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Святі Тайни
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед
Пресв. Євхаристія – заохочуємо бути приготовленими і приступати при
кожній Святій Літургії
Сповідь – щонеділі і в свята, в часі Святої Літургії, а також за приватним
зверненням
Вінчання – просимо повідомляти шість місяців наперед
Єлеопомазання – просимо зголошувати завчасно не тільки у
передсмертний час але й у часі тяжкої хвороби
Як навчитися прощати? Поради Глави УГКЦ
- Прощення не означає прийняття неправди. Коли ми
прощаємо, то не миримося зі злом, а навпаки, його декларуємо і
називаємо злочинця злочинцем. Але коли ми прощаємо, то це
означає, що ми зло викидаємо насамперед із власного серця.
- Прощати здатний той, хто духовно вищий і духовно сильніший.
Прощати означає перемагати зло.
- Прощення не означає звільнення від відповідальності за
злочин. Справедливе покарання є необхідною складовою до
примирення. Бо як ми тоді можемо говорити про належну повагу до
жертв злочинів, належну сатисфакцію їхніх кривд, якщо, відповідно
до засад справедливості, той, хто їх скривдив, не понесе заслужену
кару.
- Щодо рідних і друзів, які підтримують кремлівську
політику, то, насамперед, не потрібно на них тримати зла, а слід
молитися за них. Їм потрібно простити. Бо вони теж є жертвами
московської пропаганди. Однак належить бути свідками правди і
говорити правду про кривди, завдані Україні.
- Якби у відповідний час відбувся подібний процес, як у
Нюрнберзі, - акт засудження комунізму, можливо, сьогодні не було
б цієї війни, яка ведеться проти нас. Саме через те, що свого часу
правда не була сказана, а злочин не був виявленим і засудженим,
він продовжує давати криваві смертельні плоди.
- Засудження злочинної поведінки помагає нам
відмежуватися від неї і її ніколи не наслідувати, а жити в правді і
діяти справедливо. Тому, гадаю, доки ми ховатимемося перед
правдою і шукати компромісів із власним сумлінням, доти будемо
проявляти безхребетність і, навіть більше, ми будемо
співучасниками злочину.
- Злість висушує душу. Той, хто злиться або плекає у
своєму серці ненависть, діє проти справжньої людської природи. Бо
людина – сотворена на образ і подобу Божественної любові, яка
нам дає сили і нас надихає.
- Замало перемогти ворога, замало перемогти у війні, а
потрібна перемога «над війною», тобто усунення глибинних
причини, що спричинюють найбільше зло і найбільш безглузде
використання людських ресурсів, яким є війна.
- Тільки людськими силами неможливо побороти зло!
Неможливо тільки по-людськи навчитися прощати чи бути
переможцем над війною. Але з Богом – усе можливо! Християни
надіються не так на свої людські здатності, як на силу Божу, яка
оздоровляє серце і допомагає нам бути вільними від ненависті й
війни.

Департамент інформації УГКЦ
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Парафіяльна Канцелярія
Години праці:
Понеділок – П'ятниця
9:00-1:00 і 2:00-4:00

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Наступна неділя

6:30 - Утреня – о. Р. Лобай
8:00 – Св. Літургія – о. Р. Лобай
9:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук
11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур
6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай
Молитовний День – середа – 6:00в.
Клюб Духовних Дискусій– вівторок –
1:00 поп.

Свята
8:00
9:30

– Св. Літургія
– Св. Літургія

Будні

8:00

– Св. Літургія

6:00

– Вечірня з Литією

Навечір’я свят

ОГОЛО

ЕННЯ

Сьогодні o год. 9:30 ранку, діти нашої
парохії і учні школи Патріярха Йосифа
Сліпого
приступають
до
ПЕР ОГО
ТОРЖЕСТВЕННОГО ПРИ АСТЯ.

ПО М И Н А Є М О
17
23
27

Дорогі діти, вітаємо Вас з прийняттям
Першого Торжественного Святого Причастя.
Бажаємо Вам Богом благословенних успіхів у
майбутньому й Материнського Покрову Пресвятої
Богородиці.
иро дякуємо дирекції й вчителям
цілоденної школи Патріярха Йосифа Сліпого
за гарну підготовку дітей до Сповіді й Першого
Торжественного Святого Причастя. Дякуємо п-і
Вірляні Щуці за підготовку дітей до Сповіді й
Першого Торжественного Святого Причастя у нашій
Свято-Миколаївській
парохії.
Щиро
дякуємо
добровольцям-батькам дітей 2 класу у проведенні
цього торжества.

27

V 7:00 вечора
V 7:00 вечора
V 10:00 ранку

бл. п. Євгена Ващука
бл. п. Івана Дувалка (40-ий день)
бл. п. Катерину (2-га річ.) і
бл. п. Стефана (2-га річ.) Бойчук
V 04:00 попол. бл. п. Ірину (4-та річ.) і
бл. п. Романа (8-ма річ.) Вжесневських

Молитовна Група зустрічається щосереди
о год. 6:00 вечора.
Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб
сеньорів) зустрічається щовівтірка о год. 1:00 поп.
Наступна зустріч буде після Великодня
(9 травня). Заохочуємо приєднатися до групи і приємно
провести час!
IDENTITIES- Glorious and Free. Orpheus Choir of
Toronto під мист. кер. Robert Cooper запрошує на
концерт вшанування 125 річниці поселення
Українців в Канаді з участю xoру Веснівка, солістів
Андріани Чучман, James Westman, Orpheus Concert
Orchestra. Квитки: http://performance.rcmusic.ca/rcmtickets.
ЖЕРТВОДАВ І
Складаємо щиросердечну подяку парохіянам.
Нехай Предобрий Господь благословить і
винагородить!
Алексанра і Галина Бенеш
100.00
Олег й Іванка Мандюк
100.00
Дарія Мокрицька
100.00
Марія Світа
100.00

Свята

o. Роман Лобай – п’ятниця, 02 червня – цвинтар
York (ранком і в полудне), субота, 03 червня – Park
Lawn, неділя, 04 червня – Park Lawn, понеділок
05 червня о год. 10:30 ранку – Mount
Hope.
o. Олег Качур субота, 03 червня від 12:00
пол.–Prospect,
неділя,
04
червня
–
cв. Володимира (Oakville)
o. O. Лящук – субoта 03 червня – Park Lawn
неділя , 04 червня –
cв. Володимира (Oakville)
Sanctuary Park і на інших цвинтарях міста Торонто за
домовленням.

Про час відправи просимо зголошуватися до
поодиноких отців!

Йо. 5, 1-15. «Не маю нікого, пане, – одрікає йому
недужий, – хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив
у купіль».
Бачимо, що в особі Христа Бог «показує» себе людям і
виявляє своє Божество, свою любов до людини в конкретних
обставинах, у конкретній потребі.
Але ця історія не унікальна, погляньмо довкола себе:
скільки є людей, які роками чекають на мою допомогу...
Відкриймо широко свої очі, аби побачити цих людей, які
очікують на нашу допомогу не днями чи місяцями, а роками.

Панахиду над могилою бл. п. о. митрата Івана
Сиротинського відслужать в суботу 04 червня
о год. 10:00 ранку, над могилою бл. п. о. митрата
Петра Біланюка о год. 10:20 ранку, а над могилою
бл. п. митрофорного архимандрита о. Димитрія
Панькова,
о год. 10:40 ранку на Park Lawn.
Панахиду над могилою о. д-р Богдана Липського
відлужать в понеділок 20 червня о год. 10:30
ранку на Mount Hope.
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
(416) 769 - 4978
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413

ПОМЕРЛИ

Травень – Місяць Пресвятої
Богородиці - Пречистої ДівиМарії.
Кожного дня в тижні, у місяці травні,
служать Параклис до Пресвятої Богородиці
о год. 6:00 вечора починаючи від
понеділка 1-го травня. Заохочуємо наших
парохіян до молитовної участи, щоб
спільно виявити любов до Пресвятої
Богороматері.
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і
Акафіст
неділя год. 6:00 вечора- Свята Літургія і
Акафіст

ЗЕЛЕНОСВЯТО НА
ПАНА ИДА
Братство Колишніх Вояків 1-ої Дивізія УНА
Станиця Торонто запрошує всіх до участи в
Соборній Зеленосвяточній Панахиді, яка буде
відслужена в неділю, 31 травня, 2015р. о год. 3:30
поп.
перед
пам’ятником
полеглим
воїнам
1-ої
Української
Дивізії
УНА
на
цвинтарі
cв. Володимира на оселі “Київ” в Оквіл. Просимо
суспільно-громадських організацій прийти з прапорами.
Запрошуємо всіх до молитовної участи, щоби належно
віддати честь нашим героям!

Відправи на Кладовищах – Зелені

†

•
•

о. Олександер Лящук – 416-639-0240
Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978

Заява Cиноду Єпископів Києво-Галицького
Верховного Архиєпископства УГКЦ з приводу
«об’явлень» с. Марії Баран, які поширює о.
Антоній Григорій Планчак

поняттями чернечого послуху та духовного
проводу. Підтвердженням цих висновків є також
дослідження, що не один раз проводилися
упродовж останніх десяти років.

Із 2004 року у двох монастирях УГКЦ –
Святого Теодора Студита, що знаходиться в с.
Колодіївка Підволочиського р-ну Тернопільської
обл., та Введення в храм Пресвятої Богородиці,
що в с. Великі Бірки Тернопільського р-ну
Тернопільської обл., поширювалися для
богопосвячених осіб і мирян т. зв. «об’явлення» і
«послання». У цих монастирях стверджувалося,
що одна із сестер, Марія Баран, «чує голос» Бога
Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого, Пресвятої
Богородиці та окремих святих. Деякі «послання»
записував о. Антоній Григорій Планчак, який
підтверджував їх вірогідність і походження від
Бога, не маючи на це ніякого права і
повноваження.

Тож прагнемо повідомити духовенство,
монашество і мирян нашої Церкви, що ці
«об’явлення» суперечать вірі та навчанню Церкви
і монашій традиції. Застерігаємо всіх вірних від їх
використання для особистого духовного життя чи
передавання іншим.

Протягом 2005–2015 років у згаданих
монастирях було проведено кілька канонічних
візитацій, під час яких виявлено багато порушень
монашої дисципліни, порядку і було вказано
шляхи усунення цих порушень. Проте ані тодішні
настоятелі, ані більшість ченців і черниць не
прислухалися до вказівок церковної влади.
Для з’ясування і вирішення складних питань та
проблем у цих монастирях у 2015 році з
благословення Блаженнішого Святослава, Глави і
Отця УГКЦ, була здійснена ґрунтовна канонічна
візитація, яку провели три єпископи: Михайло
(Бубній), Екзарх Одеський, голова Патріаршої
комісії у справах монашества УГКЦ, Йосафат
(Мощич), Єпископ-помічник Івано-Франківської
архиєпархії, і Теодор (Мартинюк), Єпископпомічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.
Крім того, для вивчення змісту й правдивості
«об’явлень», «голосів» і «послань» Блаженніший
Святослав, за порадою Римської Апостольської
Столиці, створив був спеціальну комісію з фахівців
у цих питаннях, яку очолювала с. Наталія
Мельник, генеральна настоятелька Згромадження
сестер Пресвятої родини, голова Ради вищих
настоятельок інститутів богопосвяченого життя
УГКЦ. У своїх дослідженнях комісія керувалася
критеріями, які визначені спеціальним документом
Конгрегації у справах доктрини віри 1978 року,
що був опублікований у 2011 році.
Вищезгадані групи фахівців, виконуючи
поставлене перед ними завдання, виявили в обох
монастирях
факти
великого
зловживання
духовним саном, що призвело до шкідливих
наслідків для духовного життя, психічного і
фізичного здоров’я багатьох людей. Комісія не
виявила жодних ознак того, що «об’явлення», чи
«голоси», с. Марії Баран та інших сестер
Монастиря Введення в храм Пресвятої Богородиці
мають надприродне походження. Натомість було
стверджено, що ті, хто їх поширює, маніпулюють

Подаємо до загального відома, що с. Марія
Баран і о. Антоній Григорій Планчак не можуть
більше від імені Церкви надавати духовний провід
вірним і розповсюджувати будь-які «об’явлення»
чи «послання».
Вважаємо, що з боку церковної влади було
б неприпустимим замовчувати ці зловживання. Від
імені
Української
Греко-Католицької
Церкви
просимо пробачення у всіх тих, хто постраждав
від обману «об’явлень» чи кому було завдано
духовної кривди або шкоди психічному чи
фізичному здоров’ю.
Ближчим часом буде вжито низку заходів
для впорядкування життя та діяльності цих двох
монастирів відповідно до церковних законів і
монаших правил та надано необхідну допомогу
богопосвяченим особам, які бажають провадити
монаше життя, налагодити відповідну чернечу
духовність і дисципліну.
Запевняємо всіх, що ті кроки, які церковна
влада зробила чи
робить щодо згаданих
монастирів, спрямовані на добро і захист людської
гідності як членів самих монаших спільнот, так і
тих, що звертатимуться до цих богопосвячених
інституцій по духовний провід.
Закликаємо вірних до молитви за згадані
монастирі, що переживають ці труднощі, за Боже
благословення для всіх, хто пов’язаний із ними, за
благодать Святого Духа для подальшого розвитку
східного чернецтва в нашій Церкві.
Від імені Синоду Єпископів
Києво-Галицького Верховного Архиєпископства
УГКЦ
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
у день Святого ісповідника Мартина, Папи
Римського,
27 квітня 2017 року Божого

