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ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
THE RESURRECTION OF OUR LORD
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THE WONDERWORKER
———————————
СВ. МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ
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Church: 250.384.2255
Rectory: 250.384.2292
Emergency: 250.891.4507

www.stnicholasparish.org
st.nicholas.victoria@gmail.com
facebook.com/stnicholasvictoria
1112 Caledonia Ave.
Victoria, BC V8T 1G1

On the Great and Holy Feast of Pascha, we celebrate
the life-giving Resurrection of our Lord and Savior
Jesus Christ. This feast of feasts is the most
significant day in the life of the Church. It is a
celebration of the defeat of death, as neither death
itself nor the power of the grave could hold our
Savior captive. In this victory that came through the
Cross, Christ broke the bondage of sin, and through
faith offers us restoration, transformation, and eternal
life.
Let God arise and let His enemies be scattered,
and let those who hate Him flee from before His face.
As smoke vanishes, so let them vanish as wax melts
before the fire. So let the wicked perish at the
presence of God, and let the righteous ones rejoice.
This is the day that the Lord has made, let us exalt
and rejoice in it!
Today a sacred Pascha is revealed to us. A new
and holy Pascha. A mystical Pascha. A Pascha
worthy of veneration. A Pascha which is Christ the
Redeemer, a blameless Pascha. A great Pascha. A
Pascha of the faithful. A Pascha which has opened
for us the gates of Paradise. A Pascha which
sanctifies all the faithful.
(from Paschal Matins)

Pastor:
Fr. Yuriy Vyshnevskyy
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SUNDAY HYMNS
OPENING HYMN

Xpистос Воскрес! Ликуйте Нині / Rejoice! For Christ Is Risen! pg. 196-197

COMMUNION HYMN

Христос Воскрес! Christ is Risen!

CLOSING HYMN

Христос Воскрес! Під Небозвід / The Lord Is Risen from the Dead pg.198-199

SUNDAY & DAILY SCHEDULE
Matins, Liturgy, Blessing of Paschal Food - ONLINE

8 AM

MONDAY, Apr 5

Bright Monday - Divine Liturgy - ONLINE

9 AM

TUESDAY, Apr 6

Bright Tuesday - Divine Liturgy - ONLINE

9 AM

WEDNESDAY, Apr 7

Divine Liturgy of St. John Chrysostom - ONLINE

9 AM

THURSDAY, Apr 8

Divine Liturgy of St. John Chrysostom - ONLINE

9 AM

FRIDAY, Apr 9

Divine Liturgy of St. John Chrysostom - ONLINE

9 AM

Vespers - ZOOM

6 PM

Divine Liturgy of St. John Chrysostom - ONLINE

10 AM

EASTER SUNDAY, Apr 4

SATURDAY, Apr 10
THOMAS SUNDAY, Apr 11

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

SUNDAY EPISTLE
DATE

READING

EASTER SUNDAY
Apr 4

Act 1:1-8

SUNDAY, Apr 11

Act 5:12-20

SUNDAY, Apr 18

Act 6:1-7

MARCH 28 DONATIONS
Envelope collection: $650.00; Pre-authorized
donations and e-transfers Mar 22 to Mar 28: $330.00;
Canada Helps online donations Mar 22 to Mar 28:
$3,092.48
TOTAL: $4,072.48

May God bless and reward you abundantly for your
generosity!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
SUNDAY, Apr 25

Act 9:32-42

PASTORAL MINISTRY & HOLY MYSTERIES
CONFESSIONS…………………………….………………………….…………by appointment
EUCHARIST…….……………………..………….……………………..… … …by appointment
BAPTISMS……….……………………..……….………….…..……..…… … …by appointment
MARRIAGES…………….……………………..……………….….six months notice should be
given to the parish priest, and he should be contacted before any other arrangements are made
FUNERALS……………………………..…….…………………………….……by appointment
ANOINTING…..…….…………….………….………………….…….…………by appointment
HOSPITAL VISITS………………………….………………………..….….……by appointment
Apostolic Administrator ~ Bishop David Motiuk ~ www.nweparchy.ca
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ANNOUNCEMENTS
Saturday 3 April (Holy Saturday)
5PM - Blessing of Paschal Food (in the parking lot; pre-registration is necessary)
Sunday 4 April (Pascha)
8AM - Matins, Divine Liturgy - will be streamed live
10:30 AM - Blessing of Paschal Food (in the parking lot; pre-registration is necessary)
HAPPY BIRTHDAY to ROBERT HERCHAK and all those who celebrated their birthdays this
past week. May the Lord Our God continue to bless you abundantly and the Holy Mother of God
protects you at all times. Многая Літа!
CONFESSIONS - if you would like to come to confession please contact Fr. Yuriy at
250.891.4507 or st.nicholas.victoria@gmail.com
VESPERS via Zoom - Saturday at 6 PM.
DONATION REQUEST - Dear parishioners, I’m writing to you to ask you for donations
towards a new washer and dryer for the rectory as the old ones have failed on us :) The cost of a
new set is $2,600 with taxes. Thank you in advance for your contribution.
JOIN THE CONVERSATION WITH THE UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH Thursday nights at 4-6 PM. Join us weekly to dialog with Bishop, Clergy and Featured speakers.
Follow us on Tranquillight Calling YouTube channel. Email your questions and receive the
Zoom link: uccconversation@gmail.com
A GIFT OF TIME - Everyone has been affected by the COVID pandemic. For some the
effects have been physical however many people have been affected psychologically
experiencing stress, anxiety and depression. While there may be people who have more money
and possessions, we all have the same amount of time: exactly 24 hours in every day. The
greatest gift you can give someone is your time. We encourage you to reach over the phone to
connect with your fellow parishioners and share with them your gift of time. Let it be your gift to
them and a gift to yourself as well as we all connect as a spiritual family.
COVID-19 UPDATE - Due to the province-wide restrictions by the Government of British
Columbia all Liturgical services are suspended until further notice. To join the live streaming
of the Liturgies please go to parish Facebook OR Website. NOTE: these services are closed to
the public.
PRAYER REQUEST - Please keep in your prayers SYLVIA KELLY, CHARLOTTE & ED
KRAKOWSKI, RICHARD NEWBERRY, LANCE DELVES, GORD HRYHORYSHEN, RICHARD
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MACEWKO, ANNE DRAPACK, PETER IWANUCK and other members of our parish, our family and
friends who are ailing, in hospitals, nursing homes and those who are not able to join actively in
their community.
BEQUESTS & WILLS - Leaving a bequeath is a process of giving a donation through your
will. It is simply a distribution from your estate to a charitable organization through your last will
and testament. It can be as small or as large a donation as you wish. It is important that you talk
to your lawyer about the process. In your kindness please remember St Nicholas the
Wonderworker Ukrainian Catholic Church in your bequeath and will. If anyone wishes to make
such a bequeath in their will, the following clause may be included or added to a will: "I give,
devise, and bequeath to St Nicholas the Wonderworker Ukrainian Catholic Parish - 1112
Caledonia Avenue, Victoria BC, V8T 1G1, the sum of $ _____ (or _____% of my estate), to be
used for the benefit of the parish and it's pastoral activities.”
DONATE ONLINE to St. Nicholas parish:
www.canadahelps.org/en/dn/45460

DIVINE LITURGY PROPERS
The Divine Liturgy of our Father among the Saints John Chrysostom.
Scripture readings from the New Testament are taken from the
New Revised Standard Version Catholic Edition.
Українською - у перекладі Івана Хоменка.
After the priest has exclaimed, Blessed be the Kingdom… and the people have responded, Amen,
the clergy sing the Paschal Troparion once and the people repeat it. Then, the clergy sing the
first half, and the people conclude it.
Paschal Troparion: Christ is risen from the dead,* trampling death by death,* and to those in
the tombs* giving life.
First Antiphon
Verse: Shout to the Lord, all the earth,* sing now to His name, give glory to His praise.
Refrain: Through the prayers of the Mother of God,* O Saviour, save us.
Verse: Say unto God, “How awesome are Your works!* Because of the greatness of Your
strength Your enemies will flatter You.”
Refrain: Through the prayers of the Mother of God,* O Saviour, save us.
Verse: Let all the earth worship You and sing to You,* let it sing to Your name, O Most High!
Refrain: Through the prayers of the Mother of God,* O Saviour, save us.
Glory… Now… Only-begotten Son…
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Third Antiphon
Verse: Let God arise, and let His enemies be scattered; let those who hate Him flee from before
His face.
Troparion: Christ is risen from the dead,* trampling death by death,* and to those in the tombs*
giving life.
Verse: As smoke vanishes, let them vanish, as wax melts before the fire.
Troparion: Christ is risen from the dead,* trampling death by death,* and to those in the tombs*
giving life.
Verse: So let sinners perish before the face of God, but let the righteous be glad.
Troparion: Christ is risen from the dead,* trampling death by death,* and to those in the tombs*
giving life.
Entrance Verse: In the churches bless God, the Lord from the fountains of Israel.
Troparion: Christ is risen from the dead,* trampling death by death,* and to those in the tombs*
giving life.
Glory: Now: Kontakion, Tone 8: Though You descended into a tomb, O Immortal One,* yet
You destroyed the power of Hades;* and You rose as victor, O Christ God,* calling to the myrrhbearing women: Rejoice!* and giving peace to Your Apostles:* You, who grant resurrection to
the fallen.
Instead of “Holy God” we sing: All you who have been baptized into Christ, you have put on
Christ! Alleluia!
Prokeimenon, Tone 8: This is the day which the Lord has made;* let us rejoice and be glad in it.
Verse: Give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. (Psalm 117:24,1)
Epistle - Acts 1:1-8 - A reading from the Acts of the Apostles. In the first book, Theophilus, I
wrote about all that Jesus did and taught from the beginning until the day when he was taken up
to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen.
After his suffering he presented himself alive to them by many convincing proofs, appearing to
them during forty days and speaking about the kingdom of God. While staying with them, he
ordered them not to leave Jerusalem, but to wait there for the promise of the Father. “This,” he
said, “is what you have heard from me; for John baptized with water, but you will be baptized
with the Holy Spirit not many days from now.” So when they had come together, they asked him,
“Lord, is this the time when you will restore the kingdom to Israel?” He replied, “It is not for you
to know the times or periods that the Father has set by his own authority. But you will receive
power when the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses in Jerusalem, in
all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.”
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Alleluia, Tone 4: Verse: When you rise, You will have compassion on Sion. (Psalm 101:14)
Verse: The Lord looked down from heaven to earth to hear the groans of the prisoners, to set free
the sons of those put to death. (Psalm 101:20)
Gospel - John 1:1-17 - In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the
Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and
without him not one thing came into being. What has come into being in him was life, and the
life was the light of all people. The light shines in the darkness, and the darkness did not
overcome it. There was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to
testify to the light, so that all might believe through him. He himself was not the light, but he
came to testify to the light. The true light, which enlightens everyone, was coming into the
world. He was in the world, and the world came into being through him; yet the world did not
know him. He came to what was his own, and his own people did not accept him. But to all who
received him, who believed in his name, he gave power to become children of God, who were
born, not of blood or of the will of the flesh or of the will of man, but of God. And the Word
became flesh and lived among us, and we have seen his glory, the glory as of a father’s only son,
full of grace and truth. (John testified to him and cried out, “This was he of whom I said, ‘He
who comes after me ranks ahead of me because he was before me.’”) From his fullness we have
all received, grace upon grace. The law indeed was given through Moses; grace and truth came
through Jesus Christ.
Instead of “It is truly...” we sing: The Angel cried out to the One full of Grace: O chaste Virgin,
rejoice! And again I say, Rejoice! Your Son has risen from the tomb on the third day, and raised
the dead. Let all people rejoice! Shine, shine, O new Jerusalem, for the glory of the Lord has
risen upon you! Exult now and be glad, O Sion! And you, O chaste Mother of God, take delight
in the resurrection of your Son.
Communion Hymn: Receive the Body of Christ;* taste the fountain of immortality.* Alleluia,
alleluia,* alleluia.
Instead of “Blessed is He” we sing: Christ is risen from the dead, trampling death by death, and
to those in the tombs giving life (1x).
Instead of “We have seen the true light” we sing: Christ is risen from the dead, trampling death
by death, and to those in the tombs giving life (1x).
Instead of “Let our mouths be filled” we sing: Christ is risen from the dead, trampling death by
death, and to those in the tombs giving life (3x).
Instead of “Blessed be the name of the Lord” we sing: Christ is risen from the dead, trampling
death by death, and to those in the tombs giving life (3x).
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At the end of the Liturgy we sing: Christ is risen from the dead, trampling death by death, and to
those in the tombs giving life (3x).
And to us he has granted life eternal;* we bow down before his resurrection on the third day.
>|< >|< >|<
Перший Антифон
Стих: Воскликніте Господеві, вся земле! Співайте ж імені його, віддайте славу хвалі його.
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Стих: Скажіте Богові: Як страшні діла твої, задля великої сили твоєї підлещуються тобі
вороги твої.
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Стих: Вся земля нехай поклониться тобі і співає тобі, нехай же співає імені твоєму,
Всевишній.
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Слава: І нині: Єдинородний Сину…
Третій Антифон
Стих: Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги його, і нехай тікають від лиця його ті, що
ненавидять його.
Тропар: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя
дарував.
Стих: Як іщезає дим, нехай іщезнуть, як тане віск від лиця вогню.
Тропар: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя
дарував.
Стих: Так нехай погибнуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай возвеселяться.
Тропар: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя
дарував.
Вхідний Стих: В церквах благословіть Бога, Господа, ви – з джерел ізраїлевих.
Тропар: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя
дарував.
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Слава: І нині: Кондак, глас 8: Хоч і у гріб зійшов ти, Безсмертний,* та адову зруйнував
ти силу,* і воскрес єси як переможець, Христе Боже,* жінкам-мироносицям звістивши:
Радуйтеся,* і твоїм апостолам мир даруєш,* падшим подаєш воскресіння.
Замість “Трисвятого” співаємо: Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися.
Алилуя!
Прокімен, глас 8: Це день, що його створив Господь,* возрадуємося і возвеселімся в нім.
Стих: Сповідуйтеся Господеві, бо він благий, бо на віки милість його.
Апостол - Дія. 1:1-8 - Діяння Святих Апостолів читання: Першу книгу я написав, о
Теофіле, про все, що Ісус робив та що навчав від початку аж до дня, коли вознісся, давши
Святим Духом накази апостолам, яких собі вибрав. Він показував їм себе також у
численних доказах живим після своєї муки, з'являючись сорок день їм і розповідаючи про
Боже Царство. Тоді ж саме, як споживав хліб-сіль із ними, він наказав їм Єрусалиму не
кидати, але чекати обітниці Отця, що її ви від мене чули; бо Йоан христив водою, ви ж
будете хрищені по кількох цих днях Святим Духом. Отож, зійшовшися, вони питали його:
«Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство?» Він відповів їм: «Не ваша
справа знати час і пору, що їх Отець призначив у своїй владі. Та ви приймете силу Святого
Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії й аж до
краю землі.»
Алилуя, глас 4: Стих: Ти, воскресши, помилуєш Сіона. Стих: Господь з неба на землю
споглянув.
Євангеліє - Івана 1:1-17 - В началі було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог. З
Богом воно було споконвіку. Ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. У
ньому було життя, і життя було світло людей. І Світло світить у темряві, і темрява його не
пойняла. Був чоловік, посланий Богом, якому ім’я Іван. Прийшов він свідком, щоб
свідчити про Світло, щоб усі через нього увірували. Не був він Світло, був лише, щоб
свідчити про Світло. Справжнє Світло було те, що просвічує кожну людину. Воно
прийшло у цей світ. Було у світі, і світ постав через нього, і світ не пізнав його. Прийшло
до своїх, і свої його не прийняли. Котрі ж його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими
стати – тим, що вірують в ім’я його, які не з крови, ні не з тілесного бажання, ні з похоті
чоловічої, але від Бога народилися. І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми бачили
його славу – славу Єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. Іван свідчить про
нього і проголошує, кажучи: Ось той, про кого я говорив: Той, що йде за мною, існував
передо мною, був раніш за мене. З його повноти ми всі прийняли – благодать за благодать.
Закон був даний Мойсеєм, благодать же та істина прийшла через Ісуса Христа.
Замість “Достойно” співаємо: Ангел сповіщав Благодатній: Чистая Діво, радуйся. І знову
кажу: Радуйся. Твій Син воскрес тридневний із гробу, і мертвих воздвигнув він; люди,
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веселіться. Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо Господня на тобі возсіяла. Радій
нині і веселися, Сіоне. А ти, Чистая, красуйся, Богородице, востанням рождення твого.
Причасний: Тіло Христове прийміть, джерела безсмертного споживіть. Алилуя (3x).
Замість “Благословен, хто йде в ім’я Господнє” співаємо: Христос воскрес із мертвих,
смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував (1x).
Замість “Ми бачили світло істинне” співаємо: Христос воскрес із мертвих, смертю
смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував (1x).
Замість “Нехай сповняться” співаємо: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть
подолав, і тим, що в гробах, життя дарував (3x).
Замість “Будь ім’я Господнє” співаємо: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть
подолав, і тим, що в гробах, життя дарував (3x).
Наприкінці Літургії співаємо: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим,
що в гробах, життя дарував (3x).
І нам дарував життя вічне, поклоняємось його триденному Воскресенню.

PRAYER DURING THE CORONAVIRUS OUTBREAK
Jesus Christ, you travelled through
towns and villages “curing every disease and
illness.” At your command, the sick were
made well. Come to our aid now, in the midst
of the global spread of the coronavirus, that
we may experience your healing love.
Heal those who are sick with the
virus. May they regain their strength and
health through quality medical care.
Heal us from our fear, which prevents nations from working together and neighbours
from helping one another.
Heal us from our pride, which can make us claim invulnerability to a disease that
knows no borders.
Stay by our side in this time of uncertainty and sorrow. Be with those who have died
from the virus. May they be at rest with you in your eternal peace. Be with the families of those
who are sick or have died. As they worry and grieve, defend them from illness and despair. May
they know your peace. Be with the doctors, nurses, researchers and all medical professionals
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who seek to heal and help those affected and who put themselves at risk in the process. May they
know your protection and peace. Be with our priests and spiritual care givers. May they know
that they are loved and cared for.
Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true
concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest
in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they know your
peace, as they work together to achieve it on earth.
Whether we are home or abroad, surrounded by many people suffering from this
illness or only a few, Jesus Christ, stay with us as we endure and mourn, persist and prepare. In
place of our anxiety, give us your peace.
For You are a God of mercy, kindness, and love, and we glorify You, Father, Son, and
Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen.
>|< >|< >|<
МОЛИТВА ПІД ЧАС СПАЛАХУ КОРОНАВІРУСУ
Ісусе Христе, ти подорожував по містах і селах, оздоровлюючи від хвороб і
немочей. За Твоїм повелінням хворі видужували. У час пандемії коронавірусу повели цій
хворобі відступити, щоб ми відчули Твою оздоровлюючу любов.
Вилікуй тих, хто хворий вірусом. Нехай вони відновлять свої сили та здоров'я
завдяки якісній медичній допомозі.
Вилікуй нас від нашого страху, який заважає націям спільно працювати та
сусідам допомагати один одному.
Вилікуй нас від нашої гордості, яка може змусити нас претендувати на
невразливість до захворювання, що не знає меж.
Залишайся поруч у цей час невизначеності та смутку. Будь з тими, хто помер від
вірусу. Нехай вони спочивають з Тобою у вічному спокої. Будь з родинами тих, хто хворий
або помер, коли вони турбуються і сумують, захищай їх від хвороб і відчаю. Нехай вони
знають Твій спокій.
Будь з лікарями, медсестрами, дослідниками та всіми медичними працівниками,
котрі прагнуть вилікувати та допомогти постраждалим та, котрі піддають себе ризику в
своїй праці. Нехай вони знають Твій захист і спокій.
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Будь з нашими священиками та духовними опікунами. Нехай вони знають, що їх
люблять і піклуються про них.
Будь з лідерами всіх націй. Дай їм передбачення діяти милосердно та зі
справжньою турботою про добробут людей, котрим вони призначені служити. Надай їм
мудрості інвестувати у довгострокові рішення, які допоможуть підготуватися або
запобігти майбутнім спалахам. Нехай вони пізнають Твій мир, коли разом працюють над
досягненням його на землі.
Будь ми вдома чи за кордоном, в оточенні багатьох людей, які страждають цією
хворобою, або наодинці, Ісусе Христе, залишайтеся з нами, коли ми терпимо і сумуємо.
Замість нашої тривоги дай нам спокій.
Бо Ти - Бог милосердя, доброта та любов, і ми прославляємо Тебе, Отця, і Сина, і
Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

EASTER PASTORAL MESSAGE FROM HIS BEATITUDE SAVIATOSLAV
EASTER PASTORAL LETTER
OF HIS BEATITUDE SVIATOSLAV
Christ is Risen!
Bearing torches let us meet the bridegroom, Christ,
As He comes forth from His tomb,
And let us greet, with joyful song, the saving
Pascha of God.
Ode 5, Paschal Canon
Beloved in Christ!
Today the heart is jubilant, the soul rejoices, feet rush to church, arms stretch out to the
Lord, resounding song comes from our mouths, for this day is truly the feast of feasts and
solemnity of solemnities: “Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and to
those in the tombs bestowing life!” As smoke which is blown away by the wind, and as wax
which disappears in fire (see. Ps 67:2-3), so today all our anguish, worries, doubts, and fears
dissipate and lose their power over us: “This is the day that the Lord has made, let us rejoice and
be glad in it” (Ps 117:24).
Let us meet... Christ, as He comes forth from His tomb...
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We go to encounter the One, who emerges from the grave, having undergone horrific
torture, suffering, and death. In rising, Christ passes from death to live. He emerges from the
confines of a limited and narrow tomb, with the entrance closed by a stone and signed with a
seal. Christ passes by the guard, placed there at Pilate’s command. The glorified body of the
Saviour cannot be held, neither by time, nor by the space of earthly human existence, as we pray
in the Anaphora of the Liturgy of St. Basil the Great: “He loosed the pangs of death, rising on the
third day and making a way for all flesh to the resurrection of the dead – for it was not possible
for the Prince of life to be mastered by corruption.”
Christ opened a new Pascha of God, for not Moses, but the God-Man leads humankind –
not from Egyptian captivity, but from death to life, and from earth to the heavens. The paschal
matins service depicts this paschal movement, this exodus of the New Covenant as that of a
Bridegroom emerging from the wedding chamber., This image is familiar to us! Already, during
Passion Week, the Church prepared us for the coming of Christ the Bridegroom: “O faithful, let
us be on fire with love for the Bridegroom, and with lamps burning, let us go out to meet Him.
May the light of our virtues shine brightly, and may our faith be radiant. With the wise virgins,
let us prepare to enter the banquet hall of the Lord; for the divine Spouse offers us the crown of
immortality.” (Great Tuesday, Matins, Lenten Sessional Hymns). And lo, the grave is
transformed into a chamber, with Christ’s Resurrection funeral services are transformed into the
joy of encountering the Bridegroom, who dispels sorrow, fulfills the time of expectation, and
invites us to the paschal feast of the Heavenly Kingdom. With Christ’s Resurrection, we become
partakers of eternal life—not observers, but real participants in the life of God’s children.
Bearing torches let us meet the Bridegroom!
This past year we have lived as if in a tomb “behind the locked doors” of quarantine
restrictions that periodically intensified. Our churches and monasteries in some parts of the world
were truly inaccessible to worshipping faithful, out of concern for the safety and health of both
clergy and religious, as well as the laity. However, today Paschal Matins help us accept these
restrictions as a form of expectation—of the exodus and of the risen Bridegroom-Christ, whose
arrival is awaited vigilantly in the night by the wedding guests (see Mt 25:1-13). And here we
sense that this time is approaching. The Bridegroom draws near, announcing to us that the
exodus has begun. The light of hope shines through, that with God’s help we will be able to
emerge from this global “incarceration,” to return from the virtual world to the expanse of our
churches and communities, in order to pray together “with one heart and one voice” in God’s
assembly. But for this to happen, is it especially important that the torch of the Resurrection—the
light of faith, hope, and love—not be extinguished.
In going out to meet the risen Christ this paschal night we carry our torches of faith! Even
in circumstances of strict quarantine we’ve learned to practice our faith, to differentiate between
its substance and its forms of expression. We may have had to change our practices and customs,
but we did not weaken our relationship of faith with our Lord God, a faith that filled our life with
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light through prayer and daily reflection on the Word of God, through participation in the Divine
Liturgy in a different way, through a heartfelt desire to receive the Body and Blood of our
Saviour. The torch of faith in us did not go out.
We carry today the torches of our hope! Drawing strength from our faith, we have
fostered expectations that we will overcome and survive these complex times. Christian hope
gave us strength to continue living, to adapt to a culture of preserving a healthy life in these new
circumstances. We shone our torches of faith and hope in the resurrection even as we mourned
our dead. When the world became disoriented and lost its bearings, the torch of Christian hope
helped us find an exit-exodus, move towards an encounter with the Bridegroom, who today
joyfully and victoriously emerges from the tomb!
We are encountering the risen Christ, carrying our torches of love in action—of God and
neighbour. As the wise virgins of the Gospel parable (see Mt 25:1-13), this pandemic night of
waiting for the coming of the Bridegroom filled our lamps with works of mercy and service to
our neighbour. We understood that we will find our way out of these complex circumstances of
life only if we create authentic and vibrant Christian communities, built on mutual assistance and
sacrificial service to one another. The torch of love for neighbour in us did not die out, and on
this paschal night it allows us to go out to meet the risen Christ!
And let us greet, with joyful song, the saving Pascha of God.
We joyfully praise Christ, who emerges from the tomb, as a spring bird, who, with the
thaw, begins to sing louder and more cheerfully, and does not cease, even when it senses that the
branch on which it is perched is swaying—for it knows that it has wings of faith, hope, and love!
Let us gaze upon the body of Christ, covered in wounds from brutal scourging, without breath or
life. A body crucified and buried, it would seem, irrevocably and forever. And yet, the Spirit of
God revives this broken human body, which in the brightness of Divine glory comes out to meet
us and lay a path for us to eternity. This is the salvation of which we sing today: “O Son of God,
who are the giver of life to the whole world, for this the whole world glorifies You.”
Therefore, if we are under the impression that humanity has become like a body tortured
unto death by the pandemic—and our people suffer this evil in the midst of the horrors of war,
which continue now for the eighth year—let us gaze towards the Bridegroom, who emerges from
the tomb fully alive and surrounded by light, and let us not doubt even for a moment, that a lightfilled resurrection also awaits us, that we too are true partakers of the Resurrection which we
celebrate today by the power and action of the Holy Spirit!
Beloved brothers and sisters in Christ! On this bright, joyful day I greet all of you with
the Pascha of our Lord. Especially in this Year of St. Joseph the Betrothed I greet all our
husbands-fathers. My wish for you is that you be a light of faith, hope, and love for your
families, models and icons of God’s love, fidelity, courage, creativity, industriousness, patience,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wishing You and Your Family a Happy and Blessed Easter!
Бажаю Вам та Вашій Родині Щасливого та Благословенного Великодня!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

openness—for your beloved spouses and children. Christ is the only icon of God the Father, but
children, as they grow up, develop an image of Him on the basis of their family experience and
the example of their dad.
I greet those who in this pandemic feel lonely and abandoned. Remember: when you
pray, the risen Lord is always with you, and by the power of Christian prayer you are united with
the entire community of His Church. You are not alone!
I greet all the sick and frail, as well as medical professionals and your family and friends,
who care for you. On this feast of victory over death I ask you: cherish the gift of life, and
embrace bodily suffering as sacrifice in prayer, for this is “a spiritual fragrance” pleasing to the
Lord.
To our soldiers and to those who remain in occupied territories and in Crimea, I send you
my sincere paschal greeting and assure you of my prayers, that the risen Lord strengthen you and
keep you alive and healthy.
I embrace with a fatherly love all the clergy, religious, and faithful in Ukraine and
throughout the world, and sincerely wish you all a blessed Easter feast, a tasty sharing of our
traditional blessed egg, and a Paschal joy that is full of light.
The grace of our Risen Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion
of the Holy Spirit be with you all.
Christ is risen! – Truly, He is risen!
+ SVIATOSLAV
Given in Kyiv at the Patriarchal Cathedral of the Resurrection of Christ, on the day of our
Venerable Father and Confessor Theophanes of Sigriana, Our Holy Father Gregory the
Dialogist, Pope of Rome and Blessed Priest-Martyr Omelian Kovch
March 25 (12), 2021 A.D.
>|< >|< >|<
ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Христос Bоскрес!
Приступім зі свічками до Христа, що виходить із гробу,
Немов ідучи назустріч Женихові,
І радісно усі прославляймо Пасху Божу спасительну.
Пісня 5 Канону Воскресної утрені
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Дорогі в Христі!
Сьогодні серце веселиться, душа радується, ноги спішать до храму, руки
піднімаються до Господа, гучний спів лунає з наших уст, бо днесь – празник над
празниками і торжество торжеств: «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і
тим, що в гробах, життя дарував!». Немов дим, який вітер розвіює, і немов віск, який
зникає при вогні (пор. Пс. 67, 23), так сьогодні всі наші болі, турботи, сумніви і страхи
розпливаються і втрачають силу над нами. «Цей день учинив Господь, радіймо і веселімся
в ньому!» (Пс. 117, 24).
Приступім… до Христа, що виходить із гробу…
Ми йдемо назустріч Тому, хто виходить із гробу, переживши страшні знущання,
муки і смерть. Воскреснувши, Христос переходить від смерті до життя. Він виходить із
тісноти обмеженого і вузького гробу, закритого каменем і запечатаного печаттю. Христос
проходить повз сторожу, поставлену за наказом Пилата. Прославлене воскресле тіло
Спасителя не може бути вдержане ні часом, ні простором земного людського буття, як
молимося в анафорі Літургії святого Василія Великого: «Він розрішив болізні смертні, і
воскрес у третій день, і путь простелив усякій плоті воскресенням з мертвих, бо
неможливо було, щоб тління держало начальника жизні».
Христос розпочав нову Пасху Божу, бо не Мойсей, а Богочоловік виводить людину
— не з єгипетської неволі, а від смерті до життя і від землі до небес. Воскресна утреня
змальовує цей пасхальний рух, цей новозавітний вихід як хід Жениха із весільної світлиці.
Цей образ нам відомий! Вже у Страсний тиждень Церква готувала нас до приходу ХристаЖениха: «Браття, полюбімо Жениха, і прикрасім свої світильники чеснотами й правдивою
вірою, щоб, як мудрі Господні діви, були ми готовими ввійти з ним до весільної світлиці.
Жених бо, як Бог, обдаровує всіх нетлінним вінком» (Великий вівторок, Утреня, Посні
сідальні). І ось тут гріб перетворюється на світлицю, похоронні обряди в Христовому
Воскресінні перемінюються на радість зустрічі Жениха, який усуває смуток, звершує час
очікування і запрошує нас на пасхальну трапезу Небесного Царства. Із Воскресінням
Христовим ми стаємо причасниками життя вічного – не спостерігачами, а дійсними
учасниками життя дітей Божих!
Приступімо зі свічками… немов ідучи назустріч Женихові!
Останній рік ми прожили немов у гробі за «замкненими дверима» карантинних
обмежень, які періодично посилювалися. Наші храми та монастирі в деяких країнах світу
справді були зачиненими для богомільників заради безпеки і здоров’я як духовенства і
богопосвячених осіб, так і мирян. Але сьогодні Пасхальна утреня допомагає нам
сприймати ці обмеження як стан очікування виходу та воскреслого Христа, Жениха, на
якого чекають і чувають серед ночі весільні гості (пор. Мт. 25, 113). І ось ми відчуваємо,
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що цей час настає! Наближається Жених, який сповіщає нам, що вихід розпочався.
Пробивається світло надії, що з Божою допомогою ми зможемо вийти із цього
всесвітнього «затвору», повернутися з віртуального світу в простір наших храмів і громад,
щоб разом молитися «єдиним серцем і єдиними устами» в Божій спільноті. Та для цього
дуже важливо, щоб у нас не погас світич Воскресіння як світло віри, надії та любові.
Назустріч воскреслому Христові ми несемо цієї пасхальної ночі наші світичі віри!
Ми навчилися навіть в умовах жорсткого карантину практикувати нашу віру, відрізняти її
зміст від форми вияву. Хоча ми мусили змінювати наші практики і звички, але не
послабили нашого стосунку віри з Господом Богом, тієї віри, яка освітлювала наше життя
молитвою та щоденним слуханням Божого Слова, участю у Божественній Літургії в різний
спосіб, прагненням Причастя Тіла і Крові нашого Спасителя. Світич віри в нас не погас!
Ми несемо сьогодні світичі нашої надії! Черпаючи сили з нашої віри, ми плекали
сподівання, що зможемо перетривати і пережити ці складні часи. Християнська надія
давала нам силу жити далі, навчитися культури здорового способу життя в новітніх
обставинах. Ми світили світлом нашої віри й надії на воскресіння навіть тоді, коли
оплакували наших померлих. Коли світ розгубився і втрачав орієнтири, світоч
християнської надії допоміг нам знайти вихід, прямувати назустріч Женихові, який
сьогодні радісно і переможно виходить із гробу!
Ми зустрічаємо воскреслого Христа, несучи наші світичі діяльної любові до Бога і
ближнього. Як у мудрих дів з євангельської притчі (пор. Мт. 25, 113), ця пандемічна ніч
очікування на прихід Жениха заряджала наші світильники ділами милосердя і служіння
ближньому. Ми зрозуміли, що зможемо знайти вихід у складних обставинах життя лише
тоді, коли творитимемо справжні й живі християнські спільноти взаємодопомоги і
жертовного служіння одне одному. Світич любові до ближнього в нас не згас і в цю
пасхальну ніч дозволив нам вийти назустріч воскреслому Христові!
І радісно усі прославляймо Пасху Божу спасительну
Христа, що виходить із гробу, ми славимо радісно, як весняна пташка, що з
відлигою починає співати гучніше й веселіше і не змовкає навіть тоді, коли відчуває, що
гілка під нею гойдається знає-бо, що має крила віри, надії та любові! Погляньмо на тіло
Христове, вкрите ранами звірячого бичування, без віддиху і без життя. Воно розіп’яте і
поховане, здавалося б, безповоротно і навіки. Проте Дух Божий оживляє це розбите
людське тіло, яке в сяйві Божої слави виходить нам назустріч і простеляє нам дорогу до
вічності. Це те спасіння, яке ми сьогодні оспівуємо: «Сину Божий, що життя даєш всьому
світу, ради чого ввесь світ славить Тебе».
Отож, якщо в нас створюється враження, що людство немовби замучене до смерті
пандемією, а наш народ терпить це зло враз із жахіттями війни, котра триває вже восьмий
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рік, то глядімо на Жениха, який виходить із гробу живий і весь у світлі, і не сумніваймося
ні на мить, що й нас чекає світле воскресіння, що і ми силою та діянням Святого Духа є
дійсними причасниками того Воскресіння, яке сьогодні святкуємо!
Дорогі в Христі браття і сестри! У цей світлий, радісний день вітаю всіх вас із
Пасхою Господньою. Особливо в цей Рік святого Йосифа Обручника вітаю наших
чоловіків-батьків. Бажаю вам, щоб ви були світлом віри, надії та любові для своїх сімей,
прикладом та іконою Божої любові, вірності, відваги, творчості, працьовитості,
терпеливості, відкритості для своїх любих дружин і діточок. Христос це єдина ікона Бога
Отця, але діти, виростаючи, творять собі Його образ на основі сімейного досвіду і
прикладу свого тата.
Вітаю тих, хто в цей час пандемії почувається самотнім і покинутим. Пам’ятайте:
коли ви молитеся, то воскреслий Господь завжди є з вами і силою християнської молитви
ви об’єднані з усією спільнотою Його Церкви. Ви не самі!
Вітаю всіх хворих і немічних, а також медпрацівників та ваших рідних і близьких,
які вами опікуються. У це свято перемоги життя над смертю прошу вас: дорожіть даром
життя, а тілесне терпіння обіймайте в молитві як жертву, бо це «приємний запах
духовний» для Господа.
Нашим військовим і тим, що перебувають на окупованих територіях та в Криму,
засилаю свій щирий пасхальний привіт і запевнення в молитвах, щоб воскреслий Господь
кріпив ваш дух і зберіг вас живими та здоровими.
Усе духовенство, усіх богопосвячених та мирян в Україні та на поселеннях обіймаю
батьківською любов’ю і щиро бажаю вам благословенних Великодніх свят, смачного
свяченого яйця та світлої пасхальної радості!
Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя
Святого Духа нехай будуть з усіма вами!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
у день Святого преподобного ісповідника Теофана Сигріанського,
Святого Григорія Двоєслова, папи Римського,
і Блаженного священномученика Омеляна Ковча,
25 (12) березня 2021 року Божого
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EASTER PASTORAL MESSAGE OF THE BISHOPS OF CANADA
To the Very Reverend Clergy, Monastics and Religious
Sisters and Brothers, Seminarians and Laity of the
Ukrainian Catholic Church in Canada:
Christ is Risen!

Indeed He is Risen!

Dear Brothers and Sisters in Christ,
This is the day that the Lord has made;
let us rejoice and be glad in it (Psalm 118:24)
The Easter event is filled with much
dramatic activity! The women go to the tomb where
Jesus’ body was placed. We are told that there was a
great earthquake. An angel appears to the women
telling them not to be afraid. Jesus is not there.
Jesus has been raised. The angel then tells the
women, “Go quickly and tell his disciples, He has
been raised from the dead, and indeed He is going ahead of you in Galilee. There you will see
him” (Mt 28:7). The women began to run from the tomb. They suddenly meet the Risen Christ
who tells them not to be afraid. Jesus tells them to “go and tell my brothers to go to Galilee, and
there they will see me” (Mt 28:10). That same message to go and tell others of what you have
seen and heard, that Jesus, the Messiah, our Saviour, has risen from the dead is repeated again
and again in our Easter Sunday Divine Liturgy.
When the eleven disciples went to Galilee, the Risen Christ greets them and said to them,
“All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of
all nations; baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and
teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, I am with you
always, to the end of the age” (Mt 28:16-20).
This great commandment is directed not only at the disciples. It is directed to all of us, to
the followers of Jesus Christ. All of us share in the duty and privilege to announce the Gospel.
All of us share in the mission to preach the Good News to all people. Our nature as Church, as
the people of God is always missionary. We are all called to evangelize and to give witness to
Christ’s presence in the world through action and love. This is why the Gospel message is read
in so many languages during the Easter Divine Liturgy.
Let us begin by telling our family members of God’s love. Many of our family members
experience God’s presence through the light of a dimly lit candle. Sometimes this happens
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through one’s own choice. At other times, it can happen through circumstances beyond one’s
control. Yet, even with a dimly lit candle, there is always hope. Jesus Christ is the Light of the
world. Christ can fan the light of that dimly lit candle into a light that burns brightly and is
inextinguishable.
With confidence and courage, let each of us share our faith with others. Our faith is a
precious gift that has been given to us by Jesus Christ to be shared. It should not be kept to
ourselves but shared with others, beginning with our family members whom we love. Together,
we are on a mission. May we find hope and courage to go out and preach the Good News. Take
as an inspiring example the creativity of many who have provided online sharing of worship and
prayer as we responded to the challenges of this pandemic. While the light from gathering in our
parishes was dimmed, the light of sharing our faith was illuminated through the internet.
Remember, dear brothers and sisters in Christ, that we do not walk alone in this mission.
Jesus Christ promises, “I am with you always until the end of the age” (Mt 28:20). May your
hearts be aflame with passion to know the Risen Christ. May you be inspired to share your faith
in Jesus Christ with others. May your hearts be filled with overflowing joy on realizing the
presence of the Risen Christ within you. May you know the peace of the Risen Christ. May
your Easter celebrations be filled with much joy, inner peace, and heartfelt love shared with your
family and with all whom you love and meet in the exciting journey of life.
God’s choicest blessings be upon you, because Christ is Risen!
Christ is Risen!

Indeed He is Risen!

Sincerely Yours in Christ,
+ Lawrence Huculak, OSBM, Metropolitan Archbishop of Winnipeg
+ David Motiuk, Eparchial Bishop of Edmonton; Apostolic Administrator of New Westminster
+ Bryan Bayda, CSsR, Eparchial Bishop of Saskatoon; Apostolic Administrator of Toronto
+ Michael Wiwchar, CSsR, Bishop Emeritus of Saskatoon
+ Severian Yakymyshyn, OSBM, Bishop Emeritus of New Westminster
+ Stephen Chmilar, Bishop Emeritus of Toronto
>|< >|< >|<
Пастирський лист Українських Католицьких Єпископів Канади
з нагоди Празника Христового Воскресіння
До всечесного духовенства, монаших та релігійних згромаджень сестер і братів,
семінаристів та мирян Української Католицької Церкви в Канаді:
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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
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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!

Воістину Воскрес!

Щиро ваші у Христі,
+Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ, Митрополит Архиєпископ Вінніпeзької Архиєпархії;
+Давид Мотюк, Єпархіальний Єпископ Едмонтону; Апостольський Адміністратор Нью
Вестмінстерської Єпархії;
+Браян Байда, ЧНІ, Єпархіальний Єпископ Саскатуну; Апостольський Адміністратор
Єпархії Торонто;
+Михайло Вівчар, ЧНІ, Єпископ-Емерит Саскатунської Єпархії;
+Северин Якимишин, ЧСВВ, Єпископ-Емерит Нью Вестмінстерської Єпархії;
+Степан Хміляр, Єпископ-Емерит Єпархії Торонто

EASTER BASKET
For many Ukrainians, Easter would not be Easter
without the traditional Easter Basket. Going back in time
we discover that in our tradition, Lent used to be a time of
strict fasting and abstaining from meat, eggs and dairy
products for the whole season. To show joy and
thanksgiving at the end of Lent, the faithful took foods to
be blessed at the Easter Morning Divine Liturgy and,
bringing it home, the entire family shared it to "Break-the~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Fast". The first food to "Break-the-Fast" was the blessed egg.
Eggs are a sign of hope and resurrection. Jesus comes from the tomb as the chick breaks
the shell at birth. Because of the special meaning, it is fitting that the eggs should be decorated
with symbols of Easter, and blessed.
Meats and Sausage represent the animals used for sacrifices in the Old Testament. They
remind us of Christ who, in the New Testament, as a Lamb, sacrificed himself on the cross for
our salvation. The sausage represents the links of the chains of death, which Christ broke by His
Resurrection.
Paska (Easter Bread) is symbolic of Jesus who said: "I am the Bread of Life". He gives
Himself as food in the Eucharist saying: "Whoever eats of this Bread will have life everlasting”.
Horseradish represents the bitter herbs prescribed in the original Passover Meal as a
reminder of the bitterness of life in the captivity of Egypt. Today it reminds us of the bitterness of
Christ's Passion, the pains of crucifixion by which He entered into the glory of Resurrection.
Salt is the symbol of perseverance of faith, according to the words of Christ: "You are the
salt of the earth" (Mt. 5:13).
Cheese and Butter are related to prosperity, abundance and peace in the Promised Land.
They remind us of the abundance of graces and peace granted to us by the Risen Christ.
All the foods were traditionally blessed in church early Easter Morning following the
Divine Liturgy... Each basket should have a lighted candle as a symbol of the radiance of the
Resurrected Christ, who said: "I am the Light of the World" (Jn. 8:12).
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