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◊ Неділя 5-тa після Пасхи. Самарянки .

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
КЦ

Блаженніший Святослав: «У лікуванні будьякої залежності важливо повірити, що можна
визволитися від цього»

У лікуванні будь-якої залежності важливо повірити,
що можна визволитися від цього, почати нове життя,
що все те, про що ми говоримо, може статися саме з
ним. Бо надія виходить з віри. З віри, що Бог мене не
покинув, Бог мене любить і посилає мені всіх оцих
людей, аби мене врятувати. Очевидно, що людина
сама повинна молитися і спілкуватися з Богом. Її
особисте духовне життя є необхідним фундаментом
дороги до зцілення.
Про це розповів Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав
у ефірі інтерактивної програми «ВІДКРИТА ЦЕРКВА» на
«Живому ТБ» 11 травня 2017 року на тему, як боротися з
різного роду залежностями.
«Українська

Греко-Католицька

Церква

пропонує

свої

варіанти лікування алкоголізму. Зокрема, це прощі, молитви,
рух анонімних алкоголіків, де створюємо групи підтримки
прямо при наших парафіях. Ця спільнота включає допомогу,
у

тому

числі,

психотерапевтів,

свідчення

тих,

Ап. Діяння 11, 19 – 26, 29 - 30.
Єв. Ів. 4, 5 – 42.
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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. О. Качур
9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай
11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук
6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай
Молитовний День – середа – 6:00в.
Клюб Духовних Дискусій– вівторок –
1:00 поп.

Свята

які

визволилися і є тверезими алкоголіками…» – наголосив
Блаженніший Святослав.

8:00
9:30

Під час програми «Відкрита Церква» продемонстрували
сюжет про реабілітаційний центр «Назарет», де лікують

АТО, директори шкіл та колишні безхатченки. За межами
цих стін у них різні життя, але тут вони об'єднані спільною
метою.

(ст. 3)

– Св. Літургія
– Св. Літургія

Будні

8:00

– Св. Літургія

6:00

– Вечірня з Литією

алко- і наркозалежність. Мета Центру – допомога тим
узалежненим, які хочуть її перемогти. Бізнесмени та воїни

◊ 14-го травня 2017р.

Навечір’я свят

ОГОЛО

У неділю, 28 травня 2017 в 11:30 рано відділ
ЛУКЖК відзначатиме ДЕНЬ ЛУКЖК у парафіяльному
будинку. Св. Літургія о 9:30 рано. У програмі буде
відео про "El Camino Trail" в Еспанії. Просимо
членкинь до чисельної участи, а прихильниць ЛУКЖК
голосити свою присутність до Віри Гомонко 416-2409048.

ЕННЯ

Молитовна Група зустрічається щосереди
о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде 17
травня.
Клюб Духовних Дискусій (колишній
клюб сеньорів) зустрічається щовівтірка о год.
1:00 поп. Наступна зустріч буде 16
травня.
Заохочуємо приєднатися до групи і приємно
провести час!

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, 4 червня, 2017р. 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.

Травень – Місяць Пресвятої
Богородиці Пречистої Діви
Марії.
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

IDENTITIESGlorious
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/rcm-tickets.

Вітаємо з Днем Матері всіх матерів ! Бажаємо
незмірних Господніх благодатей. Нехай Предобрий
Господь держить Вас у Своїй опіці на Многії і Благії
Літа! З цієї нагоди ЛУКЖК дарує квіти усім матерям
під час недільної кави, а БУКК Свято-Миколаївської
парохії спонсорує сніданок “Pancake Breakfast” у
церковній залі для всіх мамів.

Конґрес Українців Канади, відділ
Торонто запрошує всіх взяти участь в
офіційній церемонії закладення меморіального
комплексу
вшанування
пам’яті
жертв
Голодомору в Торонто, яка відбудеться в
неділю, 28 травня 2017 року, о 4:30 по
полудні на території «Exhibition Place» біля
«Princes’ Gates», на захід від Strachan St. і на
північ від Princess Blvd. Надіємося на чисельну
підтримку.

Відправи на Кладовищах – Зелені
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)

ПО М И Н А Є М О

o. O. Лящук – субoта 03 червня – Park Lawn
неділя , 04 червня –
cв. Володимира (Oakville)
Sanctuary Park і на інших цвинтарях міста Торонто за
домовленням.

17
22
23
27

Про час відправи просимо зголошуватися до
поодиноких отців!
Панахиду над могилою бл. п. о. митрата Івана
Сиротинського відслужать в суботу 3 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.

27
.

V
V
V
V

†

ПОМЕРЛИ

7:00 вечора
9:30 ранку
7:00 вечора
10:00 ранку

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

ЖЕРТВОДАВ І
Складаємо щиросердечну подяку парохіянам.
Нехай Предобрий Господь благословить і
винагородить!
Iгор і Галина Магега
100.00
(в пам’ять Ольги Магеги)

Реабілітанти мають чіткий розпорядок дня і під
кожного з них підбирають окрему програму
реабілітації.
Хлопці
ведуть
щоденники,
де
фіксують власні переживання, працюють у
терапевтичних групах, спілкуються з духівниками,
відвідують Службу Божу…
Хтось починає тут уперше в житті фізично
працювати і займатися спортом. А хтось вголос
говорить про свої емоції.
– Коли ми сідаємо в коло – ми всі рівні. Кожен
називає себе лише по імені. І всі розуміють, що
ніхто нікого не прийшов сюди вчити. Єдине, що я
можу, – поділитися своїм досвідом, – розповідає о.
Ігор Козанкевивич, голова реабілітаційного центру
«Назарет».
Тут нікого не лікують насильно, а територія
центру навіть не має парканів. Той, хто задумав
лишитися,
мусить
добровільно
виконувати
правила реабілітації, яка розрахована на чотири
етапи...
– І через кілька місяців вони починають мінятися,
говорити, відкривати в собі різні таланти...
починають показувати свою внутрішню красу, –
розповідає отець Ігор.
Наприклад, 35-річний Роман 20 років був
залежний від наркотиків та алкоголю. Сьогодні він
розуміє, що таке життя вело його у прірву.
– Я не валявся під парканом, але розумів, що маю
з дня на день вмерти, бо вже були абсцеси, гнійні
рани від вживання наркотичних засобів... Така
повна деградація як людини з середини. Я не міг
спілкуватися з дівчатами, батьками. Спершу
знімав квартири, потім кімнати, а потім уже жив на
притонах. Тобто втратив усе абсолютно.
Приїхати до центру йому порадив знайомий і вже
п'ять місяців Роман веде тверезий спосіб життя.
– Я можу себе поводити по-різному, але я тут
навчився приймати себе у різних станах і
розуміти, з чим це пов'язано. Тут я навчився
готувати їсти, випікати хліб, відповідати за
котельню...
За 13 років роботи Центру реабілітацію пройшли
1200 осіб. І практично кожен третій зумів
подолати свою залежність.
– Кожен, хто у нас побував, – зазначив голова
«Назарету» навіть, якщо коротко, то він виходить
звідси іншою людиною. Відкриває в собі багатство,
Бога, себе, правду про себе. Бо це брехня, що ти
нічого не можеш, що тобі нічого не вдасться. А
правда є така, що Бог тебе ніколи не залишить,
навіть якщо залишили всі.

Алкоголь – це отрута …»: Глава УГКЦ
назвав причини і наслідки алкоголізму
Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав в
ефірі інтерактивної програми «ВІДКРИТА

ЦЕРКВА» на «Живому ТБ» розповів про
причини алкоголізму. Нижче пропонуємо
цитати Глави Церкви про це.
- Алкоголізм – невиліковна хвороба. Ми часто не
розуміємо, що це не просто погана звичка.
Людина не завжди сама може кинути пити, а їй
потрібно у цьому допомогти.
- Дуже багато причин алкоголізму має соціальний,
суспільний характер. Це, наприклад, стереотипи
харчування; брак культури вживання алкогольних
напоїв; потрапляння в певне коло людей, які
ведуть такий спосіб життя; середовище, в якому
особа народилася; тощо.
- Часом дуже жорстока реальність може бути
причиною того, що люди починають тікати від
дійсності, хочуть «забутися». Наприклад, коли
людина втратила роботу і не може прогодувати
свою сім’ю чи коли особа глибоко переживає
особисту драму.
- Багато наших військовослужбовців, які нині
захищають Україну у війні з агресором, отримують
психічні та духовні травми. Аби притупити цей
біль, аби просто заснути вночі, вони вживають
алкоголь, що призводить до нового виду
залежності, яка стає більшим жахом, ніж пережита
ситуація.
- Алкоголь впливає не тільки на людську психіку,
а й на тілесну сферу - спричинює порушення
фізіологічних процесів. Тоді організм перестає
бути здатним перебороти отруту: навіть менша
кількість
алкоголю
може
спричинити
таке
отруєння, як у здорової людини велика доза.
Людина
повинна
хотіти
лікуватися!
Це
необхідний елемент визволення від алкоголізму.
- Алкоголь стає доступним і щоразу його якість
погіршується. Крім цього, передаються хибні
моделі поведінки, які підштовхують до цієї
залежності. Ми бачимо часом, як самі батьки
пропонують
маленьким
дітям
спробувати
алкоголь.
- Дитині не можна вживати алкоголю в будь-якому
вигляді. Тому важливим є належне виховання і
просвітництво, щоб діти розуміли, що алкоголь –
це отрута, яка не приносить радості, а навпаки,
стає тираном і причиною великого горя, як для
них самих, так і, пізніше, для їхніх сімей. Скільки
злочинів сьогодні в Україні чиниться під впливом
алкоголю! Скільки сімей розпадається через те,
що вдома панує тиран під назвою «чарка»!
- Я пригадую свого дідуся, який розповідав, що на
галицьких
весіллях
достатньо
було
літра
горілчаних виробів для 200-300 осіб. Ніхто ніколи
не йшов на весілля, аби напитися. Тому наявність
алкоголю під час сімейних святкувань в очах мого
дідуся була елементом радянської пропаганди.
Для мене це було і є взірцем!
Департамент інформації УГКЦ

о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413

•

о. Олександер Лящук – 416-639-0240

•

Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978

