
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 

Огласительне слово Івана Золотоустого в 
день святої Пасхи 

Хто побожний і боголюбивий, нехай радіє цим величним і 
світлим святом. Хто розумний слуга, нехай весело ввійде в 
радість Господа свого. Хто потрудився постом, нехай сьогодні 
отримає нагороду. Хто від ранньої години став до праці, нехай 
тепер одержить справедливу заплату. Хто по дев’ятій годині 
прийшов, нехай дякує Богові і радісно святкує. Хто по 
дванадцятій годині прибув, нехай не тривожиться, бо йому ні 
в чому не буде відмовлено. А хто не встиг і на третю годину, 
нехай приступить без вагання. І хто прибув лише на п’яту 
годину, нехай не боїться, що запізнився.Бо Владика 
милосердний. Він приймає останнього, як і першого. Він 
задовольняє однаково і того, хто спізнився, і того, хто працює 
від ранку. І останнього він милує і про першого дбає; і тому 
щедро дає і цього обдаровує. І вчинки він приймає, і наміри 
вітає; І зроблене шанує, і щирі бажання він хвалить.Ось тому 
й увійдіть усі в радість Господа свого, і перші й останні 
прийміть однаково нагороду! Багаті й бідні веселіться разом! 
Витривалі й недбайливі шануйте цей день! Звеселіться 
сьогодні ті, що постили, і ті, що не постили! Господня трапеза 
готова – розкошуйте всі! Пасха свята – нехай ніхто не 
виходить голодний! Усі відживляйтеся святом віри, всі 
споживайте з багатства Божої доброти!Нехай ніхто не нарікає 
на вбогість, бо царювання все людне настало. Нехай ніхто не 
засмучується гріхами, бо прощення з гробу всім засіяло! 
Нехай ніхто не боїться смерти, бо смерть Спасителя нас 
визволила; знищив її той, кого вона тримала. Ад полонив той, 
хто до аду зійшов: Зазнав він смутку, зіткнувшись з його 
тілом.Передбачивши це, пророк Ісая голосно кликав: Ад 
засмутився, стрінувши долі тебе... Засмутився, бо знищений; 
засмутився, бо зневажений. Засмутився, бо смерть на нього 
прийшла. Засмутився, бо зруйнований. Засмутився, бо 
зв’язаний.Взяв людину, а на Бога натрапив. …………. 
          (ст. 2) 

 Ап. Ді. 1-8.   
 Єв. Йо. 1, 1-17. 
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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. Ді.5, 12-20. Єв. Йо. 20. 19-31. 
8:00 – Утреня –  
9:30 –  Св. Літургія –   
7:00в. – Вел. Вечірня –  
 
             

                         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  

 
 

 Загальні Збори нашої Свято-
Миколаївської парохії відложені з огляду на
 поширення короновірусу! 
 

 Загальні Збори відділу ЛУКЖК , 
відділ св. о. Миколая відложені з огляду на 
поширення короновірусу. 

 Недільна кава і гарячі обіди 
заходом ЛУКЖК відложені на неозначений час з 
огляду на поширення короновірусу. 
    

 Загальні Збори БУКК, відділ св. о.  
Миколая відложені з огляду на поширення 
короновірусу. 

 Гаївки заходом Коса Колектив 
відкликані з огляду на поширення короновірусу. 
 

 ІКОНИ - ВІКНО ДО НЕБА - 75 ікон 
Павла Лопати: відкриття і виставка відложені на 
неозначений час з огляду на поширення 
короновірусу.  
 

  Хор Веснівка і Чоловічий Камерний 
Хор -  Концерт вшанування 180 річниці видання 
Кобзаря відложений на неозначений час з огляду 
на поширення короновірусу. 
 

 Повідомляємо, що кожної середи о год. 
7:00 веч. транслюється живим ефіром на youtube 
shrine channel молебень до Блаженного Владики 
Василя Величковського. 

        
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай 
Господь    благословить  і винагородить! 
Володимир і Аня Покрищак      100. 
Марійка Кузан          100. 
Марія Пальчук          150. 
Олег Шевців           100. 
Марта Реплянська         100. 
Роман і Марґарета Міхневич      300. 

 
              (Закінчення) 

 
Взяв землю, а стрінув небо. Взяв, що бачив, і 
впав через те, чого не добачив. Де твоє, смерте, 
жало? Де твоя, аде, перемога? Воскрес Христос – 
і ти звалений. Воскрес Христос – і попадали 
демони. Воскрес Христос – радіють ангели. 
Воскрес Христос – і життя вільно пливе.Воскрес 
Христос, – і не стало в гробах ні одного мертвого, 
бо Христос устав із мертвих і початок воскресіння 
настав спочилим. Йому слава і влада на віки вічні. 
Амінь. 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!! Великопосні 
богослуження транслюються живим ефіром 
на веб сторінці нашої парохії 
www.saintnicholas.ca 
  
 

Щоб доповнити список емейл адресів 
наших парохіян і прихожан ласкаво 
просимо надсилати Ваше ім’я, прізвище, 
парохіяльне число і ЕМЕЙЛ АДРЕСУ на 
office@saintnicholas.ca. Якщо у Вас змінилася 
контактна інформація просимо зазначити у 
комунікації! 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ НА СТРАСНИЙ і СВІТЛИЙ 
ТИЖДЕНЬ: 
11 IV Лазарева Субота 
Божественна Літургія Св. Івана Золотоустого-10:00 
ранку 
Вечірня з Литією- 6:00 веч. 
 
12 ІV Kвітна Неділя 
Утреня – 8:00 ранку 
Божественна Літургія Св. Івана Золотоустого і 
віртуальне благословення Лози – 9:30 ранку 
Вечірня – 6:00 веч. 
 
13, 14, 15 IV  Страсний понеділок, вівторок, середа 
Літургія Ранішосвячених Дарів – 6:00 веч. 
 
16 IV Страсний Четвер 
Вечірня з Божественною Літургією Св. Василія 
Великого – 10:00 ранку 
Утреня Страстей ГНІХ – 6:00 веч. 
 
17 IV  Велика П’ятниця 
Царські Часи – 9:00 ранку 
Вечірня з Положенням Плащениці – 11:30 ранку 
Єрусалимська Утреня – 6:00 веч. 
 
18 ІV Велика Субота 
Віртуальне свячення пасок для дітей- 1:00 поп. 
Вечірня з Літургією Св. Василія Великого – 2:00 поп. 
Віртуальне Парохіяльне свячення пасок – 6:00 веч. 
Надгробне (Містополуношниця) – 8:30 веч. 
Воскресна Утреня- 9:00 веч. 
 
19 IV Воскресення, Пасха ГНІХ: 
Воскресна Утреня і Божественна Літургія – 8:00 
ранку 
Воскресна Вечірня – 6:00 веч. 
 
20 IV Понеділок 
Воскресна Утреня і Божественна Св. Літургія -8:00  
Ранку 
 
21 IV Вівторок 
Воскресна Утреня і Божественна Св. Літургія – 8:00 
ранку 

mailto:office@saintnicholas.ca


      ІСТОРІЯ ПРАЗНИКА ПАСХИ 
 
Празник Христового Воскресення у наших 
богослужбових книгах має такі назви: Свята й 
велика неділя Пасхи, День святої Пасхи, або 
Свята Пасха. Наш народ на означення празника 
Пасхи має ще слово “Великдень”, що означає 
Великий День, бо він великий своєю подією, 
своїм значенням і своєю радістю. Слово “пасха” 
походить з єврейського “песах”, що значить 
“перехід”. Тут мова про перехід Господнього 
ангела, який одної ночі вбив усіх єгипетських 
первенців, коли фараон не хотів відпустити 
ізраїльський народ, а перейшов повз (по-
єврейськи “песах”) доми ізраїльтян, одвірки 
домів яких були помазані кров’ю однорічного 
ягняти. Слово “пасха” у жидів означало також 
ягня, якого заколювали на Пасху, а потім і сам 
день свята на згадку про визволення з Єгипту 
дістав назву Пасхи.  

Для апостолів і перших християн ПАСХА-
ПЕРЕХІД стала символом іншого переходу — 
подвійного переходу Ісуса Христа: від життя до 
смерти і від смерти до життя. Перший перехід 
дав основу для хресної, а другий для воскресної 
і радісної Пасхи. Апостоли й перші християни 
святкували разом із жидами свою християнську 
Пасху, але не радісну, а сумну і з постом, бо вона 
була для них річницею Христових мук і смерти.  

Пасхальний агнець євреїв став для християн 
прообразом Ісуса Христа, Який, наче невинне 
ягня, приніс себе в жертву за гріхи цілого світу. 
Звідси в богослуженні його називають 
пасхальним агнцем або коротко Пасхою. “Бо 
Пасха наша, — каже святий апостол Павло, — 
Христос, принесений у жертву” (1 Кор. 5, 7).  

У II ст. разом із хресною Пасхою починає також 
входити в практику і радісна Пасха на честь 
Христового Воскресення, яку святкують у неділю 
після жидівської Пасхи. У зв’язку з тим подвійним 
святкуванням хресної і воскресної Пасхи між 
християнами почалася тривала і завзята 
суперечка про сам день святкування Пасхи. 
Виникла суперечка, бо щораз більше почав 
змінюватися погляд на саме свято. Первісно 
Пасху вважали днем смутку й посту на честь 
Христової смерти, а тепер хотіли злучити з нею 
радісну річницю Його світлого Воскресення, що 
не сумісне зі смутком, ані з постом. Загал 
християн став святкувати Пасху Христового 
Воскресення в неділю, але деякі християнські 
громади, передусім у Малій Азії, вперто 

празнували Пасху разом із жидами 14 Нісана, 
першого весняного місяця. Від 14 Нісана ті 
громади названо “квартодецімані”, що значить 
“чотирнадцятники”.  

Собор у Нікеї (325) припинив ці тривалі і болісні 
суперечки. Він вирішив, що всі християни мають 
святкувати празник Пасхи того самого дня: що 
не можна йти за жидівським звичаєм, а треба 
празнувати Пасху в неділю, після першої повені 
місяця, після весняного рівнодення. У IV-V ст. 
святкування празника Пасхи продовжується з 
одного дня на цілий тиждень, який зветься 
“світлим тижнем” на противагу до тижня перед 
Великоднем, що має назву “Великого”, або 
“Страсного”.  

ЗНАЧЕННЯ ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСЕННЯ 
ДЛЯ НАС 

Христове Воскресення дає нам незаперечний 
доказ його божества. Коли фарисеї і книжники 
домагалися від Христа знаку, що Він Божий Син, 
то Він їм відповів, що не дістануть иншого знаку, 
як знак пророка Йони: “Як Йона був у нутрі кита 
три дні і три ночі, так буде Син Чоловічий у лоні 
землі три дні і три ночі” (Мт. 12, 40). І так 
сталося. Третього дня після Його смерти 
наступило світле Воскресення.  

Христове Воскресення — це фундамент нашої 
віри. Яке б значення мала Христова наука, якщо 
б так часто Ним передбачене воскресення не 
сповнилося? Апостоли, проповідуючи святе 
Євангеліє, часто покликуються на Христове 
Воскресення, як на найсильніший доказ 
правдивости науки Христа. “А коли Христос не 
воскрес, — каже святий Павло, — то марна 
проповідь наша, то марна й віра ваша… Але ж 
Христос таки справді воскрес із мертвих, 
первісток померлих” (1 Кор. 15, 14 і 20). Тому 
правда про Христове Воскресення і 
християнська релігія є нерозривними.  

Христове Воскресення — це певна запорука 
нашого воскресення для щасливого вічного 
життя. Як Христос воскрес, так і ми колись 
воскреснемо для нового світлого й вічного 
життя. Сам Христос запевняє нас: “Бо надходить 
час, коли всі, хто у гробах, голос Його [Сина 
Божого] вчують, і вийдуть ті, що чинили добро, 
на воскресення життя. А ті, що зло чинили, — 
воскреснуть на суд… Така бо воля мого Отця, 
щоб кожен, хто Сина бачить і вірує в Нього, жив 
життям вічним і щоб я воскресив його останнього 
дня” (Йо. 5, 28-29 і 6, 40). 
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