
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 Векикдень, Євгена Іванкова 
Другу неділю по Великодні присвячує наша Церква пам’яті 

жінок Мироносиць, котрі  третього дня вранці після Христової 
смерти прийшли до Його гробу, щоб пахучими олійками намастити 
Ісусове тіло. Саме вони удостоїлися почути з уст ангела радісну 
вістку, що Христос воскрсс. Ті жінки стали благовістительками 
Христового воскресіння між Ісусовими апостолами і учениками 
(Мар. 16,1-8). Дивним зарядженням Божого Провидіння воно так 
якось сталося, що в часі Христових терпінь та його смерти мужчини 
в загальному завели, а жінки остались вірними Спасителеві не 
тільки до смерти, але і по смерті. Юда зрадив Спасителя, Петро 
тричі відрікся Його, ГІилат засудив Його невинного на смерть, 
перелякані апостоли розбіглися і тільки св. Йоан був свідком 
Христової смерти. Цілковито інакше повелися жінки. Тиждень перед 
Христовими стражданнями Марія Магдалина намастила Ісусові 
ноги найдорожчими пахощами і цим неначе передсказала смерть і 
похорони Спасителя. Пилатова дружина заступалася у свого 
чоловіка за Христа. Єрусалимські жінки плакали над Христом, коли 
Його вели на Голготу, жінки стояли біля хреста, жінки прийшли до 
Христового гробу, щоб віддати йому останню прислугу. Наша 
Церква увіковічнила цю правду у своїх богослужбах: « Жінки, що 
несли похоронне миро, прийшли вранці тайком до гробу, бо 
боялися юдейського нахабства і передбачували рішучість воїнів. 
Але неміч перемогла мужність. Милосердне намірення подобалося 
Богові, коли вони достойно взивали: воскресни, Господи, поможи 
нам та порятуй нас задля свого імени » (Утреня, сідальний по 
другому стихословію). 

 
Митрополит Василій Селевкійський (+468) находить ще 

глибші причини для того особливого відзначення жінок 
мироносиць. У своїй гомілії «Християнська боротьба» він пише: « 
Після свого воскресінпя Христос з'явився жінкам скоріше ніж 
ученнкам. І це жінки сповістили апостолам, що Христос воскрес. Це 
не випадок. Прокляття, яке спало на Єву, завернулося на диявола.  
 

 Ап. Ді. 6,  1 - 7.  
 Єв. Мр.15, 43 – 16, 8 

   

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 9, 32 – 42. ; Єв. Ів. 5,1 - 15. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 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! 

 
   Катехетична наука для дорослих i 

зацікавлених відбувається  кожної п’ятниці  
о год. 7:30в. у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків,  
516 The Kingsway.  Наступна зустріч 17-го 
травня, о год. 7:30 вечора. Всіх  запрошуємо! 

 
 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! 
Юля Зеленяк          100 
Володимир і Люба Оленич     100 
Богдан Крамарчук        100 
Ілля і Дарія Долбан       200 
Аданіс Яців і Софія Івашків     501 
 
 
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 
20 V 9:00ран. Бл.п. Ірину Базилевич (20р.) 

30 V  7:00 веч.    бл. п. Катерину і    
Стефана  Бойчук (4р,) 

                         
                                                         

             МНОГАЯ  ЛІТА ! 
Новоoхрещеній Евгенії Стефанії Ганкевич 
і  її рідним та хресним батькам бажаємо 

многії і благії літа! 
 

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. 

Вітаємо з Днем Матері всіх матерів ! 
Бажаємо незмірних Господніх благодатей. 
Нехай Предобрий Господь держить Вас у 
Своїй  опіці на Многії і Благії Літа! З цієї 
нагоди ЛУКЖК дарує квіти усім матерям 
під час недільної кави, а БУКК Свято-
Миколаївської парохії спонсорує сніданок  
“Pancake Breakfast” у церковній залі для 
всіх мамів.   
 
Найдобріша, найкраща матусю 
рідненька! 
В цей день ми вклоняємось дуже 
низенько. 
За сонечко ясне, за серце прекрасне,  
За те, що добром зігріваєте нас, 
За те, що в щасливу і скрутну 
хвилину  
Ми можемо всі прихилитись до вас. 
Хай вас обминають невдачі та грози, 
Нехай лиш від сміху з’являються 
сльози, 
Міцного здоровя з роси і води,  
Бадьорість та настрій хай будуть 
завжди! 
 

http://www.platinumconcerts.com/


Джерело зла стає ліком. Воскресіння з'являється від 
спричинниці зла. Бо жінка була причиною зла і 
благовістницею воскресіння. Жінка, яка спричинила упадок 
першого Адама, свідчить, що другий Адам воскрес. 

Кромі Адама наші богослужби згадують також 
праматір Єву, що спасається Христовим Воскресінням. Добрий 
учинок мироносиць є неначе надолуженням за гріх Єви. 
Воскреслий Спаситель єднає грішну праматір із її праведними 
далекими дочками: « Радуватися мироносицям повелів Ти, 
плач праматері Єви втихомирив Ти воскресінням Твоїм, 
Христе Боже, апостолам ж твоїм проповідувати повелів Ти: 
Спас воскрес із гробу » (Кондак неділі). Не тільки у другу 
неділю по Великодні, але кожної неділі на Утрені у воскресних 
тропарях ми «Ангельський Собор > згадуємо цю подію: « 
Дуже рано мироносиці прийшли до Твойого гробу ридаючи, 
але ангел з’явився їм і промовив: не ридайте, бо час плачу 
минув, але радше сповістіть апостолів про воскресіння. 

Прикмети жінок мироносиць — вірність, покора, 
скромність, довір'я до Бога — є незвичайно улюбленими 
чеснотами у Східній Церкві і саме тому наша Церква 
відноситься до тих жінок з такою пошаною. Деякі богослови 
добачують характеристичні жіночі прикмети у цілій 
східньохристиянській духовості, а мужеські риси домінують, 
на їхню думку, у Західній Церкві: «Схід і Захід мусять 
доповнитись, материнський Схід — ця контемплятивна, 
пасивна частина християнського культурного світу потребує 
мужеського творчого родючого Заходу. У тих думках є, 
безперечно, дещо правди, але мильно було б робити тут якісь 
узагальнювання. 

Iншим моментом, який причиняється до такої великої 
популярности мироносиць у Східній Церкві є принесення 
мира до Христового гробу. Жінки бажали намастити 
похоронним миром мертве Христове тіло, але замість того 
Воскреслий Спаситель вилляв миро життя на весь людський 
рід. Тут знову виявляється притаманна Східній Церкві 
антиномія між Божим і людським: « Мироносицям жінкам 
з’явився ангел при гробі кажучи: миро належиться мертвим, а 
Христос показався вищим від смерти, тому й закличте: 
Воскрес Господь, що дав світові велику милість » тропар 
неділі). 

Св. Миро — це незвичайно важливий елемент у 
таїнствах Східньої Церкви. Воно є виготовлене із 33 різних 
родів пахучих олійків та посвячується Архиєреєм у Великий 
Четвер. Св. Миро символізує не тільки живучість, безсмертя, 
радість, але самого Святого Духа, Подателя життя. Тому Тайну 
Святого Духа називаємо в нашій Церкві Миропомазанням. На 
цю тему наведу думки Юліяна Тицяка: « Георгій — арабський 
єпископ (7-8 ст.) вважає миро, св. єлей символом Святого 
Духа, яким наповняється Ісусова людська природа. Згідно із 
грецькими св. Отцями, Ісус це властиво Помазанник — 
Христос. Освячена людська природа Христа Господа є 
помазана Божеством. Ця людська природа є так дуже 
пересякнута Божою славою, що вона стає джерелом 
Божественного життя в сотвореному світі. Помазана 
Божеством, Ісусова Людська природа підноситься до рівня 
особової одности з Божою природою, тим самим є овіяна 
Божим Духом. Згідно із навчанням грецьких святих Отців, Бог 
Син висилав Святого Духа, приймаючи Його від Отця, та 
дозволяючи Йому переплисти через себе до світу створінь. 
Тому і кажуть вони, що Дух ізходить від Отця через Сина. В 
їхньому наглядному, органічному способі думання грецькі 
святі Отці представляють собі Пресв. Трійцю як животворне 

дерево, якого цвіт видає із себе пахощі, символ Святого Духа 
». Тому пахуче миро є в такому близькому відношенні до 
Святого Духа в літургічній символіці нашої Церкви. 

Цей перший недовершений чин Миропомазання 
започаткований мироносицями знаходить своє містичне 
продовження і завершення в сакраментально-літургічних 
дійствах Східньої Церкви, коли то Святий Дух струями 
надприродних вод наповнює обильно все створіння. На 
Божественній Літургії після освячення молимось в єктенії» за 
принесені і освячені чесні дари» і прохаємо, »Щоб 
Чоловіколюбець Бог наш, прийняв їх у святий і принебесний і 
мисленний свій жертовник, як приємний запах  духовний, 
зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа». 

 
----------------------------------------------------- 

 
Святіший Отець Папа Франциск запросив Отця і Главу 
Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого 

Святослава, членів Постійного Синоду та митрополитів УКГЦ 
провести спільну робочу зустріч разом з ним та 

Ватиканською курією. 
 
 
В офіційному комунікаті Римської курії мовиться: «У 

делікатній та складній ситуації, в якій знаходиться Україна, Святіший 
Отець Франциск вирішив запросити до Рима в днях 5-6 липня 2019, 
Верховного Архієпископа, членів постійного Синоду та Митрополитів 
Української Греко-Католицької Церкви. 

У зустрічі також братимуть участь Голови Дикастерій 
Римської Курії, компетентні для Країни. 
Цією зустріччю, Святіший Отець прагне проявити знак своєї 
близькості до Української Греко-Католицької Церкви, яка здійснює 
душпастирське служіння, як на Батьківщині, так і в різних частинах 
світу. 

До того ж, дана зустріч надасть ще одну нагоду до глибшого 
аналізу життя та потреб України, з ціллю визначення способів, якими 
Католицька Церква, а особливо Греко-Католицька Церква, щораз 
ефективніше може присвятитися  проголошенню Євангелія, 
підтримці тих, хто страждає та сприянню поширення миру, у 
порозумінні, наскільки це можливо, з Католицькою Церквою 
латинського обряду, з іншими Церквами і християнськими 
спільнотами». 

Предстоятель УГКЦ пояснив, коли Святіший Отець особисто 
разом з очільниками певних дикастерій (міністерств) Римської курії 
зустрічається з очільниками тої чи іншої Церкви, – це є спосіб 
опрацювання перспективної стратегії на майбутнє. 
Ця стратегія, розповів Блаженніший Святослав, завжди 
артикулюється навколо трьох пунктів. 

 Перше – підтримка Церкви, яку хочеться вислухати й 
зрозуміти, яким чином Святіший Отець особисто може діяти, щоби 
підтримати таку Церкву. 

Друге – подбати про належне скріплення цієї Церкви. 
«Тобто Святіший Отець хоче, аби наші всі митрополити і члени 
Постійного Синоду мали можливість особисто представити ті чи інші 
важливі питання життя Церкви в Україні і за кордоном, які на думку 
наших владик є сьогодні найважливішими. Таким чином наша 
Церква братиме участь в опрацюванні бачення та стратегії Ватикану 
по відношенню до української держави та світової української 
громади. І оскільки будуть присутні очільники тих виконавчих 
структур Римської курії, то одразу будуть формулюватися певні 
механізми діяльності, аби можна було належним чином скріпити 
нашу Церкву», – пояснив Глава УГКЦ. 

І третє – забезпечити органічний розвиток УГКЦ відповідно 
до тих викликів, якими сьогодні живе українська Церква в Україні і за 
кордоном. 
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