
Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Пресв. Євхаристія – заохочуємо бути приготовленими і приступати при 
кожній Святій Літургії 
Сповідь – щонеділі і в свята, в часі Святої Літургії, а також за приватним 
зверненням 
Вінчання – просимо повідомляти шість місяців наперед 
Єлеопомазання – просимо зголошувати завчасно не тільки у 
передсмертний час але й у часі тяжкої хвороби 

Глава УГКЦ на відкритті меморіалу 
«Пам’ятай»: «Молоді хлопці своїми кістками 

до нас говорять... і руйнують кліше 
комуністичної пропаганди» 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав у Самборі на Львівщині узяв 
участь в освяченні унікального меморіального 
комплексу пам’яті жертв Другої світової війни в 
Україні «Пам’ятай». На території колишнього 
єврейського кладовища було освячено пам'ятний 
хрест воїнам ОУН–УПА – жертвам нацизму. Цей хрест 
– перший елемент майбутнього меморіалу пам'яті 
загиблих на цьому кладовищі від рук нацистів 
українців, євреїв, ромів, поляків. 
В урочистій і важливій історичній події взяли участь 
Митрополит Епіфаній, Предстоятель Православної Церкви 
України, Яків Дов Блайх, Головний рабин Києва та України, 
Роман Ващук, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в 
Україні, представники обласної та міської влади, іноземні 
гості, мешканці Самбора. 
Глава УГКЦ відзначив, що присутні зібралися у цьому місті з 
різних куточків України та світу, аби віддати шану тим, «які 
вміли любити так, щоби віддати життя за свою землю, за 
свій народ, за свою Батьківщину. Які вміли любити, коли, 
здавалося, світ умів лише ненавидіти. Світ, який тільки 
заохочував до вбивства, зневаги...». 
Предстоятель звернув увагу, що це відбувається у 
переддень свята Незалежності України. «Можливо, у ці дні, 
як ніколи, мешканці України повинні зрозуміти, що 
Українська держава – спільне благо, запорука щастя для 
усіх тих, хто проживає на її землі: українців, юдеїв, 
християн, мусульман; для усіх тих, для кого Україна є 
запорукою свободи, гідності, поваги і певного майбутнього», 
– сказав він. «Але для того, – переконує Предстоятель, – 
щоб ми мали сьогодні Україну, хтось мусив за неї дуже 
дорого заплатити. Саме ці 17 молодих хлопців … (ст. 2) 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя:  
Ап. Кор. 9, 2-12. Мт. 18, 23-35. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – o. О. Лящук  
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
 
 6:00в.  – Св. Літургія – не служать 
                                                            

                         Свята 
8:00р. –  Св. Літургія 
10:00р. –  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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 Вівторок 27 серпня – Навечір’я Свята Успення 
Пресвятої Владичиці Нашої Богородиці – 
Вечірня з Литією – о год. 6:00 вечора. 
Середа 28 серпня – Свято Успення Пресвятої 
Владичиці Нашої Богородиці. – Святі Літургії 
о год. 8:00, 10:00 ранку і 6:00 вечора. Після 
кожної Святої Літургії благословення зілля
 і квітів. 
 

 Під гаслом “ Минуле-наша гордість, 
майбутнє наша надія” ЛУКЖК святкує 75 
ліття. З нагоди 26-го Крайового Конґресу 
ЛУКЖК, проходитиме бенкет в суботу 5 жовтня 
о год. 6:00 веч. в Holiday Inn Toronto International 
Airport. Kвитки: 416-769-9998 (Oля Гуль). 
Головний доповідач: Mитрополит Лаврентій 
Гуцуляк. 

 Недільна Кава: Після літнього 
відпочинку, ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая  
починає подавати недільну каву, смачні канапки і 
печиво в неділю 15 вересня. Просимо зійти до 
церковної залі  на дружню розмову при теплій каві 
і таким чином підтримати харитативну діяльність 
ЛУКЖК!  До зустрічі! 

  Парафіяльний хор запрошує всіх 
парафіян і гостей на каву і солодке 8-го вересня 
після кожної літургії. Церковний хор отримав 
запрошення на двa фестивалі коляд - Велика Коляда 
у Львові і Коляда на Майзлях у Івано-Франківську. 
Наш церковний хор, перший хор з Канади, який бере 
участь у цих фестивалях (8-го до 15-го січня 2020) де 
будемо виконувати прем'єри колядoк наших бувших 
дириґентів, Романа Гурка і Адріяна Івахова. Рівнож, 
відвідaємо “наших дітей” при “Джерелі” - установi, яку 
підтримуємо разом з Вами вже понад 10 років щорічно 
своїми Різдвяними концертами. Просимо зайти до 
церковної залі і при дружній розмові, кавi і солодкiм 
підтримати Ваш церковний хоp! Дякуємо! 

 

   Осінні Реколекції на Горі Марії в 
Анкастер: В днях 6-8 вересня Єпархіяльна управа 
ЛУКЖК організує осінні реколекції для жінок в 
Анкастер на тему "Християнська любов у сучасному 
суспільстві". За подальшими інформаціями: просимо  
звертатися до Марти Скаб за чис. тел. 
 1-905-935-2665. 

 Комітет Українок Канади - Відділ Торонто 
запрошує українську громаду на Свято Лесі 
Українки, яке відбудеться в четвер 12-го вересня 
2019 року  о годині 5:30 вечора біля пам’ятника в 
Гай Парку. Свято розпічнеться соборним молебнем, 

а відтак відбудеться мистецька програма. Просимо 
принести собі крісло 
 

TOUR 2020 –Georgia /Armenia. o. Тарас 
Лозинський запрошує прилучитися до організованої 
екскурсії (International Heritage Tours) в днях 18 
травня – 1 червня 2020р.). Miсця обмежені! 
Зацікавлених просимо заповнити реєстраційну анкету 
за адресою  loz@rogers.com. 

 МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоoхрещеним Oлександрові Теодорові Луців, 

Nicholas Randolph Henrik Luciw, Юліянові 
Зенонові Чвалюк і Остапові Мисів, їхнім хресним 

батькам і рідним батькам бажаємо  Многії  і 
Благії Літа! 

 
              Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
 
Андрій і Анна Полянські       100. 
Володимир і Люба Оленич      100. 
Володимир і Ольга Семенюк     100. 
Юрій і Марла Дашко        600. 
Ірина Гошуляк-Осадчук       100. 
                 (в пам’ять сестри Марії)            
 
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

   29  VIII  6:00 веч.  бл. п. Стефанію Аксенчук 
                                                                (9д.) 
   31  VIII  9:00 ранку бл. п. Івана (12р.) і 
             Анастазію (6 р.) Бих і Стефана Куцябу 
    6   ІХ    6:00 веч.  бл. п. Галину Копач (3р.) 
    7   IX    7:00 веч.  бл. п. Теодора Команецького 
                                                       (38р.)              
                        (Продовження) 
своїми кістками до нас говорять… А їхнє слово дуже 
цікаве – слово, яке руйнує будь-яке кліше 
комуністичної пропаганди, що донині хоче спотворити 
бажання українців мати свою державу. Члени ОУН–
УПА, які згинули з рук тих самих убивць, які 
спричинили один із найбільших злочинів людства, – 
Голокост. І вони спочивають на старовинному 
єврейському кладовищі тут, у Самборі». 
Він пригадав слова Блаженнішого Любомира Гузара, 
який сказав, що Господь Бог говорить через 
обставини. 
«Що обставини їхньої смерті мають сказати Україні та 
світові сьогодні? Найперше – українці уміють любити і 
шанувати. Що Українська держава хоче бути землею, 
на якій всі люди почувають себе вдома, усіх люди, які 
поважають національні визвольні прагнення 
українців. Сьогодні ми хочемо вшанувати тих, хто дав 
нам шанс мати й будувати таку Україну». 
Глави УГКЦ та УПЦ КП закликають освятити пам’ятник 
та перенести хрести, встановлені на місці єврейського 
кладовища у Самборі 
На його переконання, подія, яку ми переживаємо, –
 це глибоке слово Україні й світові. Він назвав її 
«дивом Самбірської злагоди» і зауважив, що сюди 
вперше завітали предстоятелі двох українських 
Церков – Глава ПЦУ владика Епіфаній і Глава УГКЦ. 
Блаженніший Святослав відзначив, що свято 
«Самбірської злагоди» виходить далеко за 
національні, етнічні, конфесійні межі. .(ст. 3) 

Повідомляємо, що з днем 7-го вересня ми 
закінчуємо літній вакаційний час. 
Божественні Літургії   
в неділі  служать   о год. 8:00, 9:30  11:30 
ранку. Утреня о год. 6:30 ранку.  Вечірні 
в суботу служать о год. 6:00 веч. 
Перша Вечірня в суботу 7 вересня о год. 
6:00  вечора.  

http://news.ugcc.ua/news/glavi_ugkts_ta_upts_kp_zaklikayut_osvyatiti_pamyatnik_ta_perenesti_hresti_vstanovlen%D1%96_na_m%D1%96sts%D1%96_ievreyskogo_kladovishcha_u_sambor%D1%96_83766.html
http://news.ugcc.ua/news/glavi_ugkts_ta_upts_kp_zaklikayut_osvyatiti_pamyatnik_ta_perenesti_hresti_vstanovlen%D1%96_na_m%D1%96sts%D1%96_ievreyskogo_kladovishcha_u_sambor%D1%96_83766.html
http://news.ugcc.ua/news/glavi_ugkts_ta_upts_kp_zaklikayut_osvyatiti_pamyatnik_ta_perenesti_hresti_vstanovlen%D1%96_na_m%D1%96sts%D1%96_ievreyskogo_kladovishcha_u_sambor%D1%96_83766.html


Цього свята не було б, якби між нами не було 
єврейських братів... «Ми сьогодні хочемо показати 
тут, у Самборі, на старовинному єврейському 
кладовищі, що юдеї вміють шанувати християн і 
моляться за їхніх героїв, а християни-українці 
уміють пошанувати релігійні почуття навіть 
покійних юдеїв», – додав він. 
Глава УГКЦ повідомив, що вони сьогодні 
починають великий проєкт упорядкування цього 
кладовища, «де кожен християнин, кожен 
українець буде пошанований відповідно до свого 
релігійного знамена. Як і кожен юдей, який 
спочиває тут, у землі України, знайде шану від її 
громадян». 
«Нехай приклад цих невинно убитих хлопців 
скаже сьогодні, що будь-яка 
людиноненависницька ідеологія – нацистська, 
комуністична – не розбирає чи ти християнин, чи 
юдей – вона вбиває всіх. … Якщо ми забудемо про 
ці злочини, то це горе може повторитися. Ми 
пам'ятаємо, щоби жити», – наголосив 
Предстоятель. 
Додаток: 
У квітні 1943 р. 1 200 єврейських чоловіків, жінок 
та дітей зігнано на цей цвинтар і розстріляно. Усіх 
їх поховали у величезній братській могилі. Декого 
закопали ще живим. У 1944 р. тут розстріляно 17 
українських воїнів ОУН–УПА, борців із нацизмом. Також 
знайшли свій останній спокій єврейські жінки та діти, які 
ховалися на цьому кладовищі. Їх знайшли і знищили 
разом із тими українцями, які переховували в себе 
єврейські родини. Крім того, тут поховані поляки і роми, 
яких знищили нацисти. 

Департамент інформації УГКЦ 
 
 

Глава УГКЦ до Дня незалежності: 
Давайте, сьогодні подякуємо нашим 

військовим, нашим янголам-хранителям 
України 

 
Поминання осіб, які віддали за Україну своє 
життя, повинно бути невід'ємною частиною 
святкування Дня незалежності. Важливо 
огорнути увагою в цей день і тих, хто 
поранений, хто терпить фізичні страждання 
за Україну. 
Про це сказав Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав у 
інтерв’ю «Живому ТБ» напередодні Дня 
незалежності. 
 
 
 

«Я би не хотів, – сказав Предстоятель, – вступати 
в дискусію потрібен парад чи ні. Але нам потрібно 
поважати своє військо. Ті хлопці і дівчата, які 
своїми грудьми захищають нашу незалежність, 
наш мир і спокій всередині країни повинні відчути, 
що народ їх поважає. А ми повинні відчути, що ми 
все-таки можемо розраховувати на наших 
захисників, що сьогодні потуга українського 
війська зростає». 
За його словами, військо є неодмінним атрибутом 
незалежної держави так само, як герб, прапор чи 
українська національна монета. 
«Давайте, сьогодні разом подякуємо нашим 
військовим, нашим янголам-хранителям України, 
які сьогодні віддають найдорожче – своє життя за 
те, що вони захищають сьогодні державний 
суверенітет, за те, що стоять на сторожі сучасної, 
вільної Української держави», – закликав 
Блаженніший Святослав. 
«Вкотре Україна народжується в болях… Думаю, 
сьогодні це є дуже важливо нам усім усвідомити і 
бути співпричетними як до болю, так і до 
радостей, як до захисту Української державності, 
так і до її утвердження. Думаю, сьогодні кожен 
має зрозуміти: доля нашої держави є моєю 
особистою відповідальністю, я не можу втекти від 
неї, не маю права це зробити. Тому що такого 
типу втеча від дійсності, втеча від захисту своєї 
держави, втеча від її утвердження, це буде ніщо 
інше як своєрідне дезертирство», – вважає Глава 
УГКЦ. 
Духовний провідник українців висловив 
сподівання, що добрий приклад геройського 
захисту послужить прикладом для наслідування 
кожного на своєму місці. 

Департамент інформації  УГКЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

 
NATALIA WERHUN 

Lawyer & Notary Public 
Serving the Greater Toronto Area 

Commercial leasing 
Wills, Powers of Attorney & Notarial services 

Buying, selling or mortgaging your home or business 
Setting up a business & advice regarding business matters 

Phone: 905-415-8900 Ext. 227 
Email: nwerhun@crupilaw.ca  

   

                               Windows & Doors 
 
 
 
 

Murynyuk Ivan 
Free estimate Best Price Best quality 

                              647-407-4826 

           L Y N E T T 
                     ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ 
                 F U N E R A L   H O M E          

Proudly Serving Catholic Families since 1914 
3299 Dundas Street West 

(1 Block East of Runnymede) 
416-767-1176 

Paul Chumak, J.D., Q.C. 

Barrister-at-Law 

Кримінальне правo  Criminal Law 
 

Порушення правил їзди  Driving Offences 
2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto  

(at Rnnymede) 
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 
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