
 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
 

Блаженнішому Патріярхові Святославові, 
Високопреосвященнішим і Преосвященнішим 

Владикам, 
усім нашим Парафіянам 

та всьому Українському Народові 
 

РАДІСНИХ СВЯТ  
ВОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВОГО 

 
бажають 

Отці душпастирі церкви св. Отця Миколая, 
Парафіяльна Рада, Церковний Комітет, 

Управи ЛУКЖК і БУКК, 
Управи Парафіяльних Хорів, 

Управа Свято-Миколаївської Школи, 
Управа Школи ім. Патріярха Йосифа Сліпого, 
Управа Свято-Миколаївського Дискусійного 

Клюбу  
 

 
 
 
 

 
  

Ікона Зшестя в Ад 
парафія св. Отця Миколая, Торонто 

 

БОГОСЛУЖЕННЯ ВЕЛИКОГО І СВІТЛОГО 
ТИЖНІВ У СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОМУ  

ХРАМІ 
Пасха – 2016 рік 



 
Христос воскрес! 

З дівственного лона з’явився первенець – Христос,  якого, як людину, 
Агнцем названо і непорочним, бо не зазнав гріховної скверні.  Він – 
наша Пасха і, як Бог істинний, досконалим зветься.                  
 Пісня 4 Канону Пасхи 
З дівственного лона з’явився первенець – Христос, якого, як людину, 
Агнцем названо. 
У переломний момент людської історії Творець Всесвіту тихо, без 
великого розголосу увійшов в людську історію в спосіб нечуваний і 
неочікуваний. Єдинородний Божий Син став первенцем Діви з 
Назарета, щоб як єдиний святий і непорочний, без гріховної плями, 
принести себе в жертву спасіння нашого ради. 
Єдиний, хто був здатний принести таку досконалу жертву Небесному 
Отцеві, - Богочоловік, Ісус Христос, непорочний Агнець, який, хоч сам 
невинний, від імені всього людства віддав себе Богові і своїм 
воскресінням із мертвих простелив нам шлях до вічного життя. 
Він – наша Пасха і, як Бог істинний, досконалим зветься. 
Старозавітна Пасха згадує знаменну подію, коли Господь визволив 
свій вибраний народ з єгипетської неволі, а смертоносний ангел 
обминув кожний дім, двері якого були позначені кров’ю пасхального 
ягняти. Власне, перше значення єврейського слова «песах», яким було 
названо свято, вказує на образ Божої кари, яка «обходить», 
«обминає». Тож коли ми співаємо, що Христос - наша Пасха, то 
звеличуємо Того, через кого маємо можливість уникнути наслідків 
наших гріхів, але якщо твердо вирішимо вийти з дому неволі гріха і 
пристрастей, якщо покаємось і підемо слідами Його Євангелія. Він бо 
спас нас своєю кров’ю! Це слово спасіння, одначе, сприймає не кожен. 
Говорити про Ісуса Христа - Агнця на хресті розп’ятого, у сучасних 
обставинах так само проблематично, як це було в часи ранніх 
християн. Усвідомлюючи це, святий Павло казав: «Бо слово про хрест 
- глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. 
Писано бо: Знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу!» (1 Кор. 
1, 18-19). Хоча світ, навіть той, який вважає себе християнським, далі 
розуміє тільки мову багатства, сили, зброї та влади. Прояви безумства 
сильних світу цього ніколи не зникають з арени історії. 

 
 

ПАРАФІЯЛЬНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 
Весь Великий Тиждень, за нашим 
старовинним звичаєм, обов’язує 
повздержливість від м’ясних страв, а у Велику 
П’ятницю також від набілу. 
 
У Понеділок і Вівторок Великого Тижня о год. 
6:00 вечора служать Святі Літургії 
Ранішосвячених Дарів. Тоді ще є нагода 
приступити до Святої Тайни Покаяння. 
 
Свячення Пасок у Велику Суботу: о год 1:00 
пополудні – для дітей. Від год. 4:00 – 8:00 
(щопівгодини). 
 
У Неділю Пасхи в часі Божественної Літургії 
о год. 9:30 ранку читають Святе Євангеліє на 
різних мовах. У год. 3:30 пополудні у Trinity 
Bellwoods Park відбудуться ГАЇВКИ, 
зорганізовані ``KOСА`` колективом. 
 
У Томину Неділю, 8 травня, в церковній залі 
о год. 1:00 пополудні заходом Членкинь 
ЛУКЖ-К відбудеться Парафіяльне Свячене,  
 
У Світлому Тижні є загальниця, тобто, 
дозволено їсти м’ясні страви також і у 
п’ятницю. 
 
 



СТИХИРИ ПАСХИ 
 
   Глас 5: Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його 
(Пс. 67, 2). 
 
   Пасха священная нам десь з’явилася,*  Пасха нова, святая,*  
Пасха таїнственна,*  Пасха всечесна,*  Пасха – Христос 
Ізбавитель,*  Пасха непорочная,*  Пасха велика,*  Пасха 
вірних,*  Пасха, що двері райські нам відкриває,*  Пасха, що 
освячує всіх вірних.  
 
   Як іщезає дим, нехай іщезнуть (Пс. 67, 3) 
 
   Прийдіте від видіння,  жінки-благовісниці,  і Сіонові 
скажіте:*  прийми від нас радісні благовіщення*  воскресення 
Христового.*  Красуйся,  ликуй,* і радуйся,  Єрусалиме,*  Царя 
Христа узрівши,* що як жених із гробу виходить. 
 
   Так  нехай  погибнуть  грішники  від  лиця  Божого,  а 
праведники нехай розвеселяться (Пс. 67, 3-4) 
 
   Мироносиці-жінки,* раннім ранком станули* перед гробом 
Життєдавця* і зустріли ангела,* що сидів на камені,* а він 
провістив їм і так мовив:*  чому шукаєте Живого міх 
мертвими?*  Чому оплакуєте Нетлінного у тлі?*  Ідіть і 
проповідуйте ученикам Його. 
 
   Це день,  що його створив Господь,  возрадуємося і 
возвеселімся в нім. (Пс.  117, 24). 
 
   Пасха красна,* Пасха Господня,* Пасха,*  Пасха всечесная* 
нам засіяла.* Пасха, радісно друг друга обіймім!* О,  Пасхо, 
ізбавління від скорби,* бо із гробу днесь,* наче із світлиці, 
засіяв Христос,* і жінок радістю наповнив мовлячи:* 
проповідуйте апостолам. 
 
   Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і   
на віки віків. Амінь. 
 
   Воскресення день,* і просвітімося торжеством,* і друг друга 
обіймім!* Промовмо: браття,*  -  і тим, що ненавидять нас.* 
Простім усе з воскресенням* і так заспіваймо: 
 
   Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, 
що в гробах, життя дарував (3). 

Проте водночас у кожному поколінні знаходяться ті, що бачать Божі 
шляхи, ті, що вміють бути тихими Божими агнцями історії свого народу, 
ті, що наслідують Божу покору, лагідність і дух жертви, ті, що 
усвідомлюють - що хрести й терпіння не тільки минають, але що без 
них немає воскресіння. Такими в нинішніх обставинах є тисячі синів і 
дочок нашого народу, які жертвують своїм життям за нашу свободу і 
незалежність. У воскреслому Ісусі, нашому невинному Агнцеві, 
відкривається нам пасхальна цінність їхньої чистої жертви, що 
виводить нас з дому неволі,  - відкривається нам зміст терпіння всієї 
України на зорі нового тисячоліття. 
Найчастіше саме в слабкості та немочі проявляється Божа сила і 
мудрість. Тому важливо не дати себе ні звести, ні знеохотити в нашій 
борні, бо те, проти чого ми боремося, - це прояви нечистого духа, який 
трясеться, валиться на землю, піниться і качається, бо знає, що в крові 
пасхального непорочного Агнця настав йому кінець (пор. Мр. 9, 17-27). 
Воскреслий Христос, який через страждання і смерть переводить нас у 
воскресіння та життя вічне, приходить до нас сьогодні, показуючи рани 
на своєму прославленому тілі. Дорогі в Христі! Воскреслий Господь 
кличе нас до досконалості. Утім, джерелом усякої досконалості є лише 
Він сам - наш Спаситель, який робить довершеним та справді цінним і 
тривким плід нашого зусилля. Коли нам ще далеко до досконалості, 
коли наша держава ще не є такою, про яку ми мріємо, не сміймо 
відмовитися від нашого зусилля - будувати, жити і змагатися за Бога і 
Україну, бо Христос - наша Пасха! 
Вітаю всіх вас з нинішнім святом, чи, краще, з нинішньою духовною 
перемогою Ісуса Христа над ворожою силою і над царством зла. Ще 
раз усім вам, в Україні й на поселеннях сущим, засилаю свої сердечні 
вітання. Щиро зичу вам благословенних свят Воскресіння Господнього, 
смачної свяченої трапези та світлої пасхальної радості! 
Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця 
і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами! 
Христос воскрес! Воістину воскрес!                        † СВЯТОСЛАВ 



ПОРЯДОК СВЯТОЧНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ 
ВЕЛИКОГО І СВІТЛОГО ТИЖНІВ У СВЯТО-

МИКОЛАЇВСЬКОМУ ХРАМІ НА 2016 РІК 
 
24 IV Квітна Неділя  
       Вхід Господній  в Єрусалим                 
 

Недільний порядок Богослужень 
 
25-27 IV Великий Понеділок, Вівторок, Середа 

 

Год. 6:00 вечора – Свята Літургія Ранішосвячених Дарів 
 
28 IV Великий Четвер 

 

Год. 9:00 ранку – Вечірня з Божественною Літургією 
                            св. Василія Великого 
Год. 6:00 вечора – Утреня Страстей Господа нашого   
                               Ісуса Христа 

 
29 IV Велика П’ятниця 
 

Год. 7:30 ранку – Царські Часи 
Год. 9:30 ранку – Велика Вечірня із положенням 

                                 Плащениці 
Год.7:00 вечора – Єрусалимська Утреня (Церковний Хор) 

 
30 IV Велика Субота  
       Год. 9:00 ранку – Вечірня з Божественною Літургією     

                                Св. Василія Великого 
 
 
Год. 8:30 вечора – Містополуношниця 
Год. 9:00 вечора – Воскресна Утреня  (Церковний Хор) 

 
1 V Свята і Велика Неділя Пасхи 
 

Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 9:30 ранку – Божественна Літургія (Хор Веснівка) 
Год. 11:30 ранку – Божественна Літургія 
Год. 6:00 вечора – Воскресна Вечірня 

   
 
 
 
2 V Світлий Понеділок 
 

Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 10:00 ранку – Божественна Літургія (школа пат. Йосифа) 
Год. 6:00 вечора – Божественна Літургія 

 
3 V Світлий Вівторок 
 

Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 9:30 ранку – Божественна Літургія 
Год. 6:00 вечора – Божественна Літургія 

 
6 V П’ятниця в.мч. Юрія Переможця 
 

Год. 9:00 ранку – Божественна Літургія 
 

7 V Світла Субота 
 

Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 9:00 ранку – Божественна Літургія 
Год  6:00 вечора – Велика Вечірня з Литією 
 

8 V  Провідна Неділя. Про Тому. 
 

Год. 6:30 ранку – Утреня  
Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 9:30 ранку – Божественна Літургія 
Год. 11:30 ранку – Божественна Літургія 
Год. 1:00 попол. – Спільне Свячене 
Год: 6:00 вечора – Божественна Літургія    


