
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 

Із твору Євгена Іванкова - Вічний Великдень 
3 Bоскреслим Спасителем 

Час Від Великодня до Вознесіння пригадує 
сорокдневне пербування Воскреслого Спасителя із своїми 
апостолами і учениками. Цей час належить до найрадісніших 
періодів у житті нашої Церкви. Богослужби тих днів містяться 
в літургічній книзі « ЦвітнаТріодь ». 

Перший, т.зв. Світлий Тиждень — це властиво 
продовження великодніх святкувань. У літургічних відправах 
береться та сама служба, що і в Неділю Пасхи. На цей 
тиждень в призначений окремий воскресний чин похоронних 
відправ, які священик служить у світлих ризах. Тоді як 
звичайні заупокійні богослужби часто підкреслюють 
природний жах людини перед смертю, то тепер 
тріюмф Христового Воскресіння домінує всеціло над 
смертною тривогою; померпшх пращаємо Каноном Пасхи і 
співаємо: « Смерти празнуємо умертвіння, адуі зруйнування, 
іншого життя вічного начало » (Пісня сьома). На тетраподі 
лежить посвячений хліб « артос » символ Ісуса Христа, що є « 
Хлібом Життя ». Роздача артоса відбувається в Томину 
неділю. В цьому тижні є загальниця, тобто дозволяється їсти 
м'ясо кожного дня. Двері іконостасу стоять відкриті для 
пригадки, що Ісус Христос своїм Воскресінням відчинив нам 
двері Небесного Царства.  

Аж до Вознесіння співається по наших церквах тропар 
« Христос Воскрес» і гимн дев’ятоі пісні Канону Пасхи «Ангел 
сповіщав Благодатній ». Через сорок днів лежить на 
престолі Плащаниця, символізуючи перебування 
Воскреслого Христа на землі,в цьому часі вірні не 
повинні в церкві клякати, бо клякання означає покаяння, а 
це противиться духові воскресної радости. Стояння є 
також символом Христового постання із гробу. Поодинокі 
неділі Великоднього часу насвітлюють різні аспекти 
Христового  Воскресіння та відкривають перед душевними 
очима вірних щораз то нові горизонти цього найбільшого 
Таїнства нашого спасіння. 

 

 Ап. Ді.1 - 8.  
 Єв. Ів.1, 1 - 17. 

   

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:  
Ап. Діяння 5,12-20 ; Єв. Ів. 20,19-31. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
 6:00в.  – Св. Літургія і Параклис - 
                                                  о. О. Качур              

                         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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У Світлому Тижні є загальниця, тобто, 
дозволено їсти м’ясні страви також і у 
п’ятницю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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! 

 
 
 Хор "Левада" (УMA), під мист. кер. 

Романа Ясінського, дириґент Жанна Зінченко, 
просять усіх на ГАЇВКИ, які дівчата виводитимуть 
сьогодні o год. 3:30 поп. у Католицькому Соборі 
Успення Пресвятої Богородиці, 3625 Cawthra Rd. 

 
 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. 

 
 Широковідомий у світі камерний хор 

«Київ» проведе свій концерт у Торонто о 3:00-ій 
год. в неділю 26-ого травня, 2019 в Koerner Hall – 
Royal Conservatory of Music за адресою 273 
Bloor St. W., Toronto. Квитки можна замовити в 
Koerner Hall Box Office (416-408-0208). Також 
можна замовити квитки у компанії Platinum 
Concerts International, за тел. 416-766-2557 і при 
вступі. За інформаціями звертайтеся на сайт 
www.platinumconcerts.com. Ви маєте рідкісну 
нагоду почути один з найкращих у світі хорів, що 
поділиться «прихованими скарбами» тисячоліття 
української духовної та народної музики.  

 
 Цього року Єпархіяльний Марійський 

Відпуст “ Святкування 100-річчя від дня 
переходу до вічності Блаженної Йосафати 
Гордашевської”   проводитиметься в неділю 23 
червня на Горі Марії в Анкастер.  Молебень до 
Божої  Матері о год 1:15 поп., Архиєрейська 
Божественна Літургія, Владика Кир Стефан 
Хміляр,  о год. 2:00 поп.  Також беруть участь 
Преосв. Кир Стефан Сорока, Архиєп. Філядельфії, 
Емерит і Сестра Софія Лебедович, Генеральна 
Настоятелька ССДМ. В програмі: Цілодобова 
Адорація, благословення прочан і релігійних 
речей, можливість до Сповіді. Заохочуємо наших 
вірних до чисельної участи в Єпархіяльному 
Торжестві! Прийдіть на Гору Марії помолитися і 
просити допомоги у всіх ваших потребах. Просимо 
привезти їжу на “пікнік”. 
                   
                       Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
Стефан і Христина Вербові     800. 
          (в пам’ять  донечки Юлії -8р.) 
Петро Вовк           200. 
Орест Ковальський і Христина Желтвай  100. 
Роман Харак          200. 
Андрій і Катерина Дзюбак      100. 
Володимир і Люба Оленич      100. 
Марта Реплянська        100. 
Марія Біланюк          250. 
Володимир і Надія Луців      250. 
Марія Зачка           200. 
Павло і Ірина Чумак        300. 
Андрій Мисакович         500. 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь   100. 
Нестор і Галина Микитин      100. 
Катерина Гладка             310. 

  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
   30    V      7:00 веч.  бл. п. Катерину і Стефана 
                                             Бойчук (4р.) 

У Томину Неділю, 5 травня, в церковній залі 
о год. 1:00 по полудні заходом членкинь 
ЛУКЖК відбудеться Парафіяльне Свячене. 
Квитки можна набути сьогодні в церковній залі, а 
під час тижня замовляти у парафіяльній 
канцелярії 416-504-4774, або звертатися до Тані 
Когут на число 416-231-2687. 
 

 Колектив Коса і парафія св.  
o.Миколая щиро запрошує  усіх на ГАЇВКИ 
в неділю 5ого травня в парку Trinity 
Bellwoods. Зустріч о год. 2:00 поп. при церкві.   

 У програмі: веснянки, хороводи, гаївки .... 
танці   під музику Balfolk Toronto.  
Щоб долучитися до події просимо повідомити 
Божену Грицину за чис. тел. 647 864 5641.  
 

 

Травень – Місяць Пресвятої  
Богородиці - Пречистої Діви Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці 
травні, служать Параклис до Пресвятої 
Богородиці о год. 6:00 вечора 
починаючи від середи 1-го травня. 
Заохочуємо наших парохіян до молитовної 
участи, щоб спільно виявити любов до 
Пресвятої Богоматері. 
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст  
неділя год. 6:00 вечора- Свята Літургія і 
Акафіст 

http://www.platinumconcerts.com/


Із твору Євгена Іванкова - Вічний 
Великдень 

Вершком східньохристиянського 
великоднього оптимізму є слово св. Йоана 
Золотоустого, яке згідно із звичаєм треба читати 
вірним під час Воскресноі Утрені. Великдень — це 
найбільше свято Божої любови і прощення, це — 
небесний бенкет, на який усіх нас запрошує 
Воскреслий Христос: « Кожна чесна і боголюбива 
людина», -—— каже св. Йоан Золотоустий, — 
«нехай насолоджується цим чудовим і світлшм 
торжеством. Коли хтось є розумним слугою, нехай 
весело ввійде в радість свого Господа. Коли хтось 
ревно постив, нехай прийме сьогодні динарій. Коли 
хтось від першoi години працював, нехай прийме 
сьогодні свою справедливу заплату. Коли хтось 
прийшов після третьої години, нехай з подякою 
святкує. Коли хтось прийшов по шостій годині, 
нехай несумнівається, бо нічого не втратить. Коли 
хтось зволікав аж до дев’ятоі години, нехай 
приступить без сорому і страху. Коли хтось прибув 
аж на одинадцяту годину, нехай не журиться цим 
опізненням, бо Владика є щедрий, Він приймає 
послідного робітника тaк, як і першого. Того, що 
прибув на одинадцяту годину угощає так само, як і 
того, що трудився від першої години. Послідного 
милує, першому догоджує, цьому дає, тому дарує. 
Діла він приймає i на наміри зважає, шанує вчинки і 
хвалить розположення. Тому всі ввійдіть у радість 
нашого Господа…Стіл є заставлений всі 
споживайте. Велике телятко приготоване, нехай 
ніхто не ”йде голодний... Нехай ніхто не скаржиться 
на убогість, бо явилося загальне царство. Нехай 
ніхто не сумує з приводу гріхів, бо із гробу засяло 
прощення. Нехай ніхто не боїться смерті бо смерть 
Спасителя визволила нас... Христос Воскрес і 
попадали “демони. Христос Воскрес і радуються 
ангели. Христос Воскрес і життя царює. Христос 
Воскрес і ні один із мертвих не залишився в гробі. 
Христос Воскрес із мертвих і став первоплодом 
покійників. Йому належиться слава і володіння на 
вічні віки. Амінь ».   

Mи сьогодні стрічаємось з різними 
ліберальними течіями, які розводнюють 
християнство і легковажно відносяться до 
відповідальности людини перед Богом. Тому з 
цілою рішучістю мусимо ствердити, що ані св. Йоан 
Золотоустий, ні Східня Церква не стараються тут 
заперечити, чи применшити злобу гріха, 
неминучість Божого Суду, загрозу вічного 

прокляття. Все це є правди нашої віри виразно 
об'явлені у св. Письмі. Наші богослужби дуже часто 
ставляють нам перед очі картини Страшного Суду і 
закликають нас до покаяння і праведного життя. 
Події Страшного Суду є змістом богослужб 
М'ясопусної неділі. Але всі ті речі, хоч які вони 
серйозні і потрясаючі, все таки і вони меркнуть, 
затрачують свій маєстат перед силою Христового 
Воскресіння, якого проміння просвічує всі закутки 
вселенної, проганяє темряву з людських душ і 
проникає аж до адських челюстей. 

Незаперечною правдою є, що всі ми мусимо 
трудитись для нашого спасіння, бо « яка користь 
людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну 
душу » (Мат. 16; 26). Св. Апостол Павло напоминає 
нас усіх словами: « працюйте над спасінням вашим 
в острасі і терпеливості » (Фил. 2; 12). Але 
важливою правдою є також те, що наше спасіння 
залежить остаточно від Бога, бо, як каже св. Ап. 
Павло, « Ви спасені благодаттю через віру. І це не 
від нас: воно дар Божий. Воно не від діл, щоб ніхто 
не міг хвалитися »(Еф. 2; 8,9). Тому Східня Церква 
напоминає своїх вірних, щоб вони не чванились 
перед Богом своїми добрими ділами так, як 
біблійний фарисей, але просили покірно в Нього 
прощення гріхів та уповали на Боже милосердя і 
заступництво Пресвятої Богородиці. Bсі ми є грішні 
перед Богом, ніхто не може своїми власними 
силами здобути небо. Спасіння це властиво не так 
справедлива заплата, як радше великодній Божий 
дар для людини, як це в таких глибоких, надхнених 
словах описав св. Йоан Золотоустий. 

"Тут знову виявляється теоцентричний 
спосіб думання Східньої Церкви, яка все і всюди 
наголошує примат Бога над людиною, Вічности над 
дочасністю, духа над матерією, добра над злом, 
світла над темрявою, воскресіння і життя над 
смертю. Спасіння людей -- це велике таїнство 
Божої справедливости і любови, таїнство, в якому 
перемагає любов, бо за словами Св. Письма « Бог 
є любов» (1 Йоана 4;16). 

Воскресіння день – щасливий початок. 
Просвітімся торжеством, і обіймім один одного. 
Скажім ”Браття” і тим, що ненавидять нас, а тим 
більше тим, що з любові до нас щонебудь 
вчинили або перетерпіли. В дусі Воскресіння, 
простім один одному… (св. Григорій Богослов, 
Слово на Пасху) 
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

 
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 
Free estimate Best Price Best quality 

                              647-407-4826 

           L Y N E T T 
                     ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ 
                 F U N E R A L   H O M E          

Proudly Serving Catholic Families since 1914 
3299 Dundas Street West 

(1 Block East of Runnymede) 
416-767-1176 

Paul Chumak, J.D., Q.C. 

Barrister-at-Law 

Кримінальне правo  Criminal Law 
 

Порушення правил їзди  Driving Offences 
2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto  

(at Rnnymede) 
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 


