
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    22.08.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ! 
Храмовий празник Преображення Г.Н.І.Х.  

9-а неділя по Зісланні Святого Духа (8-ий глас) 
2 Петра 1:10-19; Матея 17:1-9 

Никита Будка — єпископ, піонер та мученик (1877-1949) 

Серед мучеників, зоображених на нашій іконі, по правиці митрополита Шептицького, 
стоїть особа, котрій всі ми, парафіяни цієї парафії, повинні бути дуже вдячні. Мова про 
першого єпископа УГКЦ в Канаді, преосвященного владику Никиту Будка, котрий в 
грудні, 1926 року прибув до Кітченеру, щоби поблагословити цей наш храм. 
 

  

 
Блаженний священномученик мав довгий і непростий 
життєвий шлях, котрий почався в селі Добромірка, 
Збаразького району 7-го червня, 1877 року. Він прийняв 
ієрейські свячення з рук митрополита Шептицького в 
1905 році, а в 1912 році його було призначено 
єпископом для українських католиків у Канаді і свячено 
14-го жовтня. Стан, який владика Будка побачив, коли 
приїхав до Канади, був тяжким: 17 священиків, а 
церковні станції від Нової Шотландії аж до Альберти! 
Центр діяльності розпочав у Вінніпегу. 

  Перше завдання: запевнити нових поселенців, що церква ними опікується та втихомирити непорозуміння 
з римо-католицькими єпископами. Однак, владика з енергією скоро поширив свою діяльність: 
роз’їзджався по всіх поселеннях, писав пастирські листи, заохочував щоби закладати при церквах школи, 
організувати катехизацію дітей, заснував будинки для бідних дітей, закладав шпиталі, якими опікувалися 
Сестри Служебниці. 

  Але найтяжчі роки це були роки воєнні та повоєнні. Через 
непорозуміння канадських властей та злоби деяких вірних у 
1918 році владику заарештовано за державну зраду 
(розходилося про лист владики з 1914 року перед тим, як  
розпочалася війна, в цьому листі він згадує про потребу 
молитися за Австрійського імператора). Суд відбувся і 
оскарження відсунено, однак суддя владику перестеріг, що він  

повинен вважати на те, що пише чи каже. Другий тягар, котрий владика мусів пережити - це незгода у 
громаді через бурсу в Саскатуні. Тут розходилося про те чи бурса ім. Петра Могили має бути стисло 
секулярний дім, чи існувати під опікою церкви. Противники владики гостро накидалися в пресі на єпископа 
та історики твердять, що це було однією з причин розколу в громаді та створення Православної Церкви в 
Канаді (1918). 
 

  Тяжка праця та постійні закиди в сторону владики відбилися на його здоров’ї. В 1927 році він подається у 
відставку з посади правлячого єпископа і в наступному році повертається до Львова, де стає близьким 
співробітником митрополита Шептицького залишивши в Канаді сильну зрілу Церкви. В Україні здоров’я 
владики трошки покращується, але не вповні. 
 

 

 
Bishop Budka with some of the first priests in Canada 



 
  В Україні, в додатку до відповідальностей в митрополії, владика звертає особливу увагу на відновлення 
храму в Зарваниці, де знаходиться чудотворна ікона Матері Божої. А в Зарваниці наш відділ ЛУКЖК 
щороку уможливлює літний табір для жителів Інтернату.   

  11-го квітня 1945 всіх єпископів УГКЦ на території СССР заарештовано. 
Никиту Будку оскаржено в анти-радянській діяльності та засуджено до 8 
років позбавлення волі і заслано в концтабір недалеко Караганди. В таборі 
владика служив як медик. 1-го жовтня 1949 владика упокоївся. Тлінні 
останки винесені на тайґу, бо влада табору не бажала, щоби його гріб став 
місцем поклоніння для в’язнів, бо він здобув велику пошану в них, 
незважаючи на походження або віросповідання.  

Помітно, що навіть тюремники настільки шанували його надзвичайну доброту, що хоч мали винести голе 
тіло вони не роздягнули покійного коли винесли.  

   
Святець не тільки поблагословив наш храм, але ще й нині антимінс, ним 
підписаний в 1926 році, висить на стіні нашого храму, навпроти нової 
ікони святих мучеників. 

 
 

Іконописець ікони: 
Ксеня Сапункова народилася у Львові та закінчила Львівський Коледж Мистецтва імені 
Івана Труша. Переселившись до Канади, вона завершила вищі мистецькі студії в Шеридан 
коледж. Вона розгорнула багатогранну мистецьку творчість, але водночас від 2009 року 
працює у Візантійській Іконографічній Студії під наглядом іконографа всесвітньої слави, 
покійного о. Теодора Куфоса. Іконографію на стінах нашого храму виконав о. Куфос і тому 
ми дуже вдячні, що Ксеня Сапункова згодилася в його стилі розписати нашу нову ікону, 
продовжуючи спадщину о. Теодора. 
 
Пам’ятаймо в наших молитвах о. Теодора Куфоса, котрий був готовий розписати нашу 

ікону, однак захворів від ковиду і упокоївся якраз коли мав почати наш проект. 
Також пам’ятаймо покійних членів родини Ґайда і Огар в яких пам’ять офундовано ця ікона. 
 
Цього тижня в наші парафії: 
НИНІ: Урочисте Святе Причастя Кароліни Подопригори; Многая літа Кароліно! 
вівторок, 24.08.21: День незалежности України 11-а рано Молебень за Україну 
п’ятниця, 27.08.21: 12:00  Парастас +Никол Кіцман 
субота, 28.08.21: Успення Пресвятої Богородиці 10-а рано Божественна Свята Літургія, 

благословення  зілля і квітів 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    
Преосвященного Владику Кир Браян Байда (21-го серпня) 

Многая літа! 
 

Пожертви в липні: $4,382. 
Щиро дякуємо за вашу щирість! 

 

 

 



GLORY TO JESUS CHRIST!                        22.08.2021                                  GLORY FOREVER! 
Parish feastday of the Transfiguration of our Lord  

9th Sunday after Pentecost (tone 8) 
2 Peter 1:10-19; Matthew 17:1-9 

Nykyta Budka — bishop, pioneer, and martyr (1877-1949) 

  Amongst the martyrs depicted on our new icon, to the right of Metropolitan Sheptytsky is a figure for 
whom we, members of our parish, can feel particularly grateful. The first Ukrainian Catholic bishop of 
Canada, Nykyta Budka, came to Kitchener in 1926 to bless the newly built sanctuary for our 
nascent community of the Holy Transfiguration of Our Lord. 

Blessed Martyr Budka began his life’s arduous journey 
in Dobromirka, Zbarazh Region, on June 7th, 1877. In 
1905 he was ordained a priest by Metropolitan 
Sheptytsky. In October 1912, he was ordained bishop 
and assigned to serve our people in Canada.  
The task awaiting him in Canada was daunting: 17 
priests and communities of faithful from Nova 
Scotia to Alberta!  
He centred his ministry in Winnipeg. 

 
  His first undertaking was to assure our newly immigrated people that their Church cares for them, while he 
negotiated with Roman Catholic bishops who claimed control over our Ukrainian Greco-Catholic faithful. Bishop 
Budka ministered to our growing Canadian Church with selfless energy and fortitude. He travelled to visit all 
Ukrainian settlements, wrote pastoral letters, encouraged the establishment of parish schools, catechism for 
children; he founded orphanages and instituted hospitals run by the Sister Servants of Mary Immaculate.  

However, the war and postwar years were by far the most 
harrowing. The spite of some Ukrainians and the ignorance of 
Canadian authorities resulted in Bishop Budka’s arrest for treason 
in 1918. (This was due to a letter he wrote in 1914—prior to the 
commencement of war—where he mentioned a need to pray for 
the Austrian Emperor.) The trial took place and the charges were 
dropped, but the judge warned the bishop to watch what he says.  

Another hardship the bishop endured was the conflict amongst our people regarding the Petro Mohyla residence 
in Saskatoon. The rift arose between those wanting lay or Church ownership of the cultural centre. His opponents 
vilified the bishop in the press and historians claim this was a factor in the fragmentation of the community and 
the establishment of the Orthodox Church in Canada (1918). 
  The hard work and relentless accusations against him took a toll on Bishop Budka’s health. He applied for leave 
of his duties as bishop and returned to Ukraine the next year. Leaving behind a mature, strong Ukrainian Catholic 
Church in Canada, he joined Metropolitan Sheptytsky and worked closely with him in Lviv. There his health 
improved, but not fully. 
  In addition to his responsibilities in the metropolia, Bishop Budka restored the church in Zarvanytsia, where the 
wonder-working icon of the Mother of God is kept. This is where our parish’s UCWLC has funded a summer 
camp experience for residents of the Petryky orphanage. 
 
 

  

 
Bishop Budka with some of the first priests in Canada 



On April 11th, 1945, all Ukrainian Catholic bishops in Soviet territory are 
arrested. Bishop Budka is accused of anti-Soviet activity and sentenced to 
8 years imprisonment in a concentration camp near Karaganda. He worked 
as a medic and died there October 1st 1949. His body was thrown on the 
taiga for wild animals to devour, so that his grave wouldn’t become a place 
of devotion for prisoners. He had garnered great respect from others of all 
ethnicities and religions. Even the prison guards, who were to strip his 
body naked, honoured him by leaving his body clothed. 

 
This Blessed Martyr not only blessed our church, but his antimension—
signed by him in 1926—hangs on the wall opposite the new icon of 
Ukrainian martyrs. 

 
 
 
 
Iconographer: Ksenia Sapunkova, born in Lviv, finished the Ivan Trush Lviv College of Art. In Canada she 
completed additional art studies at Sheridan College. Although she has acquired multifaceted artistic skills, she 
has worked in the Byzantine Iconographic Studio under the supervision of the world renowned iconographer, the 
late Fr. Theodore Koufos, since 2009. The walls of our church were done by Fr. Koufos, and thus we are very 
grateful that Ksenia Sapunkova agreed to create our icon in his style, carrying on the rich heritage of her mentor. 
 

We pray for Fr Koufos, who had consented to create the icon of Ukrainian Martyrs for us, 
but died from COVID just as he was about to begin the project. 

Let us also remember in our prayers the deceased members of the Gaida and Ohar families, 
in whose memory this icon was funded. 

 
 

This week in our parish:   
Today: Solemn Holy Communion of Karolina Podoprygora; Mnohaya Lita! 
Tuesday, August 24, 2021: Ukraine’s independence day Moleben for Ukraine at 11 a.m.  
Friday, August 27, 2021: noon Parastas +Nicole Kiecman  
Saturday, August 28, 2021: Feast of the Dormition 10 a.m. Divine Liturgy blessing of herbs 

and flowers 
  

Birthday greetings to:   
His Grace Bishop Bryan Bayda (August 21) 

MNOHAYA LITA! 
 
 

Donations in July: $4,382. 
Thank you for your continued support! 

 

 

 

 


