
 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
 

Блаженнішому Патріярхові Святославові, 
Високопреосвященнішим і Преосвященнішим 

Владикам, 
усім нашим Парафіянам 

та всьому Українському Народові 
 

РАДІСНИХ СВЯТ  
ВОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВОГО 

 
бажають 

Отці душпастирі церкви св. Отця Миколая, 
Парафіяльна Рада, Церковний Комітет, 

Управи ЛУКЖК і БУКК, 
Управи Парафіяльних Хорів, 

Управа Свято-Миколаївської Школи, 
Управа Школи ім. Патріярха Йосифа Сліпого, 
Управа Свято-Миколаївського Дискусійного 

Клюбу  
 

 
 
 
 

  
Ікона Зшестя в Ад 

парафія св. Отця Миколая, Торонто 
 

БОГОСЛУЖЕННЯ ВЕЛИКОГО І СВІТЛОГО 

ТИЖНІВ У СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОМУ  

ХРАМІ 

ПАСХА – 2021 РІК 

 



ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ 
УРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЄПИСКОПІВ КАНАДИ 2021 р. 

В СВІТЛИЙ ПРАЗНИК 
ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА  

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Дорогі брати і сестри у Христі,  

Це день, що його створив Господь, радіймо та тішмося в нім! 
(Псалом 118:24)  

Пасхальні події є сповнені багатьма драматичними діями! Жінки 
йдуть до гробу, в якому було положене тіло Ісуса. З тексту Святого 
Письма ми знаємо, що був сильний землетрус. Ангел з'являється 
жінкам, кажучи їм, щоб вони не боялися. Ісуса тут немає. Ісус 
воскрес. Тоді ангел промовив до жінок: ''Та біжіть притьмом, скажіть 
його учням, що він воскрес із мертвих. Он він вас випередить у 
Галилеї, - там ви його побачите. Я вам сказав" (Матея 28:7). Жінки 
почали бігти від гробу. Але раптом вони зустріли Воскреслого 
Христа, який каже їм, щоб вони не боялись. Ісус каже їм: ''Не бійтесь! 
Ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею: там мене 
побачать" (Матея 28:10). Та сама вказівка йти і сказати іншим про те, 
що вони бачили і чули, що Ісус Месія і наш Спаситель, воскрес із 
мертвих, повторюється знову і знову під час нашої Великодньої 
Божественної Літургії.  

Коли одинадцять учнів пішли до Галилеї, воскреслий Христос 
привітав їх і промовив до них: ''Дана мені всяка влада на небі й на 
землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи: христячи їх в ім'я Отця 
і Сина і Святого Духа; навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. 
Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку" (Матея 28: 18-20).  

Цей великий заклик спрямований не лише на учнів. Він є 
спрямований на усіх нас, послідовників Ісуса Христа. Ми всі маємо 
спільний обов'язок і привілей проголошувати Євангелію. Ми всі 
маємо спільну місію проповідувати Добру Новину всім людям. 
Природа Церкви як Божого Народу полягає в постійній місійній 
діяльності. Ми всі покликані євангелізувати та свідчити про 
Христову присутність в цьому світі через наші дії і любов. Саме тому 
ми читаємо Євангелію на декількох мовах під час Воскресної 
Божественної Літургії.  

 

 

Давайте почнемо з того, що розкажемо своїм рідним про Божу 
любов. Чимало наших родичів пережили Божу присутність неначе 
через тьмяне світло ледви жевріючої свічки. Деколи це стається через 
чийсь особистий вибір. А деколи може статись через зовнішні 
життєві обставини, які ми не можемо контролювати. Однак, навіть з 
ледви жевріючої свічки, завжди є надія. Ісус Христос є Світлом цього 
світу. Христос може розпалити світло цієї жевріючої свічки у світло, 
яке яскраво горить і не згасає.  

З впевненістю і сміливістю, нехай кожен з нас поділиться своєю 
вірою з іншими. Наша віра є безцінним даром, який є даний нам 
Ісусом Христом для того, щоб ми ним ділились. Ми не повинні його 
тримати для себе, але маємо ділитись з іншими, починаючи з наших 
рідних, яких ми любимо. Разом ми маємо здійснити місію. Тож 
знайдімо надію і сміливість, щоб піти серед людей і проголошувати 
Добру Новину. За мотивуючий зразок, ми можемо взяти креативний 
підхід багатьох людей, які показали нам як спільно служити і 
молитись використовуючи соціальні мережі як відповідь на виклики 
спричинені пандемією. В той час як світло наших парафій ледви 
жевріло, світло нашої спільної віри було запалено через інтернет.  

Пам'ятаймо, дорогі брати і сестри у Христі, що ми не є самотніми в 
цій місійній діяльності. Ісус Христос пообіцяв: ''Я перебуватиму з 
вами повсякденно аж до кінця віку'' (Матея 28:20). Нехай ваші серця 
палають бажанням пізнати Воскреслого Христа. Сповніться 
надхненням, щоб поділитись своєю вірою в Ісуса Христа з іншими. 
Нехай наші серця сповняться невимовною радістю від усвідомлення 
присутності Воскреслого Христа у нас. Щоб ви могли пізнати 
умиротворення Воскреслого Христа. Нехай ваші Пасхальні 
святкування будуть сповнені великою радістю, внутрішнім миром і 
палкою любов'ю, якими ви б ділились з вашою сім'єю і зі всіма, кого 
ви любите і зустрінете під час захоплюючої життєвої мандрівки.  

Нехай зійдуть на вас Божі багаточисельні благословення, бо Христос 
Воскрес!  

Христос Воскрес!   Воістино Воскрес! 
 
 
 



СТИХИРИ ПАСХИ 
 
   Глас 5: Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його 
(Пс. 67, 2). 
 
   Пасха священная нам десь з’явилася,*  Пасха нова, святая,*  
Пасха таїнственна,*  Пасха всечесна,*  Пасха – Христос 
Ізбавитель,*  Пасха непорочная,*  Пасха велика,*  Пасха 
вірних,*  Пасха, що двері райські нам відкриває,*  Пасха, що 
освячує всіх вірних.  
 
   Як іщезає дим, нехай іщезнуть (Пс. 67, 3) 
 
   Прийдіте від видіння,  жінки-благовісниці,  і Сіонові 
скажіте:*  прийми від нас радісні благовіщення*  воскресення 
Христового.*  Красуйся,  ликуй,* і радуйся,  Єрусалиме,*  Царя 
Христа узрівши,* що як жених із гробу виходить. 
 
   Так  нехай  погибнуть  грішники  від  лиця  Божого,  а 
праведники нехай розвеселяться (Пс. 67, 3-4) 
 
   Мироносиці-жінки,* раннім ранком станули* перед гробом 
Життєдавця* і зустріли ангела,* що сидів на камені,* а він 
провістив їм і так мовив:*  чому шукаєте Живого міх 
мертвими?*  Чому оплакуєте Нетлінного у тлі?*  Ідіть і 
проповідуйте ученикам Його. 
 
   Це день,  що його створив Господь,  возрадуємося і 
возвеселімся в нім. (Пс.  117, 24). 
 
   Пасха красна,* Пасха Господня,* Пасха,*  Пасха всечесная* 
нам засіяла.* Пасха, радісно друг друга обіймім!* О,  Пасхо, 
ізбавління від скорби,* бо із гробу днесь,* наче із світлиці, 
засіяв Христос,* і жінок радістю наповнив мовлячи:* 
проповідуйте апостолам. 
 
   Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і   
на віки віків. Амінь. 
 
   Воскресення день,* і просвітімося торжеством,* і друг друга 
обіймім!* Промовмо: браття,*  -  і тим, що ненавидять нас.* 
Простім усе з воскресенням* і так заспіваймо: 
 
   Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, 
що в гробах, життя дарував (3). 

ПАРАФІЯЛЬНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 
У Квітну Неділю можна відібрати посвячену 
вербу (лозу) біля парохіяльного будинку від 
години 12:00 пол. до 6:00 вечора. 
 
Весь Великий Тиждень, за нашим старовинним 
звичаєм, обов’язує повздержливість від м’ясних 
страв, а у Велику П’ятницю також від набілу. 
 
У Понеділок і Вівторок Великого Тижня                 
о год. 6:00 вечора служать Святі Літургії 
Ранішосвячених Дарів.  
 
Відвідання Плащаниці у Велику П’ятницю та 
можливість на приватну молитву від год. 12.00 
пол. до 6:00 вечора що півгодини. Число вірних є 
обмежене до 10-ох осіб в Храмі.  
 
Свячення Пасок у Велику Суботу від год. 12:00 
пол.– 6:00 веч. (що 20 хвилин).Число присутніх 
обмежене на кожному свяченню до 8-ох осіб. 
 
У Неділю Пасхи в часі Божественної Літургії 
о год. 12:00 пол. читають Святе Євангеліє на 
різних мовах. 
 
У Світлому Тижні є загальниця, тобто, дозволено 
їсти м’ясні страви також і у п’ятницю. 
 
 



ПОРЯДОК СВЯТОЧНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ 
ВЕЛИКОГО І СВІТЛОГО ТИЖНІВ У СВЯТО-

МИКОЛАЇВСЬКОМУ ХРАМІ НА 2021 РІК 
  
(З огляду на обмеження встановлені урядом 
– цього року участь вірних на Богослуженнях 
є лише можливою через живу трансляцію.) 
 
25 IV Квітна Неділя.  
       Вхід Господній  в Єрусалим                 
 

Год. 8:00 ранку – Утреня 
Год. 10.00 ранку - Божественна Літургія з віртуальним     
посвяченням лози. 
Год. 6:00 вечора - Вечірня 

 
26 IV Великий Понеділок 

 

Год. 6:00 вечора – Свята Літургія Ранішосвячених Дарів 
 

27 IV Великий Вівторок 

 

Год. 6:00 вечора – Свята Літургія Ранішосвячених Дарів 
 

28 IV Велика Середа 
 

Год. 6:00 вечора – Свята Літургія Ранішосвячених Дарів 
 

29 IV Великий Четвер 
 

Год. 10:00 ранку – Вечірня з Божественною Літургією 
                               св. Василія Великого 
Год. 6:00 вечора – Утреня Страстей Господа нашого   
                               Ісуса Христа 

 
30 IV Велика П’ятниця 
 

Год. 7:30 ранку – Царські Часи 
Год. 9:30 ранку – Велика Вечірня із положенням 

                                 Плащаниці 
Год. 7:00 вечора – Єрусалимська Утреня (Крилос) 

 
01 V Велика Субота  
Год. 8:00 ранку – Вечірня з Божественною Літургією     

                                Св. Василія Великого 
Год. 8:30 вечора – Містополуношниця 
Год. 9:00 вечора – Воскресна Утреня  (Крилос) 

 
02 V Свята і Велика Неділя Пасхи 
 

Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 12:00 ранку – Божественна Літургія (Хор – квартет) 

   Год. 6:00 вечора – Воскресна Вечірня 
   
03 V Світлий Понеділок 
 

Год. 9:00 ранку – Воскресна Утреня 
Год. 10:00 ранку – Божественна Літургія  
Год.  7:00 веч. – Параклис до Пресвятої Богородиці 

 
04 V Світлий Вівторок 
 

Год. 9:00 ранку – Воскресна Утреня 
Год. 10:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 7:00 веч. – Божественна Літургія 

 
5 V – 7 V Середа, Четвер, П’ятниця Світлого 
Тижня 
 

Год. 6:00 вечора – Параклис до Пресвятої Богородиці 
 

8 V Світла Субота 
 

Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год  6:00 вечора – Велика Вечірня з Литією 
Год. 7:15 вечора – Параклис до Пресвятої Богородиці 
 

09 V  Провідна Неділя. Про Тому. 
 

Год. 8:00 ранку – Утреня  
Год. 10:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 7:00 вечора – Акафіст до Пресвятої Богородицi 


