
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
6.8.2017	

9-а	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	–	9th	Sunday	after	Pentecost	
Святих	мчч.	Бориса	і	Гліба	–	Holy	passion-bearers	Borys	&	Hlib	

1	Cor.	3:9-17;	Romans	8:	28-39	&	Matthew	14:22-34;	John	15:17-16:2.	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                            Цього тижня в нашій парафії  
  НИНІ: Панахида +Анастазія Тремко (40-ий день) 
  7.08.2017 (Monday)  Успення св. Анни/Dormition of St. Anne 
   10:00 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy 
  9.08.2017 (Wednesday) 1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting  
  11.08.2017  (Friday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy 
  7 p.m. Вервиця/Rosary 

 

  Щире спасибі всім жертводавцям   
     July 30, 2017:  Regular: $583.   Memorial donation (+Anastasia Tremko): $50. Dean Knight 

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: Vera Dietz (July 31st), Lydia Oshukany and Kateryna 
Belej (8th),  Walter Potoczny (10th), and Zoriana Kocan (12th). 

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:		
сестра Марія Швед 1954-1982	

	
Через століття вулиці Львова не раз проливалися невинною 
кров’ю. Одначе серед многих котрі загинули мабуть 
особливе місце занимає особа молодої монахині Марія 
Швед. 
  Молода дівчина народилася в селянську сімю 17-го жовтня 
1954р в с. Яремкова, Самбірського району. Вже з 
молодости її ревність та віра була видна. Скоро після 
закінчення школи вона пішла працювати в Львів на фабрику 
“Прогрес” а опісля на завод телеграфічної апаратури. Одна 
співробітниця, підпільна монахиня Надія Витвицька ЧСВВ, 
про Марію сказала: Запам’яталась мені тихою і 
скромною. . . Ніколи не говорила занадто голосно, і я 
ніколи не бачила її знервованою. . . Задля обставин 
підпільної Церкви Марія йшла щодня до римо-католицької 
катедри на Службу Божу. 
 

	

Sister Maria Shved (154-1982) 
She was simple, good, humble, compassionate; she simply loved people and knew how to accept that 

which Jesus prepared for her each day. (Sr. Halyna Sovhan) 
   For those of us who grew up in North America, the 70s and 80s were a time of stability and for many 
optimism. It is hard to imagine that at that very time people in Ukraine were being arrested, tortured, and even 
killed for being faithful to our Church. The story of Maria Shved is just one example that brings that awful 
reality to life. Maria was a young village girl who after completing school went to work in a factory in Lviv. 
She was quiet, she liked to dress well and as one nun observed, “wear make-up”. Not the stereotypical image 
of a holy person in the making! But Maria grew up with a strong faith and so she attended Church services as 
often as possible. Although a Ukrainian Catholic, she availed herself of the fact that the Roman Catholic 
Cathedral in Lviv was open (unlike our churches which were all closed or declared Russian Orthodox) and 
went there daily. In the Cathedral she met a number of our clergy and nuns and began to assist Fr. Peter 
Perizhak in his secret ministry to Ukrainian Catholics. She travelled with him wherever he would go and carry 
the bag with his vestments and liturgical instruments needed for Divine Liturgy. This way, if he were stopped 
or arrested, the authorities would have no proof that he was carrying out illegal activities. Although the Sisters 
of St. Joseph were not accepting new members, her devotion so impressed them that she was accepted into the 
novitiate. Even as a novice she continued her ministry with Fr. Perizhak. On Sept. 29, 1982 while assisting 
him she was brutally attacked on the street in Lviv by the secret police and killed! No one was charged with 
her murder. 

A special anniversary! 
Congratulations to Mr. & Mrs. Tchir on their 50th wedding anniversary! 

Многая літа! 

В катедрі молода Марія пізнавала різних сестер і отців підпільної УГКЦ. Сестра Галина 
Совган згадує Марію такими словами: Я запізнала її з катедри. Була завжди спокійна, 
врівноважена, ніколи не бачила її зажуреною, похмурою. Молилася довго, в повній задумі. 
Не існував тоді світ для неї. Це була справжня молитва – розмова з тим, Хто для неї 
був усім. І ще таке згадує сестра Галина: Марійка ніколи нічого не шкодувала з того, що 
мала. «Одна особа часто просила у неї щось з одягу, бо їй здавалося, що коли в це 
одягнеться, теж їй буде так гарно. І Марія завжди з усмішкою віддавала свої речі» 
  Марія познайомилася з сестрами Згомадження св. Йосифа і через свою наполегливість  і 
щиру ревність вони її прийняли на новіціят хоч в тих роках не брали кандидаток. 
Познайомившись з працею о. Петра Періжка вона почала йому допомагати: носити сумку 
із священичими речами потрібними до Служби Божої – щоби його влада з ними не 
арештувала. А це саме довело до трагічний подій 29-го вересня, 1982 року. В той день 
Марія з отцем Періжком були в церкві свв. Єлисавети і Ольги коли до отця підійшли два 
“дружинники” котрі вимагали документи. Сестра тихенько відійшла з сумкою де були 
ризи, служебник та речі до Служби Божої. За нею побіг “охоронець”.  Марія ховалась в 
брамі будинку №10 на вул.Тургенєва. Одна старша жінка (росіянка) котра жила в тім домі 
оповідає, що почула якусь метушню, побачила як високий чоловік гортав релігійну книгу 
а потім бачила дівчину котра зробила кілька кроків тримаючись за стіну і тоді впала до 
землі. Чоловік втік. Хоч викликали швидку Марія в лікарні вмирає з “фахового удару в 
переносицю кулаком з металевим предметом”. Влада обвинувачує о. Періжка в убивстві 
але врешті-решт відпускають. Справу не розслідували. На похорон в рідному селі 
прибуло сотні людей. 
 


