
 
 

 

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, 

 
 

 
 
 

 
  

Ікона Зшестя в Ад 
парафія св. Отця Миколая, Торонто 

 

БОГОСЛУЖЕННЯ ВЕЛИКОГО І СВІТЛОГО 
ТИЖНІВ У СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОМУ  

ХРАМІ 
Пасха – 2018 рік 



 
ІЗ ВЕЛИКОДНЬОГО ПОСЛАННЯ 
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

 
Богоотець Давид перед отіненим ковчегом граючи веселився… 
Наша Пасхальна утреня бачить у поведінці царя  прообраз 

нинішньої пасхальної радості. І хоч прообраз-ковчег зник у часи 
вавилонської навали в VI столітті до Христа, воскреслий Господь 
присутній вічно серед нас: «Ось я з вами по всі дні аж до кінця 
віку» (Мт. 28, 20). Уже не прообраз чи провіщення якогось 
непевного та неосяжного майбутнього, а сам Христос, який 
воскрес із мертвих, приходить до нас, своїх учнів, як джерело 
нашої сили і перемоги над злом. У Воскресінні, у новині про Його 
перемогу над смертю, – вершина радості і здійснення всіх 
пророцтв і прагнень людини. 

Веселитися в Бозі − означає дозволити перемозі воскреслого 
Господа проникнути в мене, звершитися в моєму особистому 
житті. Ідеться не про якесь тимчасове почуття, а про дійсну 
участь та причастя Христового Воскресіння. Святий апостол 
Павло пише: «Бо якщо ми з’єднані з Ним подобою Його смерті, то 
будемо і подобою воскресіння» (Рим. 6, 5). Святкувати Пасху – це 
значить воскреснути разом із Христом, перемогти в Ньому і з 
Ним. Тож наша радість у Ньому та з Ним не скороминуща емоція, 
а постійний стан того, хто живе вірою у воскреслого Господа. 

Сучасна людина в теперішньому світі не вміє радіти – вона 
тішиться лише тим, що має, і здебільшого плаче від того, що 
хотіла б мати, але не посідає.  Сьогодні існує ціла індустрія 
розваг, яка «продає радість», пропонує «купити радість» у 
вигляді порожніх і хвилевих веселощів, насилля чи наркотиків, 
обіцяє швидке задоволення без відповідальності, пробує 
заманити втечею у віртуальну дійсність чи земне багатство.  

Людина шукає радості, але в цих речах її не знаходить. Бо 
радіти без Бога неможливо. Веселощі без Бога – це примара, яка 
швидко розсіюється; це залежність, яка так само швидко 
поневолює та відбирає силу. 

Ми, натомість, покликані будувати своє щастя і свою радість 
як свята спільнота дітей Божих. Жити Господньою радістю 
нелегко, особливо в нинішніх обставинах. Часто ставимо собі 
запитання: чи можемо ми сьогодні радіти? чому ми страждаємо? 
чому з нами це сталося? чи має сенс наша боротьба, кров і 
страждання, смерть і розруха? Без пасхального таїнства ці  

 
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. 10:00 ранку читають Святе Євангеліє 
на різних мовах.  
 
У Томину Неділю, 15 квітня, 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). 

запитання залишилися б без відповіді. Однак сам воскреслий 
Христос відкриває нам зміст людського страждання – 
перемінюючи його в пасхальній ході на радість у Господі. Святий 
Максим Ісповідник писав: «Якщо Бог терпить у тілі, коли Він стає 
людиною, чи ми не повинні радіти, коли терпимо? Оце спільне 
терпіння відкриває нам Царство. Бо істинно промовив той, хто 
сказав: якщо страждаємо разом з Ним, то разом з Ним і 
прославимося (пор. Рим. 8, 17)». Стражденний і воскреслий 
Господь присутній у кожній людині, яка зазнає терпіння, аж до 
кінця світу, − у кожному людському болю, у кожній пролитій 
сльозі та краплі крові, − і Він вводить нас у своє Воскресіння, 
даруючи нам радість у ньому. Хто терпить в ім’я любові до Бога і 
ближнього, той вміє веселитися в Бозі, радіти істинною та 
вічною радістю Воскреслого. 
Веселімось у Бозі, бо воскрес Христос як всемогутній 

Сьогодні сам Господь нас потішає – перемінює наш смуток на 
радість, як це сталося із жінками-мироносицями. Вони йшли до 
Господнього гробу плачучи, а повернулися сповнені істинною 
радістю в Бозі. Ішли в темряві безнадії, а отримали світло 
Воскреслого і звістили апостолам й усьому світові, що Христос 
воістину воскрес. Нехай перемінить нас це «чудо, чудо всіх 
чудес», а через нас − наше суспільство і країну, хоч би де ми жили. 

Дорогі в Христі браття і сестри! Хай перемога Ісуса Христа 
над смертю і злом розвіє наші сумніви та відновить у наших 
серцях надію і радість. Усім вам, в Україні й на поселеннях сущим, 
засилаю свої сердечні вітання разом із щирими молитвами. Усім 
військовим та їхнім сім’ям, усім переселенцям, усім, що плачуть 
на окупованих територіях і в Криму, усім полоненим і ув’язненим 
сумління свого ради і ради любові до України, усім хворим і 
стражденним, тим, що на далеких заробітках за кордоном, − 
кожному з вас зичу передусім радості Божої! 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 



ПОРЯДОК СВЯТОЧНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ 
ВЕЛИКОГО І СВІТЛОГО ТИЖНІВ У СВЯТО-

МИКОЛАЇВСЬКОМУ ХРАМІ НА 2018 РІК 
 
 
 
01 IV Квітна Неділя  
       Вхід Господній  в Єрусалим                 
 

Год. 6:30 ранку – Утреня  
Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 9:30 ранку – Божественна Літургія 
Год. 11:30 ранку – Божественна Літургія 

  Год: 6:00 вечора – Божественна Літургія 
  Год. 7:00 вечора - Вечірня 
 
02 - 04 IV Великий Понеділок, Вівторок, Середа 

 

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

 

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

 
06 IV Велика П’ятниця 
 

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

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

 
 
 
 
 

07 IV Велика Субота і Благовіщення Пресвятої                    
Богородиці 
       Год.   8:00 ранку – Божественна Літургія 
       Год. 10:00 ранку – Вечірня з Божественною Літургією     

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

 
08 ІV Свята і Велика Неділя Пасхи 
 

Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 10:00 ранку – Божественна Літургія (Хор Веснівка) 
Год. 6:00 вечора – Воскресна Вечірня 

  
09 ІV Світлий Понеділок 
 

Год. 7:00 ранку – Воскресна Утреня 
Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 10:00 ранку – Божественна Літургія (школа пат. Йосифа) 
Год. 6:00 вечора – Божественна Літургія 

 
10 ІV Світлий Вівторок 
 

Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 10:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 6:00 вечора – Божественна Літургія 
 

14 ІV Світла Субота 
 

Год  6:00 вечора – Велика Вечірня з Литією 
 

15 ІV  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    


