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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

«Бути християнином означає свідчити про
Воскреслого», — Глава УГКЦ на Великдень
Християнин — це той, хто своїм життям свідчить, що
Христос воскрес із мертвих, ставленням до світу, до
матеріальних речей, один до одного. Він також
свідчить про те, що добро, життя і Божа любов
сильніші за ненависть, зло і навіть смерть!
На цьому наголошував Отець і Глава УГКЦ Блаженніший
Святослав у проповіді до вірних у неділю, 8 квітня, під час
Божественної Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння
Христового в Києві.«Сьогодні небо, земля і глибини підземні
наповнилися світлом, бо Христос воскрес! Сьогодні ангели
співають разом з людьми! Небеса співають разом із
визволеними з аду і смерті, нашими праведниками і
попередниками усього людського роду, бо Христос воскрес!
Сьогодні людина звільняється від зла та смерті. Смерть
сьогодні є переможена, бо Христос воскрес! Свято
Христового
Воскресіння
є
першим
найбільшим
і
найвеличнішим християнським святом, празником усіх
празників та торжеством усіх торжеств!» — такими словами
щодо радісної звістки звернувся на початку своєї проповіді
до вірян Блаженніший Святослав.«Ми сьогодні святкуємо
Воскресіння з мертвих нашого Спасителя, Господа, якого ми
вчора
бачили
знеможеним,
проданим,
зрадженим
найближчими, відкинутим своїм рідним народом, розп’ятого і
покладеного до гробу. Проте Він сьогодні встає з мертвих,
перемагає все те, що вчора з Ним сталося», — запевнив
Предстоятель.За
словами
архиєрея,
про
Христове
воскресіння нам оповідають в Євангелії... Рано-вранці ще
поки зійшло сонце, жінки-мироносиці поспішали до гробу.
Це були ті самі жінки, які стали свідками поховання Ісуса
Христа. Жінки були свідками того, як вхід до гробу був
закритий великим і важким каменем. Жінки були свідками
того, як нечестивці запечатали цей камінь печатями, щоб
ніхто не зміг дістатися до тіла Сина Божого. Жінки були
свідками того, як римська ………(ст.3)
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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 – o. О. Юрик
9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай
11:30 – Св. Літургія- о. О. Качур
6:00в. – Вечірня – о. О. Лящук

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

Навечір’я свят

– Вечірня з Литією

ОГОЛО

ЕННЯ

Парохіяльне Спільне Свячене святкуємо
сьогодні о год. 1:00 поп. у церковній залі.
Запрошуємо
парохіян
святкувати
у
нашому родинному колі.

ВСТАВАЙ/ARISE: Єпархіяльний
З’їзд
Молоді
проходитиме
в
днях
19-21
травня.
Реєстрація до 1 травня, arise.ucet@yahoo.ca.
Студiя Резонанс запрошує на фестиваль ГЕЙ
ЛЕТИТЬ ГАЇВКА сьогодні о год. 4:00 поп. у
Пластовій Домівці ім. Гуцуляків, 516 The Kingsway.

Доповідь
відомого
науковця,
доцента
кафедри історії, Єльського Університету, Dr. Marci
Shore, на тему: “The Ukrainian Night: An
Intimate History of Revolution” відбудеться
в четвер 19 квітня,о год. 7:00 веч., в Jackman
Humanities Institute, University of Toronto, 170 St.
George Street. Зустріч організована завдяки
Меморіальному
фонду
ім.
Володимира
Дилинського,
та
Канадському
Інституту
Українськиx Студій. Вступ вільний. За додатковою
інформацією просимо дзвонити на чис. тел.:
(416)-946-8900, або прямо реєструватися на:
https://munkschool.utoronto.ca/event/24672/regist
er/
ор
Веснівка
,
Канадська
Капеля
Бандуристів і Торонтонський Камерний
ор запрошують на концерт Шлях До
Нехалежності - Road To Independence в
суботу 28 квітня о год. 7:00 веч. в Trinity-St.
Paul’s United Church, 427 Bloor St. W., Toronto.
Kвитки:
при
дверях,
Koota
Ooma.
За
інформаціями звертатися на чис. тел. 416-5288187 або 416-246-9880.
70-ліття Спілки Української Молоді в
Канаді: З цієї нагоди ласкаво запрошуємо Вас
до участи
в урочистому бенкеті, який
відбудеться в суботу 28-го квітня о год. 6-ій
вeч. в залі Собору Пресвятої Богородиці ,
3625 Cawthra Rd. Міssissauga. Квитки та
інформація: Maрта Спорняк 905-803-9050.
Holy Name of Mary College School,
приватна католицька школа для дівчат запрошує
на День Відкритих Дверей в суботу 21 квітня
від год, 10 ранку до 2 поп. За інформаціями
просимо дзвонити на чис. тел. 905-891-1890,
внут.
103.
Лицарі
Колюмба
ім.
ептицького
запрошують
на
ґольфовий
турнір
на
підтримку SickKids – The Ukraine Paediatric
Fellowship Program в суботу 12 травня в
Lionhead Masters Course.
Реєстрація: Wally
Denyszyn,
905-275-6199
або
wdenyszyn@yahoo.com.

ЖЕРТВОДАВ І
Складаємо щиросердечну подяку
парохіянам. Нехай Предобрий Господь
благословить і винагородить!
Соломон
250.00
(в пам’ять родичів Теклі і Павла)
Володимир Постоловський
500.00
(в пам’ ять мами Галини Постоловської- 5р.)
Борис і Гануся Копистянські
1000.00
Марко і Сузанна Михалков
500.00
Марія Крамарчук
100.00
Леонід і Ореста Ковбель
200.00
Богдан і ристина Колос
300.00
Марія Тарнавська
250.00
Мирон ибульський і Марія Гоголь
100.00
ристина Ковальська і В. Москалюк
100.00
Катерина Воловець
100.00
Люба Келебай
200.00
Роман і Патриція Маланчій
200.00
Маркіян Сілецький
250.00
Олег Луців
100.00
Елсі Івасиків
1000.00
Данута Вархоль
100.00
Ірина Павич
500.00
Галина Ґоджик
300.00
Петро Вовк
300.00
Володимир і Люба Оленич
250.00
Зенон і Реґіна Кравс
100.00
Марія Комарницька
100.00
(в пам’ять Леоніди і Мирослава умських)
Станіслав Купибіда
100.00
Орест і Тетяна Джулинські
100.00
о. Александер і добр. Олена Лящук
100.00
Ігор Таращук
400.00
Роман арак
200.00
Ярослав і Наталія Юрах
100.00
Роман Колос
100.00
о. Олег Качур і добр. Маряна Дурда
100.00
Яандрій і Анна Полянські
100.00
Андрій Николин
100.00
Богдан і Орися Костів
100.00
Віра Микитин
100.00
Роман Вовк
100.00
Андрій і Лідія Лебедь
100.00
Андрій Дзюбак
100.00
Ігор і Галина Магега
100.00
Катерина Климців
100.00
Пожертви на ремонт огрівання
Володимир Постоловський
500.00
М Н О Г А Я
Л І Т А !
Новоохрешеній Діяні Липченко Гуцул, її
Многії і
хресним і рідним батькам бажаємо
Благії Літа.
ПО М И Н А Є М О
†
ПОМЕРЛИ
19 ІV 8:00 ранку бл. п. Анну і Миколу Кренца
21 ІV 10:00 ранку бл. п. Марію ередник (40д.)
21 ІV 5:00 поп.
бл. п. Юлію Вербову (7р.)
В І

Н А Я

†

П А М ’ Я Т Ь

Упокоїлaся у Бозі бл. п. Aнна Сас (97р.). Душу
Покійної поручаємо молитвам наших вірних. Вічна
Їй Пам’ять!

влада поставила вояків, щоб стерегли вхід до
гробу Спасителя. Тож ці жінки рано-вранці йдуть
до гробу: і що ж вони бачать? А вони бачать
цілковиту переміну...Сторожі немає, бо вона
втекла,
розбіглася.
Печаті
зірвані,
камінь
відкочений, а з гробу сяє світло. Увійшовши до
порожнього гробу Спасителя з плачем, вони
зустрічають ангела в білій світлій одежі, який
каже їм: «Чого плачете? Чого шукаєте живого між
померлими? Його немає тут. Він воскрес!» З тими
жінками сталася тоді велика переміна. Плач на
радість перемінився. Тож вони були першими
благовісницями і свідками Христового воскресіння,
яке сповістили цю велику радість апостолам.«Ми
сьогодні начебто причащаємося тої радості,
зустрівши воскреслого Христа у цьому святому
храмі, який сьогодні такий світлий. Стільки радості
ми сьогодні відчуваємо в нашому серці! Ця
пасхальна ніч є унікальним моментом у всьому
літургійному році, коли ми можемо відповісти на
питання: хто ж такі християни? Дуже часто ми
звемо
себе
християнами,
православними
християнами, які сповідують істинну віру. Однак
що це означає? Це питання набирає глибшого,
нового змісту в новий час, коли все змінюється:
стиль життя, цінності, культури... Що означає
сьогодні для мене і для вас бути християнином?»
— роздумує духовний лідер греко-католиків.
«У цю пасхальну ніч ми зможемо відповісти на це
питання. Насамперед, християни — це люди, які
повірили в те, що Христос воскрес. Приклад такої
віри, яка народжує християнське життя, ми
знаходимо в Євангелії, коли жінки-мироносиці
звістили апостолів, що Христос воскрес, але ті не
дуже хотіли їм вірити. Однак Петро та Іван
(улюблений учень Христа) встали і побігли до
гробу. Іван навіть пише сам про себе: “Той учень,
прибігши до гробу, увійшов, побачив і увірував”»,
— розповідає Глава Церкви.Пізніше апостоли були
першими
свідками,
які
особисто
зустріли
воскреслого
Христа,
торкалися
Його
ран,
торкалися Його тіла після воскресіння, споживали
з Ним Таїнственну вечерю. І аж до кінців світу
несли вістку, що вони бачили воскреслого Христа.
Іван, зокрема, пише нам, християнам нового часу,
про те, що було від початку, про те, що очі їхні
бачили, про те, чого руки їхні торкалися... Тому це
вони і сповіщають нам, щоб наша радість була
повною. Отож, ми, як християни, є спадкоємцями
тих, які бачили, торкалися, спілкувалися та
особисто
зустріли
Воскреслого.Як
зазначає
Предстоятель, саме в цю пасхальну ніч у ранній
Церкві
звершувалися
Таїнства
Хрещення,
Миропомазання і навіть вперше Церква, яка
приймала нових членів до своєї спільноти, давала
можливість
причаститися
Тілом
і
Кров’ю
Спасителя, споживати паску. Цією паскою є не
лише хліб, який ми маємо у своїх кошиках, а й
Христос. Адже християнин є тим, хто прийняв
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

•
•

Таїнтво Хрещення, був охрещений, отримав
Таїнство Миропомазання і причастився Тілом і
Кров’ю нашого Спасителя.«У цей момент ми стали
причасниками Воскресіння, не лише слухачами,
але справжніми дійсними його учасниками. Каже
апостол Павло: “Усі ви, що в Христа хрестилися, у
смерті охрестилися”. Ми були з ним поховані,
охрещені на смерть, щоб, як Христос воскрес із
мертвих, і ми з вами жили новим життям. Ось що
означає бути християнином!” — запевняє очільник
греко-католиків.«Бути
християнином
означає
свідчити про Воскреслого. Недарма християни в
різний час і у всіх народах, коли йшли на смерть
та бачили знаряддя своєї муки (особливо
християни ХХ століття, які дивилися на те, як
налаштовують набої ті, що хочуть їх вбивати), у
той момент співали: “Христос воскрес із мертвих,
смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя
дарував”. Вони начебто насміхалися з тих, які
хотіли їх убити, бо хто є причасником життя
Воскреслого — переміг смерть. І тому християнин
сьогодні разом з апостолом Павлом каже: “Смерте,
смерте, де твоє жало? Де твоя, аде, перемога?”
Тому в цю пасхальну ніч відкриймо, ким ми є.
Каже святий Августин: “Християнине, пізнай, ким
ти є. Відкрий для себе власне ім’я!”» — промовляв
Блаженніший Святослав до прихожан.«У цей
радісний і великий день бажаю всіх вас привітати
зі святом! Бажаю привітати і поділитися цією
пасхальною радістю, якої ми стали причасниками,
учасниками і свідками Воскресіння Христового.
Стоячи сьогодні на богослужіннях, ми бачили, як
зійшло сонце... А тепер ми бачимо сонце, яке у
всій своїй повноті зійшло і сяє нам. Це знак,
літургійний символ, що завжди після ночі настає
день. Якщо завжди після темряви настає світло, то
й після життя у цьому світі і нашої смерті настане
наше воскресіння. Після бурі наступає тиша, тому
обов’язково непереможно після війни настане мир.
І ми будемо свідками цього великого таїнства
умиротворення світу у воскреслому Спасителеві!»
—
щиро
привітав
усіх
людей
зі
святом
Предстоятель УГКЦ.«Ми сьогодні свідчимо, що
Христос воскрес нашим братам і сестрам на
окупованих територіях. Ми сьогодні сповіщаємо
про воскресіння нашим солдатам і хлопцям, які
дивляться в обличчя смерті і співають сьогодні
пісню про те, що Христос воскрес із мертвих. Я
вітаю з цим святом тих, хто, можливо, сьогодні
найбільше сумує. Адже цього дня Христос смуток
змінює на радість. Вітаю всіх вас і бажаю вам з
усього серця сповнитися небесною радістю, бо
каже Христос: “Мій мир даю вам”. Не світ його
дає, бо цей світ не має миру. Мир приходить від
Христа, який воскрес із мертвих. Христос воскрес!
Воістину воскрес!» — звернувся наприкінці своєї
проповіді Блаженніший Святослав до людей, які
всім серцем та душею проживають момент
Христового воскресіння. Департ. інформації УГКЦ

о. Олександер Лящук – 416-639-0240
Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460

Я

Stephen Werbowyj LL.M
Barrister / Mediator
Mediation of Estate Disputes

416-233-9461

1199 The Queensway, Toronto

416-839-4179
416-259-8533

NATALIA WERHUN
Lawyer & Notary Public

Serving the Greater Toronto Area

Commercial leasing
Wills, Powers of Attorney & Notarial services
Buying, selling or mortgaging your home or business
Setting up a business & advice regarding business matters

Phone: 905-415-8900 Ext. 227
Email: nwerhun@crupilaw.ca

Windows & Doors

Murynyuk Ivan

LYNETT
ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ

FUNERAL HOME

Free estimate Best Price Best quality Proudly Serving Catholic Families since 1914
3299 Dundas Street West
(1 Block East of Runnymede)
416-767-1176

647-407-4826

Paul Chumak, J.D., Q.C.
Barrister-at-Law
Кримінальне правo
Порушення правил їзди

Criminal Law
Driving Offences

2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto
(at Rnnymede)
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524

