
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
13.8.2017	

10-а	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	(г.1)	–	10th	Sunday	after	Pentecost	(tone	1)	
1	Cor.	4:9-16	&	Matthew	17:14-23	

Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	
Our parish this week                            Цього тижня в нашій парафії  

  НИНІ: Панахида + Стефан Гриневич 
  15.08.2017 (Tuesday)  10:00 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy  
  16.08.2017 (Wednesday) 11:00 a.m.  Молебень/Moleben 
   1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting  
  18.08.2017  (Friday) Спомин освячення Патріяршого Собору Воскресіння в Києві/  
   commemoration of the consecration of the Patriarchal Sobor in Kyiv 
   10:00 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy 
  7 p.m. Вервиця/Rosary 
 19.08.2017 (Saturday) 5 p.m. Choir practice 
  6:30 p.m. Велика вечірня з Литією / Great Vespers with Litiya 
 20.08.2017 Храмовий празник Преображення ГНІХ/ Patronal feast of the Holy  
  Transfiguration of Our Lord 
  10:00 a.m. Божественна св. Літургія і благословення фруктів/ Divine Liturgy and  
   blessing of fruit; Празничний обід/ Feastday lunch 
 

 

  Щире спасибі всім жертводавцям   
     Aug. 6: Regular: $ 840.    Chudzinski wedding: $1000. 
 Correction from last week:   Memorial donation (+Anastasia Tremko): $250. 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: Andrew Polischuk (14th), Irene Soroka and Jozef Filip 
(15th), Fred Shantz (16th), Monica Marko (17th), Piotr Trusz (18th) and Taras Irodenko (19th). 

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:		
Володимир Прийма (1906-1941)	

	
Блаженний Володимир Прийма народився 17 липня 1906 року 
в с. Страдч. Батько, Іван Прийма, був дяком і секретарем при 
церкві, мати — Ганна Прийма. Охрещений в с. Страдч у 1906 
році. Володимир Прийма закінчив дяківську бурсу при 
Митрополитові Адреєві Шептицькому. Був дяком і 
дириґентом у церкві с. Страдч. Одружився 10 листопада 1931 
року з Марією Стойко. Батько чотирьох дітей. Брав активну 
участь у житті парохії. Взагалі, родина була взірцевою в селі, 
батько був дяком, його брати, Мирон і Максим, були 
священиками. 	

Свідки зазначають, що в четвер 26 червня 1941 року дяк Володимир Прийма і отець-
доктор Микола Конрад пішли сповідати хвору жінку. По дорозі додому їх наздогнали 
НКВСівці. Страшно лаючись вони священика й дяка повели до лісу Бірок й там обох по-
звірячому замордували. Тіло дяка Володимира Прийми було дуже покалічене, побите, він 
мав поламані ребра. Володимир Прийма засвідчив свою віру в Бога мученицькою смертю. 

У 2001 році Папа Іван Павло ІІ під час свого візиту в Україну о. Миколу Конрада і дяка 
Володимира Прийму проголосив блаженними мучениками Христової Церкви. 

Синод єпископів УГКЦ, який відбувався у Вінніпезі (Канада) у вересні 2012 року, 
проголосив блаженного Володимира Прийму покровителем мирян. 26 червня 2013 року 
офіційно проголошено покровителем мирян-греко-католиків. Відповідну заяву від імені 
Патріарха УГКЦ Святослава (Шевчука) оприлюднив секретар Синоду єпископів УГКЦ 
єпископ Богдан (Дзюрах) під час всеукраїнської прощі до відпустового центру у с. Страдч, 
що на Львівщині. «Беручи до уваги норми кодексу Канонів Східних Церков, цим декретом, 
згідно із постановою Синоду єпископів УГКЦ, у рік, коли наша Церква звертає увагу на 
покликання мирян, торжественно проголошуємо блаженного мученика Володимира 
Прийму покровителем мирян», — йдеться у документі першоєрарха. 
 

 

Holy Men and Women of Ukraine 
Volodymyr Pryjma was a quiet village choir director and cantor. Born in 
1906, married with two children, Pryjma worked diligently in Stradch. He 
generously supported and assisted the village priest, Fr. Mykola Konrad even 
in the dangerous circumstances of the Soviet occupation 1939-41. On June 26, 
1941 he went with Fr. Konrad to the home of an ailing woman who had 
requested the sacrament of reconciliation. On their way home they were 
attacked, tortured, and murdered by the NKVD. He was beatified on June 27, 

	


