Ïàñõà 2021
З нагоди світлого празника Воскресіння Христового вітаємо всіх наших Боголюбивих
парафіян; членів парафіяльного заряду; прихильників, жертводавців, і волонтерів;
дітей та молодь нашої парафії; церковний хор з диригентом; учителів недільної школи
та всіх батьків; прислужників, паламарів, і церковних братчиків; членки Сестрицтва
ім. Св. Покрови; усіх хворих та немічних парафіян по лікарнях, домах опіки чи в своїх
домах; братів і сестер наших на батьківщині та в розсіянні сущих; наших канадських
братів і сестер; всіх православних християн; і всіх людей доброї волі.

Õðèñòîñ Âîñêðåñ!
Дорогі Брати й Сестри у Христі,
Хотів би Вас усіх вітати з цими радісними словами у церкві, але цього року це знова неможливо.
Замість спільне святкування, будемо в дома, у вужчому колі наших найближчих.
Перша-за-все, з ким і де б ми не були, щоби здорові були! Молимося, щоби Господь Бог Вас усіх
сохранив, і щоб ніхто з наших парафіян не став жертвою цієї пандемії.
Друге, від імені нашого парафіяльного заряду й цілої парафії хочу Вам дякувати за Вашу постійну
молитовну, моральну, і фінансову підтримку. Ваша жертовність протягом минулого року дійсно
надзвичайна була, що свідчить про Вашу гарячу любов до Бога, до Церкви, і до нашої парафії.
Як Ви знаєте я розірвав моє ахіллове сухожилля 5-го березня, і через це змушені були прийняти значні
зміни до звичайного великопісного порядку. Дасть Бог, буду спроможний служити Св. Літургію без
помочі до кінця травня, і в міжчасі робимо те, що можемо. Хочу дякувати всім членам парафіяльного
заряду і всім Вам загалом за Ваше вирозуміння й підтримку з цим викликом.
Щодо наших богослужень, продовжуємо он-лайн трансляції через наш Ютюб канал
(https://www.youtube.com/c/stjohnoshawa), і постараймося уможливити особисту участь вірних в мірі
можливості.
Відносно посвячення пасок, цього року знова, на жаль, жодного спільного посвячення пасок на
церковній площі не може бути. Пропонуємо той самий порядок, що вживали минулого року:
А.

Якщо можете брати участь через он-лайн трансляцію, зразу після відпусту Літургії просимо Вас
поставити Ваш кошик на столі перед екраном і зібратися з родиною навколо власного кошика. Я
буду читати молитви посвячення, і тоді Ви можете покропити свій кошик, промовляючи “в Ім'я
Отця і Сина, і Святого Духа”, Свяченою Водою.

Б.

Якщо ви не в змозі брати участь через он-лайн трансляцію, просимо прочитати Пасхальну
Службу самі удома (див. стор. 452-484 у молитовнику Добрий Пастир) і тоді, о год. 9-ій рано,
самі прочитати молитви посвячення (вони знаходяться на 2-ій сторінці Пасхального
Благовісника), і після цього покропити свій кошик, промовляючи “в Ім'я Отця і Сина, і Святого
Духа”, Свяченою Водою.

Постараймося підтримувати й помагати один одному. Через наші спільні молитви і з Божою поміччю
віримо, що скоро побачимо кінець цієї пандемії, разом зі всіма шкідливими наслідками й небезпеками.
Молимося, щоб ми і особисто, і на громадському, і на суспільному рівні пізнавали й прийняли до серця
напоумлення Господа Бога, і навчалися те, що Бог хоче нас учити через цю пандемію. Незважаючи на
скрутні й незручні нам обставини й обмеження, Нехай Господь Бог дасть усім Вам радісне і душукорисне святкування Страсного тижня й Пасхи.

Âî³ñòèíó Õðèñòîñ Âîñêðåñ!
î. Áîãäàí

