
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 
 
Перша неділя по Великодні - це Томина неділя або неділя Анти-

Пасхи. Темою цієї неділі є євангельське оповідання про невірство ап. 
Томи, який не хотів, чи не міг сприйняти правду про Христове воскресіння 
(Йоан 20; 19-31). Щойно побачивши Христа власними очима, Тома 
повірив і закликав: « Господь мій і Бог мій ». Ісус відповів йому: « Ти 
побачив мене, й тому віруєш. Щасливі ті, що не бачили і повірили » (Йоан 
20,29). Читання Св. Євангелії закінчується важливим реченням: «Щоб 
увірували ви, що Ісус Христос Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в 
Його Ім'я». 

Щоб зрозуміти провідну думку Томиної неділі у світлі наших 
богослужб, треба перш усього запізнатись із підходом Східньї Церкви до 
питань віри, невірства, та їхнього відношення до Христового Воскресіння. 
Віра - це не побожне почування, не богословське знання, чи особиста 
чеснота, це не тільки акт волі, яким приймаємо за правду все те, що Бог 
об'явив і св. Церква навчає. Все це є тільки наслідки віри. Сама ж віра — 
це найважніший овоч надприродної благодати, даний нам Богом y св. 
Тайні Хрещення і Миропомазання та скріплювании“ св. Причастям. Віра - 
це життя, просвічення, премудрість, сила, повнота Святого Духа. Вона є 
постійно зв’язана з літургічним життям Церкви, в якому бачить постійне 
таїнство Богоявлення. 

В Божественній Літургії св. Йоана Золотоустого перед читан ням 
св. Євангелії священик проказує слідуючу молитву: “ Засвіти в серцях 
наших, Чоловіколюбче Владико, нетлінне світло Твого богопізнання і 
відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські 
проповідування. Вложи в нас і страх блаженних Твоїх заповідів, щоб ми, 
перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи 
все, що угодне Тобі. Бо Ти єси просвічення душ і тілес наших, Хрнсте 
Боже, і Тобі славу возсилаємо з безначальним Твоїм Отцем і пресвятнм і 
благим і животворящим Твоім Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. 
Амінь.” Та молитва вичисляє найважніші елементи християнської віри. А 
після св. Причастя співаємо: « Ми виділи світло істинне, ми прийняли 
Духа небесного, ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці 
поклоняємося, вона бо спасла нас ». Великий містик Сходу Симеон 
Молодший Богослов (949-1022) стверджує, що « мета і завдання цілого 
діла нашого спасіння є, щоб віруючі могли прийняти Святого Духа, який 
став би неначе душею нашої душі та, щоб через Його діяння ми стали 
святими і обновились в розумінні, в совісті та в усіх речах ». 

 

 Ап. Ді.5, 12 - 20.  
 Єв. Ів.20, 19 - 31. 

   

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 6,1 - 7 ; Єв. Мр. 15,43 – 16, 8. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. О.Юрик 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 – Св. Літургія – о.О. Качур 
 6:00в.  – Св. Літургія і Акафіст - 
                                                  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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ПОДЯКА: Хочемо передати щиру подяку 
парафіянам церкви св. Отця Миколая в Торонто! 
Ми отримали допомогу 1500 канадійських доларів 
для нашого притулку. То є велика підтримка для 
наших дітей, які ще зовсім недавно жили на 
вулиці.  Хочемо висловити подяку кожній жінці, 
яка своєю працею зробила таку важливу 
пожертву для притулку «Мрія Марти».  Нехай 
Господь благословляє вас та дарує опіку і захист. 
З повагою, 
Марта Левченко, Чернівці 

 
 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 10-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. 

 
           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий
 Господь  благословить і винагородить! 
Татяна Рудзик          100. 
Галина Бенеш          250. 
Роман і Патриція Маланчій      200. 
Богдан і Христинс Колос       200. 
Борис і Анна Копистянські         
1000. 
Христина Держко         300. 
Катерина Воловець         200. 
Антін Гошуляк          200. 
        (в пам’ять сестри Марії Гошуляк) 
ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая     100. 
               (в пам’ять Марії Гошуляк) 
Ігор і Оксана Комарницькі      100. 
Галина Мигаль          200. 
Орест і Тетяна Джулинські      200. 
Зенон Потічний          200. 
Олег Луців           200. 
Христина Медицька        100. 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь   100. 
Ольга Садова          100. 
Роман Дубчак          100. 
Володимир Сілецький і Ярослава Івасиків 100. 
Марія Гоголь           200. 
            (в пам’ять Михайла Гоголь) 
Данута Вархоль          100. 
Давид Гайт і Галина Ґоджик      250. 
Андрій Полянський         200. 
Адоніс Яців і Софія Івашків        1002. 
Богдан Костів          100. 
Роман Харак           100. 
Станіслав і Марія Купибіда      100. 
Володимир і Ірина Осадчук      100. 
Роман Вовк           100.           
Ігор Таращук           500. 
Віра Микитин           100. 
Андрій Дзюбак          100. 
Петро Вовк           200. 
Володимир і Люба Оленич      100. 
Рома Опалевич          100. 
Ірина Пальлчук          100. 
Андрій Николин          100. 
Евген Беґедза          100. 
Оксана Николин          100. 
   
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,) 
                                                                                 
                  
             МНОГАЯ  ЛІТА ! 
 Новоoхрещеним Евеліні Марії Дудар і 
Кірі Авдрії Канінґгам їхнім рідним та 
хресним батькам бажаємо многії і благії 
літа! 

СЬОГОДНІ, 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 сьогодні в 
парку Trinity Bellwoods. Зустріч о год. 2:00 поп. 
при церкві.   У програмі: веснянки, хороводи, 
гаївки .... танці   під музику Balfolk Toronto.  
 

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. 



З тих саме причин Христове Воскресіння, що є 
джерелом життя, є також джерелом віри. Безвір’я - це 
духова сліпота, каліцтво, а навіть і смерть. Благодать 
навернення - це воскресіння до нового життя. I якраз під 
таким аспектом розглядає Східня Церква невірство 
апостола Томи і його навернення. « Господь воскрес і через 
те розчавив не тільки камінь гробу, але також розторощив 
саме серце невірства » — каже Теофілакт Охридський (11 
стол.). На Вечірні з Литією співаємо слідуючі стихири: « O 
преславне чудо! Невірство породило сильну віру. Тома 
говорив: коли не побачу, не повір'ю. Діткнувишсь ребер, 
благословив Воплоченого Божого Сина, пізнав Того, що 
потерпів тілом, визнав Його як воскреслого Бога і закликав 
величним голосом: Господь мій і Бог мій ». Подібні думки 
стрічаємо також в іншій стихирі (на стиховнах): « O 
преславне чудо! Той, що таїнственно діткнувся вогню - 
спасся. Бо Тома, вложивиш руку y вогненні ребра Ісуса 
Христа Бога, не попікся тим дотиком, але зловірство душі 
перемінив на благовірність і тепло закликав із душевної 
глибини: Ти є Владика і мій Бог, що воскрес із мертвих, 
слава Тобі». 

У цьому гимні св. Церква звертає нашу увагу на 
той факт, що блиск Христового Божества і Його Світлого 
Воскресіння - це не пекучий вогонь, що палить і нищить 
все, чого діткнеться, але благодатне, приємне тепло, що 
загріває, гоїть, уздоровлює. На Вечірні, y пісні св. 
Софронія « Світле тихий » називаємо Христа «ласкавим 
світлом... що дає життя всьому світові ». Щось цілковито 
інше діється при зустрічі Христа зі злом. Тоді Божий Син 
палить, нищить, руйнує. В цей спосіб знищив Христос 
смерть, адове царство і силу диявола. У воскресному 
тропарі 2-ого гласу визнаємо цю правду слідуючими 
словами: « Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне 
тоді ад умертвив  ти блистінням Божества. » 

Гріх — це найбільше лихо на світі але Боже 
Провидіння вміє і це зло обернути людям на користь; коли 
б не було первородного гріха тоді не було б мабуть і 
приходу Божого Сина на цей світ, не було б Його 
спасительної жертви, ані славного Воскресіння. Люди не 
пізнали б тоді цілої глибини Божої любови. В латинській 
Літургії знаходимо незвичайний вислів   
« felix culpa » (щаслива провина) стосовно первородного 
гріха, наслідком якого прийшов на світ Спаситель. Також і 
невірство Томи та його чудесне навернення є могутним 
доказом правдивости Христового Воскресіння. Тому також 
і наші богослуження оспівують це безвір'я, що стало 
початком віри: « O славне невірство Томи що привело 
серця вірних до пізнання » (Велика Вечірня з Литією, 
стихира на «Господи воззвав »). A на Утрені під час 
співання канону вживаємо приспів: « Величай, душе моя. 
безвір'я увірувавшого Томи». 
 

На Великень святкуємо Воскресіння Христа та 
спасіння цілого людського роду в загальному. У Toминy 
неділю це таїнство Воскресіння продовжується, але вже під 
оглядом індивідуальним у відношенні до поодиноких 
людей: грішників, слабих духом, тих, що сумніваються. 
Тома не є винятком, в ньому бачимо образ кожного із нас. 
Toму на Утрені y 6-ій пісні Канону благаємо воскреслого 
Спасителя: « Ти вирятував пророка із кита. Чоловіколюбче, 
тож молюся, виведи і мене із глибини прогріхів ». 

Хоч Христос воскрес тепер із мертвих, став 
Переможцем над темними силами гріха і смерти, є 
Володарем неба і землі, то все ж таки Він i далі 
залишається терпеливий і вирозумілий для людських 
слабостей. Апостол Тома є не тільки впертий у своєму 
безвір'ю, але і зухвалий, бо ставить Христові умовини, на 
яких він готовий повірити. Але Христос не відрікається 
його, сповняє всі його умовини, так як добрий Пастир 
шукає загублену овечку та приводить її до свого стада. 
Тому крім Воскресіння із мертвих наша Церква прославляє 
також велике чудо Христової безмежної любови і співає: « 
Велике і безприкладне є множество Твоїх щедрот, 
Чоловіколюбче. Як довготерпеливий Ти дав себе юдеям 
бити по лиці, апостолові дотикатися Тебе, тим, що 
відрікаються Тебе - Ти дозволив себе допитувати. Як це 
сталося, що Ти воплотився? Як Ти розп'явся Безгрішний? 
Але навчи нас, щоб ми, так як Тома, закликали до Тебе: 
Господь мій i Бог мій, слава Тобі » (Велика Вечірня, 
стихира на стиховнах). 

Із поучень Святих Отців Церкви 

 Чому ми читаємо про чуда апостолів не під час 
Страстей, а під час П’ятидесятниці, після розп’яття і 
воскресіння? Ось причина того: Відразу після розп’яття ми 
голосимо про Христове воскресіння, а доказом на 
воскресіння служать апостольські чуда, що записані в книзі 
Діянь Апостолів… Тому, мої дорогі, одразу ж після розп’яття 
і воскресіння ми читаємо про апостольські чуда, щоб мати 
ясний і безсумнівний доказ про воскресіння. Ти не бачив 
самого Воскреслого очима тіла, але бачиш Його 
воскреслого очима віри. Своїми очима ти не бачив самого 
Воскреслого, але завдяки чудам побачиш Його. (Св. Іван 
Золотоустий, Про читання Діянь Апостолів). 

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 


