
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 – 2019 рік 



ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ 
УРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЄПИСКОПІВ КАНАДИ 2019 р. 

В СВІТЛИЙ ПРАЗНИК 
ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 
Дорогі брати й сестри в Христі! 

На при кінці місяця цього березня не один з вас прочитав 
газетну статтю з несподіваним заголовком: “Міська рада міста 
Монреаль вирішила зняти хрести розп’яття зі своїх стін.” Ця 
стаття була поширена офіційною пресою Канади, “The Canadian 
Press”, і тому була доступна по всій Канаді.  Вона говорить, що 
міська рада вирішила, що після вісімдесяте років, вже не бажано, 
щоб хрест розп’ятого Ісуса висів на стінах міської ради. Стаття 
додатково вказує, що це рішення прийняте членами міської ради 
є ще одним елементом секуляризації, яка зараз проводиться в 
провінції Квебек. 

Ця публікація, сама по собі, не була нейтральна, особливо 
через те, що це рішення міської ради було проголошена і 
поширена підчас Великого Посту, час коли Християни по цілому 
світі готуються переживати - розп’яття, смерть, погребіння та 
воскресіння нашого Господа і Спаса Ісуса Христа.  Незважаючи 
на те, що у багатьох містах Канади, вже давно усунули хрести і 
розп’яття із стін, або може і ніколи не були, серця християн 
Канади завжди тішило знання, що принаймні в одній з 
провінцій, яка гордилася своєю католицькою спадщиною, 
повага та шанування христа як важливого символу 
Християнської віри, ще залишалася в центрі міського життя. 

Хрест Господній, навіть у найменші мірі, голосно 
промовляє про великий дар для цілого людства—це дар Ісуса 
Христа, Сина Божого. Хрест, який ми носимо на грудях, 
виголошує нам вістку спасіння.  Таким самим чином вістка 
спасіння проголошується знаком святого хреста на баннях 
наших церков. Хрест і розп’яття говорить про страсті й смерть 
Ісуса Христа, а тим більше проголошує надію на воскресіння і 
вічне життя. 

У наших церквах, особливо в Велику П’ятницю, хрест 
має притаманне місце, біля символічного Гетсиманського гробу 
перед святилищем в церкві.  Хрест стоїть над гробом Ісуса та 
напоминає нам про великі страсті нашого Спасителя. 

 

 

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, 19 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). 

Уранці Великодньої неділі, ми ще раз споглядаємо на 
хрест, на якім висів Ісус, проте, ми з повним радості серцем 
святкуємо життєдайне Воскресіння нашого Господа.  Цей 
славний хрест проголошує не тільки Христову перемогу над 
терпінням і смертю, але і також про Христове славне 
воскресіння з мертвих. Найголовніше, цей хрест сповіщає нам 
Добру Новину, що і ми також є покликанні співстраждати і 
вмирати з Ісусом, і тим самим, після своєї смерті та поховання 
воскреснемо до вічного життя! 

Дорогі брати й сестри в Христі! 
Мабуть, що скоро не прийдеться нам приймати рішення 

про виставлення хреста в громадських місцях нашої країни. 
Проте, кожен з нас має нагоду приймити рішення чи поставити 
хрест на стіну свого дому. 

Подумайте!  Коли гості відвідують вас, яка атмосфера 
огортає їх? Про що розказує облаштування дому про своїх 
власників? Гості можуть пізнавати шикарні меблі та вишукане 
оформлення кімнат. Мабуть вони зможуть оцінити ваш смак. 
Проте, гості можуть побачити неохайні кімнати, чи розкинутий 
одяг, чи брудний посуд. Ваші гості зроблять висновок, що ви не 
є добрими господарями. Однак, коли гості переступлять поріг 
вашого дому, як вони зрозуміють, що вони в домі християн.  
Вони відчують християнську віру в вашому середовищі бо 
побачать хрест, чи святі ікони, чи інші християнські символи.  
У цей особливий час, коли ми готуймося до—Великої П’ятниці, 
Великої Суботи та Світлого Воскресіння, стараймося не 
зосереджуватися на зовнішніх прикрасах присвячених цьому 
святу.  Натомість, постановім поставити святий хрест як 
основний символ нашої віри в Ісуса Христа. 

Зміцнені хрестом Ісуса та Його життєдайним 
Воскресінням, ми посилаємо ці Великодні привітання усім 
вірним в Канаді, в Україні, та по цілому світі. Вітаємо 
Пасхальним привітом усіх хворих, немічних та людей похилого 
віку.  Вітаємо та посилаємо щирі вітання Воскреслого Ісуса усім 
хто відчувається відкинутим або забутим.  Ми посилаємо щирі 
Пасхальні вітання тим, хто бореться за їхню віру, тим, хто живе 
в сумніві і страсі.  Живімо в надії, забудьмо про страх, бо 
Христос воскрес із гробу! 

Христос Воскрес!   Воістино Воскрес! 



ПОРЯДОК СВЯТОЧНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ 
ВЕЛИКОГО І СВІТЛОГО ТИЖНІВ У СВЯТО-
МИКОЛАЇВСЬКОМУ ХРАМІ НА 2019 РІК 

21 IV Квітна Неділя. 
       Вхід Господній  в Єрусалим 

Недільний порядок Богослужень 

22 IV Великий Понеділок
Год. 6:00 вечора – Свята Літургія Ранішосвячених Дарів 

23 IV Великий Вівторок
Год. 6:00 вечора – Свята Літургія Ранішосвячених Дарів 

24 IV Велика Середа
Год. 6:00 вечора – Свята Літургія Ранішосвячених Дарів 

25 IV Великий Четвер
Год. 9:00 ранку – Вечірня з Божественною Літургією 

       св. Василія Великого 
Год. 6:00 вечора – Утреня Страстей Господа нашого 

   Ісуса Христа 

26 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) 

27 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) 

28 IV 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 

29 IV Світлий Понеділок 
Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 10:00 ранку – Божественна Літургія (школа пат. Йосифа) 
Год. 6:00 веч. – Божественна Літургія 

30 IV Світлий Вівторок 
Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 10:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 6:00 веч. – Божественна Літургія 

1 V – 3 V Середа, Четвер, П’ятниця Світлого 
Тижня 

Год. 6:00 вечора – Параклис до Пресвятої Богородиці 

4  V - Світла Субота 
Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год  6:00 вечора – Велика Вечірня з Литією 
Год. 7:00 вечора – Акафіст до Пресвятої Богородиці 

5 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 
Год. 7:00 вечора – Акафіст до Пресвятої Богородицi 


