
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 

В неділю на вечірні (Із Книги Тріоді) 
Зубожівши, всещедрий Христе, Ти людей збагатив безсмертям і 

блаженством, тому мене, зубожілого через насолоди життя, чеснотами 
збагати і до вбогого Лазаря приєднай, визволяючи від мук і призначеного 
мені вогню пекельного. 

Злобою лютою збагатився я, насолоди полюбив і наситився 
житейськими пристрастями, Господи, і тому на вогонь пекельний був 
приречений; голод точить душу мою за зневажання Лазаря, і кинули мене 
перед воротами Божественних діянь, але змилосердься наді мною, 
Владико. 

Шостий тиждень чесного посту починаючи, передсвятковий спів із 
віттям принесімо, вірні, Він бо йде у славі в Єрусалим силою Божества 
умертвити смерть; тому побожно приготуймо знамена перемоги, віття 
чеснот, співаючи: осанна Творцеві всіх. 

Чудесний ради нас чоловіколюбний намір Спасителя: для зрозуміння 
майбутнього Він з’єднав його з сучасним, Лазаря і багатія життя показав, 
кінець обох передбачивши; утікаймо від немилосердя і жорстокости 
багатого і наслідуймо терпіння і великодушність Лазаря, щоб разом з ним і 
ми, у лоні Авраамовім пригріті, співали: правосудний Господи, слава Тобі. 

Послання Папи Франциска на Великий Піст 2019 
 
«Бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих» (Рм 
8,19). 
Кожного року через Матір Церкву, Бог «дає Своїм вірним 
приготуватися з радістю, очистивши серце, до святкування Пасхи, 
щоб вони […] черпали з її таїнств відкуплення повноту нового життя 
в Христі» (Префація Чотиридесятниці 1). Таким чином, від Пасхи до 
Пасхи, можемо прямувати до сповнення того спасіння, яке ми вже 
отримали завдяки Христовому пасхальному таїнству: «бо ми надією 
спаслися» (Рм 8,24). Це таїнство спасіння, яке вже діє в нас під час 
земного життя, є динамічним процесом, який включає також 
історію та все створіння. Святий Павло приходить до ствердження: 
«Бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих» (Рм 8,19). 
Саме в цій перспективі хочу поділитися з вами кількома 
пропозиціями для роздумів, які супроводитимуть наш шлях 
навернення під час цієї Чотиридесятниці. 

 

 

 Ап. Євр.9, 11-14.  
 Єв. Мр. 10,32-45. 

   
 
       
       
    

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: Благовіщення 
Ап. Євр. 9, 11-14; Mр. 10, 32-45. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
 6:00в. – Св. Літургія – о. О. Юрик 
 7:00в. – Великопосна Вечірня-  
                                                о. Р. Лобай              

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

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 
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                    ОГОЛОШЕННЯ 
 
Вірних, які бажають молитовно чувати 
біля Божого Гробу і рівночасно сповнити 
чергування у Храмі у Велику П’ятницю  
від години 12:00 полудня до 6:00 вечора 
просимо зголошуватися до парохіяльної 
канцелярії. Це молитовне чергування 
уможливить, щоб двері нашого Храму 
були відриті через цілий день у Велику 
П’ятницю. 

 
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 Томину Неділю, 19 квітня, в церковній залі 
о год. 1:00 пополудні заходом Членкинь ЛУКЖ-К 
відбудеться Парафіяльне Свячене. Білєти 
можна набути неділями у притворі та церковній 
залі Храму. В часі тижня можна замоляти білєти 
у парохіяльній канцелярії. 
 
У Світлому Тижні є загальниця, тобто, дозволено 
їсти м’ясні страви також і у п’ятницю. 
 

 Колектив Коса і Folk Camp разом з 
ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая запрошують всіх 
зацікавлених на майстерню писання писанок  в 
неділю 14-го квітня в шкільному будинку після св. 
Літургії о год. 9.30 ранку. Коса Колектив організує 
такі майстерні безкоштовно, щоб зберігати наші 
чудові традиції. Всі необхідні матеріали і легонька 
перекуска будуть на місці. Отож підтримуймо їхні 
заходи.  Прошу зголосити Вашу присутність до 11-го 
квітня до церковної канцелярії на чис. тел. 416-504-
4774. 
 
  Дискусійний Клюб при нашій парохії 

зустрічається щовівтірка. Наступна зустріч у 
вівторок 14 травня о год. 10:30 ранку у 
парохіяльному будинку. Запрошуємо парохіян, 
прихожан і гостей до численної участи! 

 
   Катехетична наука для дорослих i 

зацікавлених відбувається кожної п’ятниці  
о год. 7:30в. у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків,  
516 The Kingsway.  Наступна зустріч 3-го травня, 
о год. 7:30 вечора. Всіх запрошуємо! 
 

      Цього Великодня зберіться всі разом на прекрасний Буфет в 
Олд Міл Торонто. Поєднайте свої святкові урочистості та 
оцініть кулінарні здібності наших талановитих кухарів. Ми є 

відчинені у Великодну П’ятницю (Велика або Добра п’ятницю) 
19 квітня на ланч, а у Великодну Неділю 21 квітня та у 
Великодний Понеділок (Світлий або Поливаний понеділок) 22 
квітня на пізній сніданок та обід.  

      Ми також святкуємо Український Великдень в неділю 28 
квітня влаштуванням пізнього сніданку та обіду. Щоб 
зарезервувати місце для Вашої святкової сімейної події, 
телефонуйте нам вже сьогодні на число 416-207-2020 або 
зробіть інтернет-резервацію через ОвпенТейбл. З нетерпінням 
чекаємо побачити Вас незабаром.  

  
 ХОР ВЕСНІВКА запрошує всіх на 

ВЕЛИКОДНІЙ ЯРМАРОК  в неділю, 21 квітня 
2019, від  9:00 рано до 1:00 поп. в церковні 
залі.  Можна купити свіжі паски, торти, печиво, 
вареники, канапки, борщ, каву і чай, писанки 
і.т.д.  

Хор "Левада", (Українських Молодіжних Ансамбпів), 
під мистецьким керівництвом Романа Ясінського, 
дириґент Жанна Зінченко, просять усіх на ГАЇВКИ, які 
дівчата виводитиме в неділю 28-го квітня, 2019 o год. 
3:30 поп. у Католицькому Соборі Успення Пресвятої 
Богородиці, 3625 Cawthra Rd., Mississauga. 

 
 КАПЕЛЯ БАНДУРИСТІВ КАНАДИ 

запрошує всіх на початковий концерт  їх 
надходящого турне CROSSROADS TOUR 2019 
(“Перехресними Шляхами”) в суботу, 11 травня о 
год. 7:00 веч. в Church of the Holy Trinity, 19 Trinity 
Square. Квитки можна набути онлайн: crossroads-
toronto.eventbrite.ca, або особисто в місцевих 
відділах Української Кредитової Спілки. 

 
 Українська Молодь Христові щиро запрошує всіх на 

молодіжну Хресну Дорогу! В п'ятницю, 19-го квітня, в 
год. 7-веч., в Соборі Покрови Пресвятої Богородиці, 30 
Leeds Street, Toronto. 
Всіх щиро запрошується до молитовної участі!  

                        Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 

Орест Ковальський і Христина Желтвай   200.00 
Свято-Миколаївський Відділ ЛУКЖ-К              200.00 
(в пам’ять Анастазії Щепанської)         

 Стефанія Канаріо 
(за здоров’я мами, Марії Галки)     200.00 

Роман Харак                                                   250.00   
Ольга Садова                                                  150.00
                  
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

18  IV      6.00 вечора  бл. п. Юрія Закалюка               
(19-та річниця) 

 20  IV      8:00 ранку  бл. п. Анну і Миколу 
                                           Кренца 
  20 IV     10:00 ранку  бл. п. Марію Мельник (40д.) 
  20 IV     11:00 ранку б л. п. Андрія Івана 
                Спольського (9р.) і Миколу Томцьо (8р.) 

 
 



1. Відкуплення створіння 
Відзначення Пасхального Тридення Христових страстей, 
смерті та воскресіння, що є вершиною літургійного року, 
щоразу запрошує нас пережити шлях приготування, 
усвідомлюючи, що наше уподібнення до Христа 
(пор Рм 8,29) – це неоціненний дар Божого милосердя. 

Якщо людина живе як Божа дитина, якщо живе як 
відкуплена особа, що піддається проводові Святого Духа 
(пор Рм 8,14) та вміє розпізнавати та впроваджувати в 
життя Божий закон, починаючи від того закону, що 
вписаний в її серці та в природі, вона чинить добро 
також і створінню, співдіючи в його відкупленні. Ось 
чому створіння, як каже святий Павло, має нестримне 
бажання, щоб об’явлись Божі діти, тобто, ті, які 
втішаються благодаттю Ісусового пасхального таїнства, 
повноцінно живуть його плодами, призначеними 
осягнути своє повне звершення у відкупленні самого ж 
людського тіла. Коли Христова милосердна любов 
перетворює життя святих, – духа, душу й тіло, – вони 
прославляють Бога та молитвою, спогляданням і 
мистецтвом залучають до цього також створіння, як це 
чудово виявляє «Пісня брата сонця» святого Франциска 
з Ассізі (пор. ен. Laudato si’, 87). Але в цьому світі 
гармонії, породженій відкупленням, завжди загрожує 
негативна сила гріха та смерті. 

2. Нищівна сила гріха 
У дійсності, коли ми не живемо як Божі діти, то часто 
руйнівно поводимося щодо ближнього та інших 
створінь, як також щодо себе самих, вважаючи, більш-
менш усвідомлено, що можемо використовувати їх 
згідно з власним уподобанням. Тоді бере верх 
непоміркованість, ведучи до життєвого стилю, який 
порушує межі, що вимагає шанувати наш людський стан 
й природа, йдучи за тими неконтрольованими 
прагненнями, які Книга Мудрості приписує 
безбожникам, тобто, тим, для кого Бог не є орієнтиром у 
їхніх вчинках, ані надією на майбутнє (пор. 2,1-11). Якщо 
ми постійно не орієнтуємось до Пасхи, до горизонту 
Воскресіння, то, очевидно, що нас опановує 
логіка всього й негайно, логіка мати завжди дедалі 
більше. 

Причиною кожного зла, як знаємо, є гріх, який від самої 
своєї появи серед людей перервав спільність з Богом, з 
іншими та зі створінням, з яким ми пов’язані, 
насамперед, через наше тіло. Цей розрив сопричастя з 
Богом також порушив гармонійні стосунки людей з 
довкіллям, в якому вони покликані жити, так що сад 
перетворився в пустелю (пор. Бт 3,17-18). Йдеться про 
той гріх, який спонукає людину вважати себе богом 
створіння, почуватися його абсолютним володарем та 
використовувати його не з метою, задуманою Творцем, 
але задля власних інтересів на шкоду створінню та 
ближнім. 

Коли відкидається Божий закон, закон любові, то 
утверджується закон сильнішого над слабшим. Гріх, що 
оселився в серці людини (пор. Мк 7,20-23) та 
проявляється як жадібність, прагнення надмірного 
добробуту, незацікавленість добром іншого, а часто й 
власним, веде до визискування створіння, людей і 
довкілля, відповідно до тієї ненаситної жадібності, яка 
вважає кожне прагнення правом і рано чи пізно 
знищить навіть і того, хто нею опанований. 

3. Цілюща сила покаяння та прощення 

Ось чому створіння відчуває нагальну потребу того, 
щоб об’явилися Божі діти, ті, які стали «новим 
створінням»: «Тому, коли хтось у Христі, той – нове 
створіння. Старе минуло, настало нове» (2 Кор 
5,17). Насправді, з їхнім об’явлення також і саме 
створіння може «чинити пасху»: відкритися на 
нове небо й нову землю (пор. Одкр 21,1). Тож шлях 
до Пасхи кличе нас саме до відновлення нашого 
християнського обличчя та серця через покаяння, 
навернення та прощення, щоб змогти пережити 
всю повноту багатства благодаті пасхального 
таїнства. 

Ця «нетерпеливість», оте очікування створіння 
сповниться, коли об’являться Божі діти, тобто, тоді, 
коли християни та всі люди рішуче візьмуть на себе 
цей «біль пологів», яким є навернення. Все 
створіння покликане разом з нами вийти «з 
рабства тління до свободи слави дітей Божих» (Рм 
8,21). Чотиридесятниця є таїнственним знаком 
цього навернення. Вона закликає християн якомога 
інтенсивніше та конкретніше втілювати пасхальне 
таїнство в своєму особистому, родинному та 
суспільному житті, зокрема, через піст, молитву й 
милостиню. 

Постити, тобто, навчитися змінювати наше 
ставлення до інших і до створення: від спокуси 
«пожерти» все, щоб нагодувати свою ненаситність, 
до здатності страждати задля любові, що може 
наповнити порожнечу нашого серця. Молитися, 
щоб вміти зректися ідолопоклонства та 
самодостатності нашого “я” та визнати себе 
потребуючими Господа та Його милосердя. Давати 
милостиню, щоб вирватися з безглуздя жити й 
нагромаджувати для себе самих в ілюзії 
забезпечити собі майбутнє, яке нам не належить. 
Щоби, таким чином, віднайти радість задуму, 
вкладеного Богом у створіння та в наше серце, 
яким є любити Його, наших ближніх та ввесь світ, 
знаходячи в цій любові справжнє щастя. 

Дорогі брати й сестри, «чотиридесятниця» Божого 
Сина полягала в тому, щоб увійти 
в пустелю створіння, аби воно знову 
стало садом сопричастя з Богом, як було до 
первородного гріха (пор Mк 1,12-13; Іс 51,3). Нехай 
же наша Чотиридесятниця стане повторенням того 
самого шляху, щоби нести Христову надію також 
створінню, що «визволиться з рабства тління до 
свободи слави дітей Божих» (Рм 8,21). Не 
допустімо, щоб цей сприятливий час проминув 
надаремно! Просімо в Бога допомоги здійснити 
шлях справжнього навернення. Залишімо егоїзм, 
погляд, зосереджений на собі самих, та 
повернімося до Ісусової Пасхи; ставаймо ближніми 
для братів і сестер, які переживають труднощі, 
поділяючи з ними наші матеріальні та духовні 
блага. Таким чином, приймаючи в реальність 
нашого життя Христову перемогу над гріхом і 
смертю, спрямуємо Його перемінюючу силу також і 
на створіння. 
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