
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    1.08.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ! 

 6-а неділя по Зісланні Святого Духа (5-ий глас) 

До Євреїв 13:7-16; Івана 17:1-13 

“Церква . . . торжественно проголошуємо  

блаженного мученика Володимира Прийму покровителем мирян” 

Блаженний 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 Прийми Володимира 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. Дяк 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. 
Текст від: http://www.laityugcc.org.ua/svjati-mirjani/articles/volodymyr-pryjma.html 

 

Цього тижня  отець Мирослав буде поза містом, 

якщо буде негайна потреба прошу потелефонувати на число 226-220-0310. 

ПРОЕКТ УСМІШКА:  В середу, 11-го серпня від 6:30-8:30 просимо прийти в зал під церквою щоби 

допомогти приготовити торбинки на висилку до дівчат в Петриках. 

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

ЛіліАнна Васюхник (31-го), Юлія Діпренко (1-го), Катерина Ґеша (4-го), і  Ґрета Кліщук (6-го). 

Многая літа! 

 

Пожертви:  11-го липня   Звичайні: $835.            в пам’ять + Murray French: $25.        

Щиро дякуємо за вашу щирість! 

http://www.laityugcc.org.ua/svjati-mirjani/articles/volodymyr-pryjma.html


GLORY TO JESUS CHRIST!                         1.08.2021                                  GLORY FOREVER! 

 6th Sunday after Pentecost (tone 5) 

Hebrews 13:7-16; John 17:1-13 

“The Church . . . solemnly proclaims  

the blessed martyr Volodymyr Pryjma patron of the laity” 

Blessed Volodymyr Pryjma: Patron Saint of Ukrainian Catholic Laity (1906-1941)

  

Volodymyr Pryjma, the son of Ivan and Hanna, was born in the village of Stradch, Yavoriv District, July 17 th, 1906. 

Volodymyr’s family were active members of their community: his father—church cantor and secretary, and brothers—

both ordained priests.  After graduating from the School for Cantors of Metropolitan Andrey Sheptysky, Volodymyr 

became the cantor and choir director in his village church. He married Maria Stojko November 10th, 1931. With their 4 

children, the family played a vibrant role in the life of the parish.  

  On June 26th, 1941, Volodymyr accompanied Fr. Mykola Konrad to home of a woman who was ill and asked to 

receive the Sacrament of Reconciliation. On their way home they were accosted by the NKVD (Soviet Secret Police 

responsible for prisons and labour camps) and taken into the Birok forest. There, the NKVD agents brutally tortured 

and murdered cantor and priest. After a week of desperate search, their broken bodies were found by villagers. 

Volodymyr Pryjma had been repeatedly stabbed in the chest with a bayonet.  

 

  In 2001, when Pope John Paul II came to Ukraine, he recognized 

Cantor Pryjma and Fr Konrad as Blessed Martyrs of Christ’s 

Church. The Synod of Bishops of UGCC in Winnepeg, September 

2012, proclaimed Blessed Volodymyr Pryjma the patron of laity. 

The next year, June, 2013, Patriarch Sviatoslav made the official 

announcement confirming Pryjma as patron of Ukrainian Catholics.  

 
 

PROJECT SMILE: Wed. August 11, 6:30-8:30 in the hall under the Church. PLEASE COME HELP prepare the gift 

bags for the girls in Ukraine. 

 

This week  Fr. Myroslaw will be out of town, in case of emergency please call him at 226-220-0310. 

  

Birthday greetings to:   

LilyAnn Vasyukhnik (31st), Julie Dniprenko (1st), Catherine Gesza (4th), and Greta Klischuk (6th). 

MNOHAYA LITA! 

 

Donations  
             July 11:  Regular: $835.       Memorial + Murray French: $25.        

Thank you for your continued support! 


