
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 

Глава УГКЦ до вірних Філадельфійської митрополії: 
«Господь дав вам найкращого з єпископів, скажіть 

«так» на всі його ініціативи» 
 
Скажіть «так» вашому новому митрополитові. Скажіть «так» 
усім його ініціативам, усім його закликам. Підтримайте їх. Бо 
дар приносить із собою відповідальність. Ви всі є 
відповідальні за пастирський успіх владики Бориса. Якщо ви 
не відгукнетеся, нічого не буде. 
Про це закликав Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав під час Архиєрейської Літургії у 
Філадельфії на завершення урочистих святкувань «Від серця до 
серця» з нагоди інтронізації новойменового митрополита 
Філадельфійського УГКЦ Бориса Ґудзяка.Предстоятель розповів, що 
святі отці, аби пояснити нам закони духовного життя, часто 
використовували закони світу, у якому ми живемо, життя рослинного 
світу. Використовували навіть те, як функціонує наше тіло. У школі 
вчать про умови проростання насіння. Біологія каже, що коли є 
відповідна температура, відповідна вологість, то насіння, яке є 
посіяне, обов'язково проросте. Воно не може сказати: ні, я не хочу 
пускати коріння».«Щось подібне відбувається і з нами. Господь Бог 
творить відповідні умови. Посилає свого Святого Духа, який створює 
відповідне тепло, клімат, дає нам свої дари, свою вологу, щоб ми 
могли жити і розвиватися. Але на відміну від насіння, людина може 
сказати: ні, я не хочу рости, не хочу пускати коріння, не хочу жити і 
розвиватися. Тому-то сьогодні, у свято Святого Духа, хочу 
звернутися до всієї нашої громади. Ось Господь Бог створив усі 
необхідні умови для росту, розвитку в Сполучених Штатах Америки. 
Він вам дав найкращого з-поміж нас єпископа. Він сьогодні дав вам 
Самого Себе, зіслав на вас свого Святого Духа. І Він кличе усіх вас 
бути живою Церквою, пробудитися…….……….ст.2 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя: Зелені Свята 
Ап. Євр. 11, 33-12, 2. Єв.Мт. 10, 32-33; 
37-38;19, 27-30. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – o.O. Лящук 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 – Св. Літургія – о.О. Лящук 
 6:00в.  – Св. Літургія – не служать 
                                                            

                         Свята 
8:00р. –  Св. Літургія 
10:00р. –  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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Понеділок 17 червня – Свято св. Духа. 
Святі Літургії о год. 8:00 і 10:00 ранку і  
о год. 6:00 вечора. 

 
Про час відправи просимо зголошуватися 

до поодиноких  отців!                                                                                  
 
Панахиду над могилою  о. д-р Богдана Липського 
відлужать в понеділок 17 червня о год. 10:30 
ранку на Mount Hope. 

 
 ЗЕЛЕНОСВЯТОЧНА  ПАНАХИДА: 

Братство Колишніх Вояків 1-ої Дивізія УНА 
Станиця Торонто запрошує всіх до участи в 
Соборній Зеленосвяточній поминальній 
Панахиді за душі борців героїв, які віддали 
своє життя за волю України.  Панахида буде 
відслужена в неділю, 16 червня, 2019 р. 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. 

 Дискусійний Клюб при нашій парохії  
припиняє свою діяльність на літній сезон. До 
зустрічі у вересні! 
 
 УВАГА! Xто має книжки з бібліотеки, 

просимо повернути до кінця червня! 
 

 Цього року Єпархіяльний Марійський 
Відпуст “ Святкування 100-річчя від дня 
переходу до вічності Блаженної Йосафати 
Гордашевської”   проводитиметься в неділю 23 
червня на Горі Марії в Анкастер.  Молебень до 
Божої  Матері о год 1:15 поп., Архиєрейська 
Божественна Літургія, Владика Кир Стефан 
Хміляр,  о год. 2:00 поп.  Також беруть участь 
Преосв. Кир Стефан Сорока, Архиєп. 
Філядельфії, Емерит і Сестра Софія Лебедович, 
Генеральна Настоятелька ССДМ. В програмі: 
Цілодобова Адорація, благословення прочан і 
релігійних речей, можливість до сповіді. 

Заохочуємо наших вірних до чисельної участи в 
Єпархіяльному Торжестві! Прийдіть на Гору Марії 
помолитися і просити допомоги у всіх ваших 
потребах. Просимо привезти їжу на “пікнік”. 

 
           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
Петро Вовк            100 
Марія Біланюк           300. 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь    100. 
 Андрій і Оксана Николин       100. 
Ілля Тима і Христина Гребещенко     300. 
               (з нагоди їхнього вінчання) 
Хор Веснівка               1000. 
 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
21 VI 5:00 поп.    бл. п. о. Юліяна Микитина (40р.) 
22 VI 9:00 ранку бл. п. Параскевію Мужилівську 
                                                      (40д.) 
25 VI 6:00 веч.   бл. п. Андрія Мороза 
29 VI 9:00 ранку   бл. п. Марти Сиротинську (1р.) 
 1  VII 9:00 ранку  бл. п. Миколу і Олександру 
                                                       Зіняк 
                     МНОГАЯ  ЛІТА !  
Нововінчаним Галині Решетник і Юрієві 
Богданові Чумак бажаємо мирного 
подружнього життя на  Многії  і Благії Літа! 

 
 
                                   (Закінчення) 
Він запрошує сказати Йому «так». Прохає сприйняти дар, 
який вам дав», – звернувся Глава УГКЦ до вірних 
Філадельфійської митрополії. 
Відтак владика Борис Ґудзяк, митрополит 
Філадельфійський подякував Богові за Отця і Главу УГКЦ. 
«Тиждень тому ми почали наші моління в присутності ікон 
на дошках з коробок зброї. Ікони преображають цей 
матеріал. Ми це робили, бо хочемо розуміти і завжди 
пам'ятати те, що відбувається в Україні, цієї 
відповідальності, яка є на нашій Церкві, і тягар, що є на 
наших плечах. Цей омофор легенький, свіжий, але він 
символізує як біль, каліцтво, так і надії десятків мільйонів 
людей», – сказав єпископ. 
Митрополит подякував Блаженнішому Святославу за його 
свідчення в Києві, Брюсселі, Римі. Подякував за ті слова, 
які доходять до Москви і до Камчатки, до наших вірних у 
Казахстані, Буенос-Айресі, які заохочують, які скеровують, 
які дають надію. 
Пригадав, як Джефрі Пайєтт, надзвичайний і повноважний 
посол США в Україні, давав прощальне інтерв'ю. Його 
запитали, хто його особливо вразив в Україні. І 
американський посол, доволі секулярний чоловік, сказав: 
«Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав 
Шевчук». 
«Ми дякуємо Богу за вас і молимося. Наскільки мені дано, 
ця митрополія буде завжди вас підтримувати. Ми 
старатимемося йти за орієнтирами, які ви нам поставили. 
Я хочу їх видрукувати і повісити в різних місцях. Ми 
підтримуватимемо нашу Церкву, наших людей, особливо 
в час війни в Україні», – запевнив владика Борис. 

                               Департамент інформації УГК 

Повідомляємо, що з днем 22-го червня 
ми переходимо на літній (вакаційний) 
час, який триває до 1-го вересня, 2019 
року включно. Божественні Літургії  в
 неділі  служать   о год. 8:00, 9:30  11:30 
ранку. Святої Літургії о год. 6:00 у неділю 
вечір не будуть служити.  Вечірні в 
суботу не будуть служити! 
Повідомляємо, що балкон закритий на 
літній сезон. Просимо Вас дотримуватися 
цього порядку. 



«Якщо жінка хоче мати щасливу сім'ю, 
вона повинна навчитися бути щасливою 

сама», – християнський психолог 
 
Якщо жінка щаслива – щасливі і діти, і чоловік, і всі в 
домі. Проте ця максима має й тіньові сторони: 
намагаючись зробити все можливе (й неможливе), 
щоб було добре всім навколо, жінка забуває чи не 
вміє подбати про себе і тому почувається нещасною 
– з усіма наслідками для себе й інших. Як 
уникнути цієї фатальної для багатьох жінок 
помилки – у програмі «Психологічна порадня» в 
ефірі «Воскресіння. Живе радіо» говорила 
психологиня Лідія Кондратик.  Загальновідомою є 
інструкція і правила поведінки в літаку в разі 
виникнення надзвичайної ситуації, зокрема для 
людей, які мають під опікою дітей: киснева маска 
спочатку собі, а тоді – дітям, а не навпаки. Чому 
саме так – пояснення просте: щоб подбати про 
інших, тих, хто цього справді потребує, треба 
МОГТИ і бути в силах це зробити. Інакше загинуть 
і постраждають усі – і той, хто опікується, і ті, що 
потребують опіки й допомоги. «А поза тим, жінка 
турбується про кого завгодно, окрім себе, і, 
врешті, падає знесилена, – каже пані Кондратик, 
маючи на увазі український соціум чи певну його 
частину. – Інколи очікує допомоги й підтримки, 
проте «рятівник» зазвичай не приходить. І не 
прийде: таке очікування – ілюзія. Ніхто не може 
порятувати її, окрім неї самої…»   
Психолог звертається до причин: чому жінки 
доводять себе до стану повного виснаження, 
намагаючись догодити всім у сім’ї, і, натомість, не 
дістають нічого чи й негатив, спротив, 
роздратування. На думку пані Кондратик, одна із 
причин – намагання бути «відмінницею» у всьому, 
що стосується, зокрема, домогосподарства, 
незважаючи на власні можливості.«Але із трьох 
речей – здорова жінка, щаслива дитина, прибрана 
хата – одночасно можливі лише дві, – каже вона. 
– Тому потрібно зважати на свої сили і можливості 
і, зокрема, на «хочу» і «мушу» – досить непросте 
питання, особливо для тих, кого з дитинства 
навчили, що «немає слова «хочу» – є слово 
«треба». Пастка в тому, що це «треба» часто 
робиться понад силу і тільки тому, що «так 
прийнято», «так має бути» – і, бажано, як на 
картинці в інстаграмі. Жінка старається досягти 
цього ідеалу, очікує захоплення, похвали, проте 
часто не отримує навіть звичних слів подяки і чує: 
«Я/ми тебе не просили цього робити…» 
Як же бути? Лідія Кондратик твердить: жінка 
повинна навчитися відчувати себе – своє тіло, 
емоції, потреби, бажання. І зрозуміти, що це 
важливо. По-друге, навчитися робити свідомий 
вибір – робити щось чи ні, зважуючи реальну 
потребу і власне бажання. Це свобода вибору, 
вміння співвідносити «треба» і «хочу», і визначати 
справді важливе. 
Зокрема, щодо «треба» варто час від часу ставити 
собі запитання: а чому? Хто це сказав чи вирішив? 
Які «плюси» й «мінуси» виконання чи 

невиконання цього «треба»? Якщо спробувати 
відверто відповісти на такі питання самій собі, 
половина «треба» відпаде. Є й такий нюанс: 
інколи це «треба» – втеча. Від себе, необхідності 
робити вибір і приймати рішення, а отже – від 
відповідальності за своє життя. Часто кажуть, що 
вибору – робити щось чи ні – немає, але це не 
так: свобода вибору є завжди. Ця свобода – дар 
людині від Бога, і ми багато чого можемо змінити, 
якщо є бажання і воля. «Коли жінка навчиться 
відчувати себе, приходить розуміння так званих 
трьох зон балансу між «треба» і «хочу»: зелена, 
жовта і червона, – каже пані Кондратик. – 
«Зелена» – це саме «я хочу»: хочу, щоб у домі 
було чисто і, наприклад, готова помити всі вікна. 
«Жовта» зона – це коли я ще хочу, проте вже 
втомилася. І тут варто зупинитися, оскільки 
процес ще контролюється і можна сказати «стоп». 
Проблема в тому, що жінка зазвичай не відчуває 
цього переходу від «хочу», коли є енергія і 
бажання, до «треба», коли щось робиться уже 
понад силу. І продовжує працювати, виснажучись 
до нуля… А це уже «червона» зона…»Наслідки 
потрапляння у «червоне» – сумні й болісні і для 
самої жінки, й для її оточення. По-перше, є 
завищені очікування похвали, вдячності, співчуття 
тощо, що, зазвичай, не справджується, а отже – 
зростають претензії до всіх навколо. По-друге, 
потрібно відновлюватися – «заряджати батарею», 
але, як правило, цієї енергії немає де взяти. 
«Перший крок при потраплянні у «червону зону» 
– найбільш болючий: це усвідомлення того, що 
ніхто не прийде, не врятує і не допоможе. Тобто 
ніхто не зробить замість тебе те, що ти вважаєш 
за потрібне – наприклад, саме сьогодні домити всі 
вікна, – каже психолог. – Ніхто й не зобов'язаний 
це робити, якщо про це не було домовлено 
заздалегідь».Чи означає це, що слід 
розраховувати тільки на себе і власні сили, не 
очікуючи на підтримку чи допомогу? Ні. Просто 
певні речі потрібно проговорювати, домовлятися з 
близькими про спільні дії, зважаючи на їхнє 
бажання, плани й можливості.«Але всю роботу 
ніколи не переробиш… Варто розуміти, що 
принаймні частину сил, які віддаються побутовим 
речам, краще присвятити собі – зокрема й для 
того, щоб мати краще спілкування з рідними. 
Подумайте, чому саме ви віддаєте свою енергію і 
що в результаті маєте? Недаремно кажуть, що 
коли мама щаслива, коло неї щасливі всі в хаті. 
Тому перше завдання жінки – дбати про цю 
«щасливу маму» в собі». А це означає 
наповнювати себе, «живити» на всіх рівнях – і 
фізичному, і духовному, й емоційному, і 
соціальному. Психолог підкреслює: важливо 
постійно наповнювати кожну з цих сфер. 
«Якщо кожну наповнювати хоча б потроху, усе 
буде добре, – стверджує пані Кондратик. –  Якщо 
жінка хоче мати щасливу сім'ю, вона повинна 
навчитися бути щасливою сама і в усьому». 

reradio.com.ua 

http://reradio.com.ua/news/9848
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