
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
30.7.2017	

8-а	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	–	8th	Sunday	after	Pentecost	
Отців	шести	вселенських	соборів	–	Fathers	of	the	first	six	ecumenical	councils	

1	Cor.	1:10-18;	Hebrews	13:	7-16	&	Matthew	14:14-22.	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                            Цього тижня в нашій парафії  
  31.07.2017 (Monday) 10:00 a.m. Утреня 
  2.08.2017 (Wednesday) св. пророка Іллі/Prophet Elias 
   11 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy 
   1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting  
  4.08.2017  (Friday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy 
  7 p.m. Вервиця/Rosary 

 

  Щире спасибі всім жертводавцям   
     July 23, 2017:  Regular: $722.       Accessibility: $50. 

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: Serhiy Levytsky (27th), Dorothy Chudzinski (31st),  Julia 
Dniprenko (1st), Cathy Gesza (4th), and Stefan Suduk (5th). 

UPCOMING		 								 	 	 	 	 	 	 	 ПІДХОДИТЬ	
19.08	26-ий	День	Незалежності/Ukraine’s	Independence	Day	celebration:	Centennial	Park,	Toronto	
20.08	Храмовий	празник/Parish	feastday	celebration.	
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:		
отець Євстахій Смаль 1922-1991	

	
13-го липня, 1922 в сім’ї Івана та Анни Смаль з Байківців 
(на Тернопільщині) народився наймолодший син котрого 
назвали Євстахієм. Молодий хлопчина скоро показався 
дуже талантовим то хоч фінансового тяжко батькам, бо ж 
мали шестеро дітей, одначе рішали після сільської школи 
відправити Євстахії до Тернопільської ґімназії.  
  Одначе батьки тільки могли сплачувати два роки навчання то Євстахій повертається в 

село де служить при церкві та організує сільську молодь, допомагає вчити дітей читати,  
та допомагає посилити сільську читальню “Просвіту”. Пізнавши здібності хлопця та 
любов до Церкви парох села радить батькам віддати сина на навчаня до ново-заснованого 
монастиря в с. Збоїска неподалік Львова. Тут під опікою отців Редемптористів Євстахій 
продовжує студії від 1937 р. до приходу радянських військ восени 1939 р. Повернувшись 
до рідного села і продовжуючи просвіницьку роботу в 1941 р.  він стає членом ОУН.  В 
1942 р. в часі німецької окупації знову відкрито новіціат редемптористів і до нього 
вступає Євстахій. У воєнних обставинах вивчає різні мови: польську, французьку, 
німецьку  та латинську. Але задля радянської ліквідації УГКЦ в 1946 р. ускладнюється 
дорога до ієрейських свячень. В 1950 р. його арештовано та вислано до Сибіру де 
працював при лісорозробці аж до 1957р. 
 Починається новий етап його життя з кінцем терміну заслання, бо в 1957 р. 
вертається в Україну та замешкає в Львові де уможливлено його ієрейські свячення з рук 
блаженного Миколи Чарнецького. Але свячення спричинюють новий арешт і знову 
заслання, але тепер тільки на рік. Повернувшись в Львів вдень працює в лікарні а вночі 
обслуговує духовні потреби українців греко-католиків як може і де тільки можливо. 
Отець Євген Пелех згадує про отця Євстахія: «Багато людей сповідав. За Винниками мав 
свої місця, там було кілька хат на відлюдді. Любив там воду освячувати на Йордан. 
Їздив у Червоноград. Там вів братство Матері Божої Неустанної Помочі. Латинським 
священикам у Литві допомагав сповідати. На Східну Україну їздив на різні відпусти, 
туди, де були латинські парохії. Духовно послуговував сестрам різних Згромаджень і 
багатьом побожним родинам. Такого міста не було, де б не знали отця Смаля. … Отець 
був дуже рухливий. Їздив кругом: по селах, в Прибалтику, Казахстан. Він завжди був 
готовий їхати, де б його не посилали». Отця Євстахія звали “Всюдисущий!” 
 Отець Євстахій стає мабуть один із найбільш відважних священиків в підпільні 
Церкві. Не раз отець відкрито, без страху відпроваджує покійних на кладовище. Мабуть 
найбільш відомі похорони були: о. Володимира Грицая (секрестар митр. Андрея 
Шептицького), о. Теодора Гура, та славного композитора Станислава Людкевича.  
 Смиренний але вже згорблений ієромонах, відважився поїхати в Київ навесні 1991 
року щоби учащати в привітанню на рідних землях патріарха Мирослава Івана 
Любачівського. Вчасі подорожі отець захворів та невдовзі, 2-го липня, отець упокоївся. 
Залишає своїм рідним та всім нам євангельську заповідь: «Старайтеся, щоб в моєму селі 
був спокій, мир і тиша, щоб всі люди любили Господа Бога, як я любив» 
 
 

Father	Evstakhij	Smal	(1922-1991)	
  Born into a poor village family, the young Evstakhij’s possibilities for an 
education were very limited. However because of his clear abilities and interests his 
parents and pastor worked hard to nurture his talents. Eventually his parents agree 
to send him to the newly established Redemptorist monastery and school near Lviv. 
There he is first exposed to the religious order which will become his second 
family.  
 

	

Having already demonstrated his love of learning and his desire for all to have an opportunity to learn, 
Evstakhij chose to join the Redemptorists (an order devoted to teaching). However, with the arrival of Soviet 
forces in 1939 the monastery school closes and Evstakhij’s education and monastic training is interrupted. In 
1950 he is arrested for his activity in support of underground priests and sent to work in the Siberian forests 
until 1957. Upon his return to Ukraine he is ordained and now sets out to serve in any way the needs of our 
people. Working in a clinic during the day, his evenings and nights are often spent travelling from village to 
town celebrating the Divine Liturgy, confessing, and celebrating various sacraments. He went where there was 
a need: every corner of Western Ukraine, the Baltic countries, even Kazakhstan! As a result, he was given the 
nickname: Omnipresent. A short, quiet and humble man, but a man of determination, honesty, and above all a 
deep love of God. His kind smile and wise counsel is cherished by all who knew him. 

	


