
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 

Великоднє послання Блаженнішого Святослава 
 
Високопреосвященним і преосвященним владикам, 
всесвітлішим, всечеснішим і преподобним отцям, 
преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі мирянам 
Української Греко-Католицької Церкви 

Христос воскрес! 
Як однорічний агнець, благословенний нам вінець – Христос 

Добровільно за всіх заколений був – Пасха очищення; 
І знову нам із гробу засяяв – чудове Сонце правди. 

Пісня 4-го Канону Пасхи 
Дорогі в Христі! 
 Сьогодні по всьому Всесвіту лунає радісний одноголосий благовіст: 
«Христос воскрес!» У цих словах − сила й визнання головної істини 
християнської віри. «Воістину воскрес!» − відповідають ті, хто 
повірив у воскресіння нашого Спасителя та Його перемогу над 
адом і смертю. Наша віра у Воскреслого − це віра у воскресіння, 
яке кожен із нас особисто зможе пережити. Саме завдяки вірі ми 
стаємо християнами, тобто причасниками вічного життя нашого 
Божественного Спасителя, який сьогодні у славі виходить із 
запечатаного гробу. Ось чому святий апостол Павло твердить: 
«Коли ти своїми словами визнаватимеш Господа Ісуса і 
віруватимеш у своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то 
спасешся, бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається 
на спасіння» (Рим. 10, 9-10). Ми святкуємо подію, про яку свідчили 
святі апостоли. Благодаттю Святого Духа в пасхальних 
богослужіннях ми можемо пережити те саме, що досвідчили жінки-
миронисиці при гробі та апостоли, які особисто зустрілися з 
воскреслим Спасителем і були Його свідками аж до краю землі. У 
нинішньому світлому празнику наново з’єднаймося з Ним і 
промовмо до Нього словами апостола Томи: «Господь мій і Бог мій» 
(Ів. 20, 28). Як однорічний агнець, благословенний нам вінець – 
Христос 
Ким є той Христос, якого ми зустрічаємо воскреслим із гробу? 
Насамперед Він є нашим воплоченим Богом, який переміг смерть і 
якого ворота аду не змогли втримати. Наша Пасхальна утреня 
прирівнює Ісуса Христа до пасхального агнця, принесеного в 
жертву на визволення і спасіння вибраного народу.  (ст. 3) 

 

ST. NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 

4 Bellwoods Avenue 
Toronto, Ontario, M6J 2P4 
tel.: 416-504-4774 
fax.:416-504-8428 
оffice@saintnicholas.ca  
www.saintnicholas.ca 
 

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

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
 
 8:00 –   Св. Літургія –  о. Р. Лобай 
 10:00 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 6:00в. – Воскресна Веч. – о. O. Лящук 
 
Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 попол. 
                    Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія    
                    Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Флп. 4, 4 – 9. 
 Єв.  Йо. 12, 1-18. 
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¾ Молитовна Група зустрічається щосереди  

о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде після  
Великодня зогляду на те, що підчас Великого 
Посту щосереди правиться Літургія 
Ранішеосвячних Дарів.    

¾  Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 поп. 
Наступна зустріч буде після  Великодня  
(25 квітня). Заохочуємо приєднатися до групи і 
приємно провести час!   

¾   Спільне Свячене будемо святкувати в неділю, 
23 квітня о 1:00 поп. Членкині ЛУКЖК заохочують 
парохіян придбати собі квитки завчасно, щоб спільно 
відзначити Великодній обід.  
Квитки можна закупити в церковній залі 
сьогодні 9 квітня, або дзвонити до Тані Когут на 
416-209-4047 або до парохіяльної канцелярії на 416-
504-4774. 
 
¾   Всі на Гаївку! Koса Колектив і парохія св. 
о. Миколая щиро запрошують на гаївки в неділю  
23 квітня після спільного свяченого. Починаємо 
в нашій парохії о год. 3:00 поп. а відтак 
продовжуємо в Bellwoods Park. В програмі: 
веснянки, хороводи, гаївки, танці та ігри. 
Запрошуємо усіх приєднатися до  святкувань! 

¾ ХОР ВЕСНІВКА запрошує на Великодній 
Ярмарок сьогодні від   9:00 рано до 2:00 
поп.  Можна купити свіжі паски, торти, печиво, 
вареники, канапки, борщ, писанки ітд.  

¾  Запрoшуємо всіх у неділю, 23 квітня о год. 4:00 поп. 
на Великоднє дійство – Фестиваль «Гей, летить 
гаївка!» у Пластовіой Домівці Гуцуляків, 
516 The Kingsway, Toronto. В програмі: незабутня 
святкова атмосфера, гаївки та забави, дитячий 
концерт, дитячий куточок творчості, ярмарок і тихий 
аукціон та багато інших цікавих розваг!Тож приходьте 
цілою родиною та разом з друзями, щоб відчути 
дивовижну атмосферу світлого свята Великодня! 

 
¾  Плекаймо наші традиції, вщіплюймо їх нашій 
молоді! Хор "Левада", (Українських Молодіжних 
Ансамбпів), щиро запропрошує усіх, від 
наймолодших до найстарших, на ГАЇВКИ, які дівчата 
виводитимуть в  неділю  16-го квітня, 2017 o год. 3:30 

поп. у Католицькому Соборі Успення Пресвятої 
Богородиці, 3625 Cawthra Rd., Mississauga. 
     
¾     З блaгoслoвенням Владики Стефана, 

ласкавo прoсимo на сьомий з черги рiчний з’ïзд 
мoлoдi Вставай!, тридневну мандрiвку пo свoï вiрi 
для мoлoдi вiд 8-гo пo 12-ий клас. Вiд п’ятницi, 28-
гo квітня, дo недiлi, 30-гo квітня, вiдбудуться 
вiдвiдини трьoх парoхiй околиці Торонта, цiкавi 
зайняття і вірна дружність. Якщo у тебе є бажання 
зустрiти oднoдумцiв i глибше пiзнавати свoю вiру, 
кoнтактуйся з нами: arise.ucet@yahoo.ca абo на 
фейсбук:Ariseyouthrally. 
       
    

¾     RESURRECTION: Music from the 
Ukrainian Sacred Choral Tradition. В центрі 
концерту, який відбудеться в середу 19 квітня 
o год. 7:30 веч.  
в St Paul’s Anglican Church,  Воскресна Свята 
Літургія о. Івана Сембрата і також пасхальні 
твори Бортнянського, Веделя і Гурка. 
Виступатиме мужиський хор, який начислює 
50 хористів із різних світових хорів: Boyan 
Ensemble of Kyiv, Chorus of the Armed Forces of 
Ukraine, National Philharmonic of Ukraine, 
Homin Municipal Choir of Lviv , Vidubychi 
Church Choir  of Кyiv ітд.   
Квитки:$35.00(www.resurrectionliturgy.com) 
 
¾ Об’єднання Українців “Закерзоння” та 

Об’єднання Лемків Канади запрошують громаду 
Торонто на урочисте відзначення 70-ої річниці 
Акції “Вісла” в неділю 30 квітня о год. 3:30 поп в 
церкві св. Покрови 30 Leeds St. – Панахида та 
пропам’ятна програма.    
              
            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і        
винагородить! 
 Наталія Спольська-Томцьо                               500.00 
 Із спадку Еви Кекіс                                        5000.00 
 Христина Желтвай                                           200.00 
 Христина Пагута                                              200.00 
 Стефан Лебедь                                                400.00 
 Ірина Когут               200.00 
 о. О. Лящук і добр. Оленка                              100.00 

  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 
19    IV      8:00 ранку    бл. п. Анну і Миколу 
                                                         Кренцу 
20    ІV     7:00 веч.        бл. п. Софію і Стефана 
                                               Лисих 
 21   IV      6:00  веч.      бл. п. Марію і Ананія 
                                              Калимон 
 22  IV        9:00 ранку   бл. п. Андрія Спольського 
                                    (7р.) і Миколу Томцьо (6р.) 
 22  IV      10:00 ранку   бл. п. Павла Соломона 
                                                               (40р.) 
 22  ІV       5:00 поп.      бл. п. Юлію Вербову (6р.)             
   

ВЕЛИКИЙ ПІСТ 
Увага! Великодний Вісник у притворі! 
Пригадуємо нашим парохіянам взяти 
собі ВЕЛИКОДНИЙ ВІСНИК, в якому є 

розклад Богослужень Великого і 
Світлого тижнів. 

  
  
У ДЕНЬ ПАСХИ 16  квітня БУДЕМО 
СЛУЖИТИ 2 БОЖЕСТВЕННІ ЛІТУРГІЇ  
8:00 і 10:00 ранку.  
 

http://www.resurrectionliturgy.com/


 
       У ту ніч, яку вперше назвали пасхальною, 
смертоносний ангел у Єгипті проминув того, чий дім був 
позначений кров’ю пасхального ягняти, і тоді 
розпочався вихід вибраного народу з рабства до 
свободи. Нашим справжнім пасхальним Агнцем є 
розп’ятий і воскреслий Господь Ісус Христос, як про це 
пише св. Іван Богослов, коли устами Хрестителя вже на 
початку Євангелія свідчить про Ісуса: «Ось Агнець 
Божий, який світу гріх забирає» (Ів. 1, 29).  Саме Він є 
Той, який у цю ніч зламав своїм світлом темряву рабства 
гріха та веде за собою всіх нас від смерті до життя і від 
землі до небес. 
Якщо ми у Святому Хрещенні таїнственно вмерли і 
воскресли з Христом, якщо ми причащаємося Його Тіла і 
Крові, тобто споживаємо новозавітну Пасху, та 
ознаменовані кров’ю Христа, то і нас смерть оминає, 
«проходить мимо», і відкриваються перед нами двері 
небесні. Щоразу, коли ми молимося Божественну 
Літургію, то стаємо причасниками воскресіння – того 
життя, яке сьогодні засяяло нам із порожнього гробу. І 
це життя Воскреслого є благословенним вінцем для нас, 
дітей Божих, знаком нашої гідності й нашого 
покликання бути свідками Його у світі та 
проповідниками Його Євангелія. 
Добровільно за всіх заколений був – Пасха очищення; 
 Святкувати християнську Пасху означає для нас 
сьогодні бути здатними силою Воскреслого вставати і 
пробудитися до дії, – бути здатними до особистої 
пасхальної самопожертви задля добра свого народу, 
його свободи та кращої долі. Дивлячись на обличчя 
наших українських воїнів-героїв, які принесли своє 
життя в жертву за рідний народ, можемо бути впевнені, 
що Небесний Отець приймає ці жертви в імені свого 
Сина. Саме у них через воскреслого Христа ми вже 
маємо перемогу над злом і зцілення душевних і тілесних 
ран. 
Святкувати християнську Пасху означає для нас 
сьогодні бути носіями перемоги життя там, де панує 
смерть. Щиро визнавати те, що Христос «воістину 
воскрес», означає повірити, що завдяки нашому 
особистому рішенню та зусиллю є воістину можливим 
побороти корупцію і неправду в нашому суспільстві, що 
саме від нас залежить, яким буде наша країна: чи вона 
буде вмирати, віддана на поталу могутнім світу цього, 
чи встане, пробудиться, оновиться і воскресне до 
справжнього життя, гідного людини як образу Божого. 
Христос, який сьогодні рве кайдани смерті та виходить 
із гробу, є нашим виходом із рабства. Він очищує нас 
від гріха, залежності, обставин, спокус і маніпулювань 
групки, учасники якої вважають себе господарями світу 
цього, – очищує від всього, що нас поневолює і забирає 
в нас життя. Він, воскреслий Господь, є нашим виходом 
із наших історичних обставин: у Ньому переможемо 
війну і тих, хто її розпалює та підтримує. Христос – це 
також наш вхід, наші двері (пор. Ів. 10, 7.9). Він для 
нас є дорогою, правдою і життям (пор. Ів. 14, 6). Він 
дає нам свободу для повноти життя, любові до Бога і 
ближнього, будівництва власного майбутнього на своїй 
Богом даній землі. У світлі Христового воскресіння не 
дозвольмо себе обдурити ні пустослів’ям та марними 
обіцянками, ні безпорадністю тих, яким бракує віри в 
євангельську правду і справедливість, і які лишень 
нарікають на свою долю. 
І знову нам із гробу засяяв – чудове Сонце правди 
 
 
 
 

Труднощі й невигоди – досвід кожного паломника, що 
йде в пасхальній ході.  Не цураймося труду і особистої 
жертви цієї переможної ходи. Ми часто маємо спокусу 
відмежуватися від дійсності довкола нас, перекладаємо 
відповідальність на іншого, бачимо швидше зло ніж 
добро, шукаємо когось як «жертву», на яку хочемо 
перекласти власні тягарі. Вибираємо собі не чистого 
Ангця, який кличе до особистої участі в перемозі над 
злом, а цапа відбувайла, на якого скидаємо всi грiхи, 
слабкості, боягузтво, небажання брати на себе 
відповідальність за долю свого народу. Хочемо, щоб 
хтось за нас усе зробив, шукаємо «когось», хто взяв би 
на себе наші труднощі й заплатив би ціну за наш 
добробут, а наші негаразди щоб без нашого особистого 
зусилля «пройшли мимо» нас. Чуємо, як нам шепчуть: 
«Нехай інші захищають Батьківщину, а я хочу 
почуватися в безпеці. Нехай інші змінюють країну, в 
якій я живу, на краще, лише щоб не змінювався я сам». 
Натомiсть Христос нас кличе до iншого способу життя. 
Він воскрес із мертвих для того, щоб змінити спершу 
нас, зрушити і підняти спершу мене, а через мене – усе 
і всіх довкола. Якщо я хочу кращого суспільства, 
країни, світу, то спершу мушу стати кращим сам. І день 
цієї великої переміни, коли наше Сонце встає, є саме 
сьогодні! Сьогодні наш Великдень! Станьмо великими у 
воскреслому Спасителеві! Христос засяяв нам із гробу і 
є нашим Сонцем правди. Досить нарікати – час діяти! 
Сходить Сонце – починається новий день. У світлі Його 
проміння маємо даровану нам нагоду саме сьогодні, у 
цей день і час – не змарнуймо її! 
Дорогі в Христі браття і сестри! Вітаю всіх вас із 
нинішнім світлим празником Воскресіння Христового, із 
днем визволення від смерті й зла та відкриття дверей до 
життя, надії і любові. Зичу всім миру Христового, миру, 
який дарує нам Христова перемога над злом і 
неправдою, миру, якого серед війни так щиро прагне 
кожне українське серце. Ще раз усім вам, в Україні й на 
поселеннях сущим, засилаю свої сердечні вітання. Щиро 
бажаю вам благословенних Великодніх свят, смачного 
свяченого яйця 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 
  
                

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                         
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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