
	Христос	Воскрес!																				Воістину	Воскрес! 
8.4.2018	

Великдень	(Пасха)	–	Easter	(Resurrection)	Sunday	
Acts	of	the	Apostles	1:1-8	&	John	1:1-17.	

Christ	is	Risen!	 Indeed	He	is	Risen! 	
Our parish this week                                                  Цього тижня в нашій парафії   

 9.4.2018 (Monday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 
 10.4.2018 (Tuesday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 
 11.4.2018 (Wednesday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy   
 12.4.2018 (Thursday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy  
  

Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill. 

 
НАДХОДИТЬ       UPCOMING 

В слідуючу неділю:  СПІЛЬНЕ ПАРАФІЯЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ після Літургії 
Next Sunday: PARISH EASTER SVYACHENE after the Divine Liturgy 

 
22-го квітня (April 22): 7 p.m. “Invisible Battalion” – Canadian Premier of documentary film about the women  
  taking part in the war in the Donbas, Kingsway Theatre, 3030 Bloor St. W., Toronto 
28-го квітня (April 28): 6 p.m. 70th anniversary of Ukrainian Youth Association in Canada (cym.org/ca) 
  7 p.m. “Road to Independence”: joint concert of Vesnivka choir, Canadian Bandurist Capella, and Toronto 
   Ukrainian Male Chamber Choir; Trinity St. Paul’s United Church, 427 Bloor St. W., Toronto. 
29-го квітня (April 29): Засідання нашого відділу ЛУКЖК/UCWLC meeting 

    
    
  

 

Happy Birthday!                                             Многая літа! 
Вітаємо парафіян котрі цього тижня відзначують день народження. 

Greetings and best wishes to our parishioners who celebrate their birthday this week: 
Danuta Sydorczak (13th). 

	

	

Щире спасибі всім жертводавцям  
April:  Regular: $ 1012.  Initial: $10. Flowers: $305. Mission Fund: $105. Church donations: $350. 

Thank you to all our generous donors 

	

	

	

Великодна послання 
Блаженнішого патріарха Святослава 

	
Високопреосвященним і преосвященним владикам, 
всесвітлішим, всечеснішим і преподобним отцям, 
преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі 
мирянам Української Греко-Католицької Церкви! 
	
	

Дорогі в Христі! 
  Сьогодні в усій Україні та на поселеннях християни сповнюються невимовною радістю. У ту 
мить, коли вперше чуємо наше традиційне великоднє привітання «Христос воскрес!», у душі 
кожного з нас, від наймолодшого до найстаршого, відбувається якась глибока зміна. Ми 
відчуваємо, як зникають усі проблеми і виклики нашого життя, як змиваються всі турботи та 
кожна журба, наче «тане віск від лиця вогню». Оця радість є плодом Святого Духа та 
правдивим знаком, що воскреслий Господь присутній у наших серцях. . .  
  Наша Пасхальна утреня бачить у поведінці царя [Давида]  прообраз нинішньої пасхальної 
радості. І хоч прообраз-ковчег зник у часи вавилонської навали в VI столітті до Христа, 
воскреслий Господь присутній вічно серед нас: «Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Мт. 
28, 20). Уже не прообраз чи провіщення якогось непевного та неосяжного майбутнього, а сам 
Христос, який воскрес із мертвих, приходить до нас, своїх учнів, як джерело нашої сили і 
перемоги над злом. У Воскресінні, у новині про Його перемогу над смертю, – вершина радості і 
здійснення всіх пророцтв і прагнень людини. 
  Веселитися в Бозі - означає дозволити перемозі воскреслого Господа проникнути в мене, 
звершитися в моєму особистому житті. Ідеться не про якесь тимчасове почуття, а про дійсну 
участь та причастя Христового Воскресіння. Святий апостол Павло пише: «Бо якщо ми 
з’єднані з Ним подобою Його смерті, то будемо і подобою воскресіння» (Рим. 6, 5). Святкувати 
Пасху – це значить воскреснути разом із Христом, перемогти в Ньому і з Ним. Тож наша 
радість у Ньому та з Ним не скороминуща емоція, а постійний стан того, хто живе вірою у 
воскреслого Господа. . . 
  Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого 
Духа нехай буде з усіма вами! 

 Христос воскрес! Воістину воскрес! 
† СВЯТОСЛАВ 

EASTER PASTORAL LETTER OF HIS BEATITUDE SVIATOSLAV 
Christ is Risen!    Beloved in Christ! 

  Today in all of Ukraine and in our settlements abroad Christians are filled with an inexpressible joy. From 
the moment we first hear our traditional Easter greeting “Christ is risen!” in each one of us, from the youngest 
to the oldest, our soul undergoes a profound change. We feel how all life’s problems and challenges disappear, 
how all cares and sorrows are washed away “as wax melts before the fire.” This joy is the fruit of the Holy 
Spirit and a true sign, that the risen Lord is present in our hearts. . . 
  To rejoice in God is to allow the victory of the risen Lord to penetrate my heart, to be fulfilled in my personal 
life. This is not merely some temporary feeling, but real participation and communion in Christ’s Resurrection. 
Saint Paul wrote: “For if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly be united with 
Him in a resurrection like His” (Rom 6:5). To celebrate Pascha is to rise together with Christ, to triumph in 
Him and with Him. Thus, our joy in Him and with Him is no passing emotion, but the permanent state of one 
who lives in the faith of the risen Lord. . . 
  Today the Lord Himself gladdens us, changing our sorrow into joy, as it was for the myrrh-bearing women. 
They went to the Lord’s tomb crying and returned filled with authentic joy in God. They went in the darkness 
of hopelessness and received the light of the Risen One and proclaimed to the Apostles and the entire world 
that Christ was truly risen. May we be transformed by this “miracle above all miracles,” and through us—our 
society and land, wherever we may live. . . 

Christ is risen! – Truly, He is risen! 
 

+ SVIATOSLAV 
 


