
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
23.7.2017	

7-а	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	–	7th	Sunday	after	Pentecost	
Romans	15:1-7	&	Matthew	9:27-35.	

Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!	
 

Our parish this week                            Цього тижня в нашій парафії  
  24.07.2017 (Monday) Блаженної кн. Ольги/   Blessed princess Ol’ha 
   10:00 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy 
  25.07.2017 (Wednesday) 11 a.m. Молебень/Moleben 
   1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting  
  26.07.2017  (Thursday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/  
   Divine Liturgy: + Анастасія Тремко 
 27.07.2017  (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 

 

  Щире спасибі всім жертводавцям   
     July 16, 2017:  Regular: $884.    Memorial donations + Anastasia Tremko: $655.  (Various donors) 

Thank you to all our generous donors 
	

Happy Birthday!                                Многая літа ! 
Вітаємо парафіян котрі цього тижня відзначують день народження. Greetings and best wishes to all 
our parishioners who celebrate their birthday this week: John Slipec (23rd), Halyna Vasyukhnik and Sean 
Didyk/Theal (24th),  and Catherine Bandura (25th). 

UPCOMING		 								 	 	 	 	 	 	 	 ПІДХОДИТЬ	
25.07	5-9	p.m.	Sheptytsky	Institute	invites	everyone	to	a	Garden	Party	on	the	occasion	of	the	transference	of	

the	Institute	from	Ottawa	to	the	University	of	St.	Michael’s	College	in	Toronto;	Windle	House,	5	
Elmsley	Place,	Toronto.	

16.09	Doors	Open	K-W	at	our	Church	10	a.m.	to	5	p.m.	For	that	weekend	we	will	be	hosting	a	volume	
of	the	Saint	John’s	Bible,	courtesy	of	St.	Jerome’s	University.		

	

	Про	святих	української	землі:		
сестра Марія (Ляхер) 1917-2005	

	
Сестра	Марія	народилася	Фаїна	Ляхер,	12	січня,	1917	р.	у	
збіднілі	єврейській	родині	в	Перемишлянах,	на	Львівщині.	
Хоч	виросла	в	юдейській	родині	вона	була	знайома	з	
християнським	довкіллям	та	вчилася	пісні	та	танці	свого	
середовища.	Виростаючи	познайомилася	з	парубком	
Володимир	Заплатинський,	та	хоч	любилися	не	
осмілювались	оженитися	бо	ж	вона	єврейка	а	він	греко-
католик!	1939	р.	радянська	влада	прийшла	до	Перемишлян	
і	Володимир	йде	в	підпілля.	 
. 

 

 
	

 В 1941р. Німці влаштовують свою владу в Західні Україні та євреїв Перемишлян починають 
вивожувати чи прямо розстрілювати. Кілька разів перед Фаїною стояла загроза розстрілу але 
чудно небезпека переходить. Та не раз Заплатинський її та її родині допомагає. Щоби врятувати 
від дальшої небезпеки родина в 1942 р. дозволяє Фаїну охрестити (принимає ім’я Анна). 
Заплатинський лагодить щоби дівчина переховувалася в українській сімї в Уневі. Загостреня 
розшуків євреїв примусило Заплатинського запропонувати Фаїні знайти притулок а сестер 
Студиток, бо ж і він мусів втекти в глибше підпілля та він стає головою Крайової СБ ОУН. 
При кінці 1943 р. молода жінка вступає в монастир та сестри щиро нею опікуються та ховають 
підчас обшуків. Кілька місяців після смерти батька (мама раніше відійшла у вічність) вона 
просить стати монахинею. При обряді вступу в новіціят вона молиться:  «А я, Мати Божа, 
приношу Тобі в дар мою нужду, бо крім неї більше нічого не маю. І стаю щоденно біля Стіп 
Твого Сина з порожніми руками.  
  Молодий Володимир вже не приходить до монахині але передає прозьбу щоби вона за нього 
молилася, бо відчуває,  що смерть близько. Коли монахиня (прийняла ім’я Марія) довідається, 
енкаведисти вбили Володимира вона встановляє першу молитву після Причастя мовити за 
покійного Володимира та за незалежність України, за яку він загинув. В розмові з 
архимандритом Климентієм (Шептицьким) він  радить її молитися за “свій нарід”; вона 
застановляє молитися щоденно за свої народи: український та єврейський. В 1950 р., вже в 
підпільнім монастирі с. Марія складає вічні обіти та продовжує чернече життя як можливо в 
Перемишлянах. Ієро-монах Севастіян згадує, що від “сестри Марії завжди можна була багато 
навчитись. . . Сестра Марія заклала в мені велике підґрунтя духовного монашого життя.” 
   Сучасна іконописець Іванка Димид-Крип’якевич зберегла такі спогади про стареньку 
черницю: “Сестра Марія (Ляхер) ходила по водах. Один раз полюбивши Бога, полюбивши 
Українську Церкву, полюбивши, врешті-решт, людину, яка поклала своє життя на вівтар 
свободи — повстанця Володимира Заплатинського, — вона відкрила в собі такий потенціал 
любові, який міг би зігріти цілий світ. Ця невисока аскетична жінка з очима старозавітної 
Рахилі чи Рути мала надзвичайні дари. Один із них — чути й бачити людину.”  
  22-го листопада, 2005 р.  сестра Марія спокійно ввійшла в свою келію та заснула у вічність. 

Джерело: CREDO: http://credo.pro/2015/10/143478 
 

Sister	Maria	(Faina	Lakher)	1917-2005	
-Faina Lakher was born into a Jewish family in Peremyshlyany, W. Ukraine. 
From a young age she was open to her Ukrainian Christian environment and 
even fell in love with a young boy, Volodymyr Zaplatynsky. However, 
because of their different religions they did not want to pursue marriage, but 
stayed close friends. In 1939 with the arrival of the Soviets, Volodymyr 
joined the Ukrainian resistance and from that position assisted Faina and her 
family during the repressions of both the Soviets and the Nazis. 
 After the Germans entered Western Ukraine in 1941 Faina was, on a number of occasions, almost killed, so 
that in 1942 her family gave her permission to be baptised. She accepted the Christian name Anna. Young 
Volodymyr, now a prominent member of the underground, arranged for Faina to live with Studite sisters. 
Here Faina discovers a vocation to monastic life. Volodymyr is killed by the NKVD in 1944 and when she 
hears this news, she, now named Sister Maria,  commits to daily prayers for him and for Ukraine’s 
independence. Sister Maria maintains her passion for monastic life throughout the underground period 
(1946-1989). Studite Fr. Sebastian comments: “you could always learn much from Sr. Maria. . . She helped 
me establish a strong foundation for a monastic life.” The iconographer Ivanka Dymyd-Krypyakevych wrote 
that “Sr. Maria Lakher walked on water. Once she had fallen in love with God, she fell in love with the 
Ukrainian Church, she fell in love with a person who had sacrificed himself on the altar of freedom (the 
insurgent Volodymyr Zaplatynsky) she discovered within herself the potential of love which could bring 
warmth to the entire world. This short, ascetic woman with the eyes of the Old Testament Rachel or Ruth 
had amazing gifts, one of which was to hear and see the person.”  
 On November 22, 2005 Sr. Maria calmly entered her room and passed on to eternity. 


