
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 

Проповідь Блаженнішого Святослава у Світлий 
понеділок – день престольного празника 

Патріаршого собору 
 
Хочемо сьогодні в молитві з вдячністю згадати всіх тих, які 
долучалися, долучаються і ще долучаться до завершення 
будівництва нашого головного храму, щоб кожен, хто сюди 
прийде і почує, що це собор Воскресіння, сказав оці слова: 
«Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо Господня на 
тобі засяяла»... 

Проповідь Блаженнішого Святослава у Світлий понеділок 
Ликуй нині і веселися, Сіоне, 

А Ти, чистая, красуйся, Богородице, 
востанням рождення Твого! 

Ірмос 9 пісні Канону Пасхи 
Преосвященні владики! 

Всечесні та преподобні отці! 
Дорогі браття і сестри в монашестві! 

Достойні брати-семінаристи! 
Дорогі наші парафіяни! 

Любі наші віртуальні парафіяльні, які постійно з нами моляться 
за допомогою живої трансляції нашого телебачення! 

Дорогі в Христі брати і сестри! 
Христос воскрес! 

Наступного дня після Воскресіння Христового духовна увага 
нашої Церкви скерована  до Єрусалима. Чуємо той дивний спів, 
який постійно повторюється: «Світися, світися, новий Єрусалиме, 
слава бо Господня на тобі засяяла. Радій нині і веселися, 
Сіоне...»  Що має на увазі Христова Церква, коли тими словами 
співає, зустрічає, величає  свого воскреслого Спасителя? Хто є 
тим Сіоном, який ликує? Хто є новим Єрусалимом? (ст. 2….) 
 

 Ап. Ді. 5, 12-20. 
 Єв.  Йо. 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 
Субота - 6:00 веч. Вечірня - жива  
                                трансляція 
Наступна неділя:  
 Ап. Ді.6, 1-7.  Єв.  Мр. 15, 43-16, 8.  
 8:00 – Утреня 
10:00 – Св. Літургія  - жива трансляція 
 6:00 веч. -  Акафіст              

                         Свята 
7:00р. – Утреня 
8:00 ранку – Свята Літургія -  жива 
трансляція 
10:00р. –  Св. Літургія     
                 Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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                    ОГОЛОШЕННЯ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорогі Парафіяни! 
Повідомляємо Вас, що при нашій Свято 
Миколаївській парохії можна придбати смачні 
ручно зроблені вареники ( з бараболею і 
сиром, капустою і з м’ясом), голубці (з м’ясом 
і без м’яса) і вушка. Це можна полагодити під 
час канцелярійних годин від понеділка до 
п’ятниці від 9-1 год., і від 2-4 год., як рівнож в 
неділю від 10-2 год. Увесь дохід призначений 
на  потреби церкви!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

            
Дорогі друзі, члени КУМФ та шанувальники 
музики і мистецтва! 
В неділю, 9 травня 2021 р., о год. 1:00 поп.  СЕРІЇ 
ВІРТУАЛЬНИХ КОНЦЕРТІВ КАНАДСЬКО-
УКРАЇНСЬКОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ФУНДАЦІЇ 
виступатиме вокальний квартет LEONVOCI.Концерт 
транслюватиметься наживо з Фейсбук-сторінки 
КУМФ:https://www.facebook.com/ukrainiancan
adianartgallery/ 
Щиро запрошуємо до перегляду! 
 
 
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
 
Михайло і Квітка Кондрацькі      400. 
Ігор і Олена Пшоняк         100. 
Марія Кузан           200. 
Юрій і Дарія Даревич        200. 
Марта Горбань           100. 
Андрій Дзюбак             2000. 
Роман і Марія Мужилівські       100. 
Леонід і Ореста Ковбель         1000. 
Александра Ґула          500. 
Михайло Тивонюк         200. 
Володимир і Леся Бучко       100. 
Володимир і Ольга Семенюк      150. 
Ленорд і Христя Терпляк       150. 
Оксана Соколик          200. 
Богдан і Христя Колос        100. 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Повідомляємо, що з огляду на нове зарядження 
уряду (обмежена кількість присутніх до 10 осіб), 
у нашому храмі служать одну Божественну 
Літургію в неділю– о год. 10:00 ранку і Утреню 
о год. 8:00 ранку БЕЗ ПРИСУТНОСТІ ПАРОХІЯН.  
 
Під час пандемії, в неділі Утреня о год. 8:00  і 
Божественна Літургія о год. 10:00 ранку  
транслюється живим ефіром. Також вечірні в 
суботу служать о год. 6:00 веч. 
  
Під час тижня в будні дні (від понеділка до 
суботи) служать Божественну Літургію о год. 8:00 
ранку з обмеженою кількістю присутніх до 8 осіб. 
Просимо зголошуватися до парохіяльної 
канцелярії щоб зарезервувати собі  місце  
(416-504-4774). 
 
Можна також зголошувати намірення на Святі 
Літургії через парохіяльну канцелярію. Участь  
присутніх обмежена до 8 осіб. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 10:00 ранку   
транслюється живим ефіром. Утреня о год. 8:00 
ранку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 

 

 
 

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 пoнеділка 3-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- Акафіст. 

 
Вітаємо з Днем Матері всіх матерів ! 
Бажаємо незмірних Господніх благодатей. 
Нехай Предобрий Господь держить Вас у 
Своїй  опіці на Многії і Благії Літа!  
 
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! 
 

https://www.facebook.com/ukrainiancanadianartgallery/
https://www.facebook.com/ukrainiancanadianartgallery/


Борис і Гануся Копистянські        1000. 
Александер і Роксолщна Сливинські   200. 
Христина Вінтоняк         150. 
Данило Рудий           100. 
Марія Пастушак          100. 
Анна Білак            100. 
Ігор і Галина Магега         100. 
Соня Соломон           100. 
Богдан і Орися Костів        100. 
Станіслав і Марія Купибіда       200. 
Олег і Ольга Турчманович       100. 
Леся і Роман Зелик         400. 
 
Пожертви за місяць квітень -PAD 
Надя Борис            100. 
Мирон Джулинський         100. 
Марко Стадник          100. 
Зоя Трофименко          100. 
Василь Жила           100. 
 
Пожертви за місяць квітень -PAY PAL 
Mихайло Проказюк         200. 
Михайло Муринюк         100. 
Христина Кальба              1350. 
Сузан Олійник           100. 
Ігор Ігнатович                 5000. 
Мирон Джулинський         100. 
Христина Юрковська         200. 
Василь Ганкевич          100. 
Петро Вовк            250. 
Ярослав Медвідський        160. 
Сузан Саміла-Мороз         250. 
Александра Ґула               1000. 
Роман Маланчій          200. 
Галина Слободян          100. 
Зірка Кудла            250. 
 
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

   10  V   9:00  ранку   бл. п. ЄленуПономаренко 
                                                                    (9д.) 
12  V   8:00 ранку   бл. п. Романа Кузана (31р.)  
                                      і Параску Дубняк (8р.) 
13  V   9:00 ранку   бл. п. Надію Винницьку 
                                                                   (40д.) 
14  V   7:00 веч.   бл. п. о. Ярослава 
                                                      Левицького  
15  V  10:00 ранку   бл. п. Євгена Ващука,  
                                      Миколу і Ярославу Хархаліс,   
                                      Ольгу Хадей 
15  V  12:00 пол.   бл. п. Марію Галку (40д.)        
 
                       (Продовження) 
 
з апостолами переживає першу пасхальну зустріч зі 
своїм воскреслим Учителем. Ми вчора чули, що 
саме у світлі Воскресіння Христові учні мусили 
переосмислити все, що знали про те, ким є їхній 
Господь і Учитель. Новим Єрусалимом є Церква 
Господня, яка сяє світлом воскреслого Спасителя. 
А Сіон – це спільнота апостолів, яка очікує Його 
появи. Про цю історію ми докладніше почуємо 
наступної неділі. 

У книгах святих пророків образом Божого народу є 
постать жінки. Сьогодні ми ясно усвідомлюємо, що 
уособленням того нового Єрусалима, Сіону, над 
яким у день Воскресіння засяяла слава Господня, 
символом Церкви Христової як спільноти 
відкуплених Христовою кров’ю людей, є постать 
Пречистої Діви Марії. Тому нині наша увага 
природно скеровується до Неї, до Матері нашого 
Спасителя. 
Вчора ми слухали про досвід зустрічі з воскреслим 
Христом апостола Івана Богослова. А тепер 
заохочую вас заглибитися в досвід зустрічі Матері 
зі своїм воскреслим Сином. Це таїнство. Про це 
чітко не написано в жодному Христовому Євангелії. 
Однак є передання ранньої Церкви, яке ми 
оспівуємо в гімні про новий Єрусалим. 
Ми знаємо, що Пречиста Діва Марія була зі своїм 
Сином до кінця, навіть коли учні розбіглися. Вона 
разом з Іваном Богословом стояла під хрестом, 
вдивлялася у скатоване, збичоване обличчя свого 
Сина. Це Вона чула слова, які Христос сказав до Неї 
та до Івана: «Жінко, ось син Твій... Ось Мати твоя» 
(Ів. 19, 26-27). Ми можемо тільки уявити, що 
відбувається в серці Матері, яка втрачає свого 
Сина... Пречиста Діва Марія разом із Йосифом та 
Никодимом знімає бездиханне тіло свого Сина з 
хреста, кладе Його до гробу. Нам не відомо, де, коли 
і як відбулася Її зустріч із воскреслим Христом. 
Передання ранньої Церкви говорить про це так. Як 
ангел у Благовіщенні прийшов до Неї і сповістив, що 
Вона у своєму лоні зачне Божого Сина, як відвалив 
камінь від запечатаного гробу, так само він [ангел] 
приходить і каже: «Ангел сповіщав благодатній, 
Пречистая Діво, радуйся, і знову кажу: радуйся! 
Твій Син воскрес на третій день із гробу». Цей 
апостольський Благовіст є голосом древньої 
Єрусалимської Церкви і вступом до нашого 
пасхального гімну про новий Єрусалим. Пречиста 
Діва Марія, яка постійно перебувала на молитві з 
апостолами, на зустрічах, коли Він приходив крізь 
замкнені двері і показував себе учням,  
мабуть, по-особливому це переживала. Найкраще 
це описав Лука: «Марія все це зберігала у своєму 

серці».Тож хай сьогодні Вона, наша небесна Мати, 

буде для кожного з нас провідницею і учителькою до 

зустрічі з воскреслим Христом. Ця Матір, яка спершу 

втратила свого Сина, а потім зустріла Його…ст. 3… 



                                                               (Закінчення) 
воскреслим, нехай буде потіхою для тих матерів, що втрачають своїх синів на фронті та в новітніх 

обставинах, коли смерть по-своєму косить людський рід. Богородиця сьогодні є іконою Церкви, яка 

красується, світиться світлом нашого воскреслого Господа. 

У цей другий день Великодніх свят, слухаючи слова про зустріч, про Добру новину, яку сповіщає 

ангел, про втрату і віднайдення, ми святкуємо престольний, храмовий празник нашого Патріаршого 

собору Воскресіння Христового тут, у Києві. Сьогодні між нами по-особливому присутня Пречиста 

Діва Марія. Якщо Київ будувався як новий Єрусалим, то світиться сяйвом Воскреслого, ликує нині 

і красується Патріарший собор Воскресіння Христового востанням із мертвих нашого Спасителя, 

народженого від Пречистої Діви Божого Сина. Ми сьогодні всією Церквою хочемо скласти подяку 

Господу Богу за дар цього величавого собору в столиці України. 

Пасхальна утреня містить переспів фрази пророка: «Поведи очима твоїми, Сіоне, і глянь! Ось бо 

прийшли до тебе від заходу і півночі, півдня і сходу, як світлосяйні світила, діти твої, прославляючи 

в тобі Христа навіки» (Пісня 8 Канону Пасхи). У наш празник ми відчуваємо, що це спів про наш 

Патріарший собор і пояснення його ролі і місця в житті нашої Церкви. Це, можливо, найкращий 

спосіб зрозуміти і виявити нашу сьогоднішню радість. Бо саме в обставинах пандемії ми усвідомили, 

що Патріарший собор Воскресіння Христового є серцем глобальної і розсіяної по всій земній кулі 

нашої святої Церкви-мучениці. І його місія – збирати богосяйних синів і дочок нашої Церкви з усього 

світу так, як колись Єрусалим збирав із розсіяння дітей Божого народу. 

Нещодавно я зустрів одну родину, яка приїхала до Києва зі Сербії. Ці люди  мені сказали: «Ми є 

вашими віртуальними парафіянами». Я спочатку збунтувався проти слова «віртуальні», бо в моїх 

вухах це прозвучало як «несправжні». Але вони продовжили: «Завдяки Патріаршому соборові ми 

можемо жити християнським життям у новітніх обставинах». І я усвідомив, що вони справжні. 

Думаю, що таких справжніх віртуальних парафіян є тепер десятки тисяч. 

Сьогодні богосяйних дітей нашої Церкви ми збираємо хоча б у такий віртуальний спосіб, але вони 

прийдуть сюди, до собору, як до свого дому, бо відчувають, що це той храм, та спільнота, той новий 

Єрусалим, який переводить їх через драматичні обставини сучасного світу. 

Наш Патріарший собор є одним з найбільших храмів Києва. Його площа становить понад три тисячі 

квадратних метрів. Цікаво, що в обставинах найжорсткіших карантинних обмежень у ньому можна 

виконати всі правила, бо такого об’єму чистого повітря, такої можливості зберігати соціальну 

дистанцію, як у нашому Патріаршому соборі, немає в жодному храмі Києва. Дякуємо Богові за дар 

собору, який невтомно «собирає» у різний спосіб світлосяйних, просвічених вірою у воскреслого 

Христа дітей нашої Церкви в Україні та на поселеннях. 

Ми сьогодні святкуємо наш храмовий празник і звідси, із Патріаршого собору, хочемо ще раз 

роздати світло і радість, якими красується між нами через свого воскреслого Сина Пречиста Діва 

Марія. Ця краса сяє над нами, бо ми маємо привілей бути в соборі, у ньому молитися, слухати Боже 

Слово, причащатися Тіла і Крові нашого Спасителя. 

Хочемо сьогодні в молитві з вдячністю згадати всіх тих, які долучалися, долучаються і ще 

долучаться до завершення будівництва нашого головного храму, щоб кожен, хто сюди прийде і 

почує, що це собор Воскресіння, сказав оці слова: «Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо 

Господня на тобі засяяла». Амінь.                         † Святослав 
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 

Advertising space available. 
           $375. annually 
Please contact Myron Dylynsky 
              416-670-4480 

Українськi власники  
у 4 генерації з 1925 року 

Jimmy & Andrew Cardinal 
CARDINAL FUNERAL HOMES 

92 Annette St. 416-762-8141 
366 Bathurst St. 416-603-1444 

cardinalfuneralhomes.com 

 

 

 
555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke, ON  M9C 2Y3 

Tel: 416-233-4631 Ext. 500, Fax: 416-233-0432 

 
   

                               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 

 

 

 


	Маy 9 2021(1а)
	Проповідь Блаженнішого Святослава у Світлий понеділок – день престольного празника Патріаршого собору

	May 9 2021(2а)
	Маy 9 2021 (3)
	Visnyk new p. 4 ads 2021

