
	Христос	Воскрес!																				Воістину	Воскрес! 
15.4.2018	

Томина	неділя/Антипасхи	–	Thomas	Sunday/Antepascha	
Acts	of	the	Apostles	5:12-20	&	John	20:19-31.	

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

 НИНІ: Панахида +Олександер Малко 
         Запрошуємо всіх на спільне свячене/We invite everyone to join us for our parish Easter brunch 
 17.4.2018 (Tuesday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy (for the families and friends of all the 

victims of the tragedy in Saskatchewan) 
  7 p.m. Панахида/Panakhyda +Йосиф Головатий 
   Проба хору/choir practice 
 18.4.2018 (Wednesday) 11 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy: + Paul and Mary Belobaba 
 19.4.2018 (Thursday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy  
 20.4.2018  (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 

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

 

    

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: 
Larysa Soroka (15 th)  and Erin Forsyth (16 th) .  

	

	

 Щире спасибі всім жертводавцям  
Easter week-end:  Regular: $ 1464. Flowers: $57. Mission Fund: $15.  Church donations: $200. 

Thank you to all our generous donors 

	

	

	

«Бути християнином означає 
свідчити про Воскреслого Христа», 

— Глава УГКЦ на Великдень 
   “Християнин — це той, хто своїм життям 
свідчить, що Христос воскрес із мертвих, 
ставленням до світу, до матеріальних речей, один 
до одного. Він також свідчить про те, що добро, 
життя і Божа любов сильніші за ненависть, зло і 
навіть смерть! 
 . . .Сьогодні небо, земля і глибини підземні наповнилися світлом, бо Христос воскрес! 

Сьогодні ангели співають разом з людьми! Небеса співають разом із визволеними з аду 
і смерті, нашими праведниками і попередниками усього людського роду, бо Христос 
воскрес! Сьогодні людина звільняється від зла та смерті. Смерть сьогодні є 
переможена, бо Христос воскрес! Свято Христового Воскресіння є першим 
найбільшим і найвеличнішим християнським святом, празником усіх празників та 
торжеством усіх торжеств!” — такими словами щодо радісної звістки звернувся на 
початку своєї проповіді до вірян Блаженніший Святослав. 
  Ми сьогодні начебто причащаємося тої радості, зустрівши воскреслого Христа у 
цьому святому храмі, який сьогодні такий світлий. Стільки радості ми сьогодні 
відчуваємо в нашому серці! Ця пасхальна ніч є унікальним моментом у всьому 
літургійному році, коли ми можемо відповісти на питання: хто ж такі християни? Дуже 
часто ми звемо себе християнами, православними християнами, які сповідують істинну 
віру. Однак що це означає? Це питання набирає глибшого, нового змісту в новий час, 
коли все змінюється: стиль життя, цінності, культури... Що означає сьогодні для мене і 
для вас бути християнином? 

Бути християнином означає свідчити про Воскреслого Христа!” 
 
НАДХОДИТЬ                                                                       UPCOMING 
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 
Від 27-го квітня до 5-го травня отець Мирослав і добродійка будуть провадити реколєкції для 

священничих подруж Француської Єпархії. В неділю 29-го квітня о.Тарас Дусановський 
буде заступати на Літургії. From April 27 to May 5 Fr. Myroslaw and Marusia will be leading 
a retreat for married clergy couples of the Eparchy of France. Fr. Taras Dusanowsky will 
celebrate the Liturgy on April 29. 

		

Patriarch	Svyatoslav:	To	be	a	Christian	is	to	witness	the	Resurrected	Christ!	
		Christians are the ones whose lives witness that Christ is risen from the dead, through their attitude to the 
world, to material things and to one another. They also witness to the fact that goodness, life and God’s love are 
stronger than hate, evil and even death! 
 …Today heaven, earth and all the depths beneath the earth are filled with light because Christ is risen! Today 
the angels sing with humans! The heavens sing with those who have been released from Hades and death, the 
righteous forebears of humanity, for Christ is risen! Today humanity is freed from evil and death. Today death is 
defeated, for Christ is risen! The feast of Christ’s Resurrection is the first, greatest and most magnificent 
Christian celebration: the feast of feasts and celebration of celebrations! . . . 
  Today it is as if we consume that great joy having met the Resurrected Christ here in this Church, which today 
is so bright. How much joy we feel in our hearts today! This paschal night is a unique moment in our liturgical 
year when we can clearly respond to the question: who are Christians? Often we call ourselves Christians, 
orthodox Christians who profess the true faith. But what does this mean? This questions takes on a deep and new 
meaning at this time when everything changes: style of life, values, culture. . . .What does it mean today for me 
and for you to be a Christian? 

To be a Christian is to witness the Resurrected Christ! 


