
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 Вічний Великдень, Євгена Іванкова  
 

Між тими двома минулими неділями і трьома слідуючими 
існує різниця. Неділя Томина Мироносиць описує події, що 
відбулися після Христового Воскресіння. Пізніші неділі — 
Розслабленого, Самарянки і Сліпородженого — подають факти, що 
випереджують Воскресіння Христа. Все таки, наша Церква поміщує 
ці неділі у воскресному часі і бачить в них продовження великодніх 
святкувань. Як уже згадано в попередньому розділі є Празник над 
Празниками », Христове Воскресіння у Східній Церкві це не тільки 
одна подія Великодньої Неділі, але це повнота нашого спасіння, що 
почалась із приходом Ісуса Христа. Всі Христові чуда виявляють 
Його Божу Всемогутність і є нерозривно зв’язані із найбільшим 
чудом Його Світлого Воскресіння. Інша причина є та, що ми 
живемо в повоскресній добі і наш церковний рік у світлі 
воскресіння зображує усі свята і події, навіть такі, як Христові 
страсті і смерть. Німецький літургіст Одо Казель ось так 
висловлюється про цей воскреснпй характер літургічного року: 
«Так отже все стоїть перед нашими душевними очима 
Прославлений Христос Цар, навіть тоді, коли ми йдемо за Ісусом на 
Його земській хресній дорозі... Цілий церковний рік є одне, 
неподільне таїнство. Вершком цього таїнства є пасхальна 
містерія».* 

Темою неділі про Розслабленого є чудесне уздоровлення 
паралітика. 38 років чекав він біля Овечої купелі, щоб у якийсь 
спосіб дістатись до води в ту хвилину, коли ангел порушує воду, 
даючи їй уздоровлюючу силу. Але не було нікого, хто б заніс цього 
нещасного чоловіка в той момент до води. Все хтось інший 
випереджував його. Христос прийшов туди, побачив паралітика, 
спитав його чи хоче бути здоровим і після його відповіді, що хоче 
видужати, сказав: « Стань, візьми своє ліжко і ходи ». І 
розслаблений зараз виздоровів (Йоан 5,1-5). 

 Ап. Ді. 9, 32 - 42.  
 Єв. Ів.5, 1 – 15. 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя:  
Ап. Діяння 11, 19-26;29-30.;Єв Ів. 4,5 - 42. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. О.Лящук 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур/ 
                                       o. Р. Лобай 
11:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
 6:00в.  – Св. Літургія і Параклис - 
                                                  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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 Дискусійний Клюб при нашій парохії  

зустрічається щовівтірка. Наступна зустріч у 
вівторок 21 травня о год. 10:30 ранку у 
парохіяльному будинку. Запрошуємо парохіян, 
прихожан і гостей до численної участи! 

 
 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”. 

 
 ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «УКРАЇНІКА» ТА ЛІҐА 

УКРАЇНЦІВ КАНАДИ влаштовують науково-популярну 
доповідь на тему: ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДИ 
БАТУРИНА 2018 р. НОВОЗНАЙДЕНІ ГЕРБИ ГЕТЬМАНІВ 
МАЗЕПИ ТА ОРЛИКА (з прозірками). Доповідь 
виголосить історик-археолог, науковий працівник 
КІУС та виконавчий директор Батуринського 

українсько-канадського археологічного проєкту д-р 
Володимир Мезенцев (Ph. D.). 

 
           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
Стефан і Анна Чорній          300 
Володимир і Люба Оленич        100 
Богдан і Христина Ковалик        100 
Петро Вовк             100 
О. Александер Лящук і добр. Олена     220 
Ліґа Українців Канади  (в пам'ять Р. Шухевича) 300
         
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 
20 V 9:00 ран. бл.п. Ірину Базилевич (20р.) 
30   V  7:00 веч. бл. п. Катерину і Стефана Бойчук 

(4р,) 
 

 
   ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 

Упокоїлася у Бозі  бл. п. Параскевія 
Мужалівська (95р.). Душу Покійної поручаємо 

молитвам наших вірних. 
                                                         
 

ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИСЯГАТИМЕ НА 
ПЕРЕСОПНИЦЬКОМУ ЄВАНГЕЛІЇ 

 
    Верховна Рада звернулася з проханням 
надати Пересопницьке Євангеліє для 
проведення інавгурації новообраного 
Президента України Володимира Зеленського 20 
травня. Про це заявили в Інституті рукопису 
Національної бібліотеки України імені 
В.І.Вернадського, передає УНН. 
    "Вчора надійшло офіційне звернення від 
Верховної Ради з проханням надати 
Пересопницьке Євангеліє для проведення 
інавгурації 20 травня", - сказали в Інституті 
рукопису. Пересопницьке Євангеліє - 
рукописна пам'ятка мистецтва XVI століття, 
написана староукраїнською мовою, один з 
перших таких перекладів Євангелія. 
Створено в 1556-1561 роках сином протопопа 
Михайлом Василевичем та архімандритом 
Пречистенського монастиря Григорієм, які 
почали роботу в с. Палаці (нині Хмельницька 
область), а завершили в Пересопниці (нині 
Рівненська область). Замовила книгу княгиня 
Анастасія Заславська (ур. Гольшанська). 
Книга складається з 482 аркушів, її вага 
становить 9,3 кг. 
      В даний час знаходиться в Інституті 
рукописів Національної бібліотеки ім. В. І. 
Вернадського НАН України. Пересопницьке 
Євангеліє - духовний пам'ятник і національний 
символ, на якому, приступаючи до виконання 
своїх високих обов'язків, Президенти України 
дають присягу своєму народу. 
 

 

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/
https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1800911-vr-zvernulasya-z-prokhannyam-nadati-peresopnitske-yevangeliye-dlya-inavguratsiyi


 Богослужби тієї неділі згадують також інші 
чудесні уздоровлення, які довершив Ісус Христос. На 
Великій Вечірні Свята Церква вичислює ті чуда, 
оспівуючи рівночасно Божу Всемогутність та 
чоловіколюбіє Ісуса Христа: «Ти, що своєю пречистою 
долонею створив людину, прийшов тепер, Христе, як 
Добросердечний, щоб вилікувати недужих. 
Розслабленого Ти своїм словом поставив на ноги біля 
Овечої Купелі. Ти уздоровив кровоточиву жінку. Ти 
помилував терплячу дочку хананейки і не погордив 
благанням сотника. Тому кличемо: Господи, слава Тобі» 
(стихира на « Господи возвах »). Тут Церква знову 
вказує на велике милосердя Спасителя не тільки для 
душевних недомагань, як це було з апостолом Томою, 
але також і для фізично хворих. 
            Дуже драматично і співчутливо зображують наші 
літургічні тексти внутрішні терпіння, жалюгідний 
душевний стан нещасного паралітика: « Мов 
непохоронений мертвець, розслаблений побачив Тебе і 
закликав: Помилуй мене, Господи, бо моє ліжко стало 
мені гробом. Що мені з мойого життя? На що мені 
придалась Овеча купіль, коли не маю нікого, хто б заніс 
мене до порушених вод. Тому звертаюсь до Тебе, що в 
Джерелом уздоровлень і зо всіми кличу: Всесильний 
Господи, слава Тобі» (Велика Вечірня, сти- хира на 
«Господи возвах»). 
             Різні протестантські раціоналістичні богослови 
такі, як Штравс, Гарнак, Гавсрат і інші, або заперечують 
правдивість євангельських чудес, або стараються 
пояснити їх природним способом, як наслідки 
автосуґестії, гипнози, чи якихсь таємних лікувальних 
сил природи, якими, на їхню думку користувався 
Христос. Східня Церква займає в тих справах дуже ясне, 
недвозначне становище: Христос творить чуда, бо Він є 
Всемогутній Бог, Друга Особа Пресвятої Трійці, 
Воскреслий Спаситель усіх людей. «Христос воскрес із 
мертвих, первенець померших, первороджений 
сотворінь і сотворитель усього буття, істлівшу істоту 
людського роду обновив в Собі самому; тому, смерте, 
вже більше не володієш, бо Владика всіх знищив твою 
силу » (Утреня, сідальні по першому етихословію). 
           Недуга - це наслідок гріха і передвісник смерти. 
Знищивши адове царство гріха, подолавши силу смерти, 
Христос являється як Податель надприродного і 
дочасного життя та здоров’я. « Все людське Ти взяв на 
себе, прийняв все, що належиться нам, Ти дозволив себе 
розп’яти на хресті, мій Сотворителю, перетерпів смерть 
як людина, щоб як Бог Ти вирятував нас від смерти, 
тому, як Подателеві життя, співаємо Тобі: Слава, 
Христе, Твоїй добросердечності» (Утреня, сідальні по  

 

другому стихословію). Тут треба пригадати, що хоч 
першим і найважнішим завданням св. Тайн, требів і 
інших церковних обрядів є привернення надприродного 
здоров’я людській душі, то Божа благодать впливає 
також уздоровлююче і скріплююче на людське тіло. Бог 
сотворив наше тіло, Христос у своїм Воскресінні зробив 
це тіло учасником безсмертя і прославлення. Тому і 
Церква піклується також і нашим тілесним здоров’ям. 
Уздоровлення недужої людини, або принайменше зла- 
гіднення болів — це одне із головних цілей Тайни 
Єлеопомазання. На Божественній Літургії, перед св. 
Причастям проказуємо молитву, в якій прохаємо, щоб 
прийняття св. Тайн було на «зцілення душі і тіла ». На 
свято Богоявлення, під час Великого Водосвяття, 
молимось в єктенії, щоб вода стала « даром освячення, 
ізбавлінням від гріхів, на зцілення душі і тіла ». Таких 
прикладів можна навести дуже багато. Тому і Акафіст в 
честь Ісуса Христа величає Спасителя слідуючими 
словами: «Ісусе, душі моєї утішителю; Ісусе, ума мого 
просвітителю; Ісусе серця мого радосте; Ісусе, тіла мого 
здоров’я» (Ікос 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Дочасне здоров’я не є нашим найбільшим скарбом, не 
все Господь звільняє нас від недуг, зате все дає силу 
терпеливо і мужньо зносити наші душевні і фізичні 
терпіння, коли ми смиренно про те просимо. 
Найбільшим і найціннішим даром Господнім є 
надприродне життя і здоров’я нашої душі, як це 
підкреслює кондак цієї неділі: «Душу мою, Господи, у 
гріхах всіляких і безглуздими діяннями тяжко 
розслаблену, воздвигни божественним Твоїм 
заступництвом, як і розслабленого воздвигнув Ти 
древньо, щоб я закликав до Тебе, спасаючись: Слава, 
Христе, владі Твоїй». Іншим знаменним фактом є те, що 
Христос не мусить нести спараліжованого до води, 
тільки уздоровлює його своїм могутнім словом. Також 
уздоровлення в суботу і несення ліжка викликувало 
негодування серед жидів. Христос неначе хоче показати 
тут, що старозавітні релігійні практики, закони, 
середники чудесних уздоровлень, тощо — були тільки 
прообразами майбутнього спасіння. Із приходом Христа 
всі ті речі затрачують силу, стають непридатними. 
Святим днем християн є вже не субота — день 
відпочинку, але неділя — День Воскресіння. Овеча 
Купіль — це прообраз св. Тайни Хрещення. На Утрені в 
Каноні Йосифа Солунського наша Свята Церква 
підкреслює цей зв’язок між прообразом і його 
завершенням слідуючими словами: «Божий ангел 
сходив час від часу і порушував воли. Це уздоровлювало 
тільки одну людину, але у Св. Хрищенні Христос спасає 
безмежні маси людей » (Пісня 4-та). 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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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 


