
Відповідно до чинних обмежень ми обмежені до 
10-х людей у храмі в любий час, включаючи 
священика/ів, співців, помічників тощо.  Всі 
служби відкриті для участі вірних згідно 
місцевим правилам.  Щиросердечно дякуємо Вам 
за вирозуміння й терпеливість.  

 Якщо маєте будь-яке питання зверніться, 
будь-ласка, до о. Богдана. 

Субота, 24-го - Лазарева Субота. Євр. 12: 28 - 
13:8; Ін. 11: 1-45. Відслужимо Св. Літургію о год. 
9:30 рано. Сповідь від 9:00 рано. 

        Відслужимо Велику Вечірню о год. 5-ій по-
обіді. 

Неділя, 25-го квітня—Вербна неділя.  Вхід 
Господьній у Єрусалим.  Фил. 4: 4-9; Ін. 12: 
1-18.  Он-лайн трансляція вчорашньої Св. 
Літургії починається о год. 9:30 рано. 

Четвер, 29-го—Великий Четвер, Поминання 
Тайної Вечері, Відслужимо Вечірню Св. 
Літургію Св. Василія Великого год. 9:00 рано.  1 
Кор. 11:23-32; Мт. 26:1-20, Ін. 13:3-17, Мт. 
26:21-39, Лк. 22:43-45, Мт. 26:40-27:2.  Сповідь 
від 8:30 рано. 

Відслужимо Утреню Св. Великої П’ятниці, 
(так зв. “Страсті”) з читанням 12 страсних 
євангелій о год. 6 ввеч.  * Он-лайн трансляція. 

П’ятниця, 30-го—Велика П’ятниця. І Кор. 
1:18-2:2; Мф. 27: 1-44, Лк. 23:39-43,Мф. 27: 
45-54, Ін. 19: 31-37, Мф. 27: 55-61. Вечірня з 
Винесенням Плащаниці починається о год. 
5:00 по полудні.  * Он-лайн трансляція. 
Субота, 1-го травня—Свята і Велика Субота, 
Зшестя Господа в Ад. Рм. 6:3-11; Мт. 28:1-20. 
Відслужимо Вечірню Св. Літургію Св. Василія 
Великого о год. 9-ій рано. Сповідь від 8:30 рано.  
Неділя, 2-го травня—ПАСХА.  Світле 
Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа.  
Діяння 1: 1-8; Ін. 1: 1-17.  Відслужимо 
Пасхальну Утреню і Св. Літургію починаючи о 
год. 7-ій рано.  Після відпусту Літургії 
(орієнтовно коло 9-ій рано) отець буде читати 
молитви на посвячення пасок, сир, мясо тощо, і 
після цього вірні які приєдналися через он-лайн 
трансляцію можуть кропити свої Пасхальні 
страви Св. Водою. 
 Не забудьмо, що згідно з нашим 
благочестивим звичаєм не клякаємо в церкві від 
Пасхи до неділі П’ятидесятниці.  
Пасхальна Вечірня.  Ін. 20: 19-25. Відслужимо 
Пасхальну Вечірню сьогодні о год. 3:00 по обіді.   
Понеділок , 3-го—Світлий Понеділок . 
Відслужимо Пасхальну Утреню і Св. Літургію о 
год. 9:00 рано.  Діяння 1: 12 - 17, 21 -26; Ін. 1: 18 
- 28.  
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Субота, 8-го травня—Світла Субота.  Діяння 
3:11-16; Ін 3:22-33. Відслужимо Св. Літургію о 
год. 9:30 рано. 
 Відслужимо Велику Вечірню о год. 5-ій 
по полудні. 
Неділя , 9-го травня—Фомина Неділя , 
Антипасха.  Діяння 5: 12 - 20; Ін. 20: 19 - 31. 
Он-лайн трансляція вчорашньої Св. Літургії 
починається о год. 9:30 рано. 

П а р а ф і я л ь н и й Б л а г о в і с н и к . М и 
розповсюджуємо наш парафіяльний благовісник 
кожного тижня електронною поштою.  Якщо 
хочете отримати благовісник через електронну 
пошту, або щоб відправили його Вашим рідним 
чи знайомим, вишліть Вашу чи їхню адресу (так 
зв. “e-mail address”) о. Богданові електронною 
поштою на адресу priest@stjohnoshawa.org.  

Якщо не маєте доступу до он-лайн трансляції Пасхальних Богослужень можна читати ці молитви на 
посвячення Пасхальних страв о год. 9-ій рано удома. 

Молитва на Благословення Хліба (Пасок) 
Владико Святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже! Благозволи освятити хліб цей Твоїм святим 
Духовним благословенням, щоб був він всім, що споживають його , на спасіння душі, на здоров’я тілесне 
і захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу – через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба 
зійшов, дає життя й спасіння світові, з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа нині, і повсякчас, і на 
віки віків. Амінь 

Молитва на Благословення Агнця Пасхального 
Зглянься, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, на агнця цього й на всі інші страви м’ясні, благослови й 
освяти їх, як благословив і освятив єси агнця, що його Тобі привів вірний Авраам, і агнця, що його Тобі 
Авель приніс від плодів, також і теля годоване, що його звелів єси заколоти для сина блудного, що знову 
повернувся до Тебе.  І як той сподобився Твоєї ласки насолодитися, так і ми від Тебе, цих благословенних 
і освячених страв споживаючи, Твоє благословення зі здоров’ям всі одрежимо, Чесного ради Хреста 
Твого й триденного з мертвих воскресіння. Бо Ти є правдива Пожива й Податель добра, і все 
благословляєш і освячуєш, Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо з Безначальним Твоїм Отцем і з 
Пресвятим, і Милосердним і Животворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Молитва на Благословення Молока, Масла, й Іншої Поживи 
Владико Господи Боже наш, що все сотворив, благослови сир, масло, молоко і з ним яйця й іншу поживу 
й нас збережи в благості Твоїй, щоб ми, насолоджуючись цих Твоїх щедро поданих дарів, наситились і 
невимовної Твоєї благости, ради пресвітлого з мертвих триденного воскресіння Господа нашого Ісуса 
Христа. Бо Твоя є влада Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Надгробні поминальні богослуження (“Проводи”) відбудуться: 
Цвинтар Свв. Володимира й Ольги у Куртис: Неділя, 30-го травня, починаючи о год. 1:30 по пол., з 
таким маршрутом: Центральна частина, Північна частина, Західня частина, Південна частина, 
Thornton Cemetery у Ошава: Неділя, 30-го травня, починаючи о год. 4:00 по пол. 
Union Cemetery тут у Ошава: Субота, 5-го червня, від 11-ої рано (починаючи від південної сторони 
біля King St.).  
Цвинтар Св. Володимира у Овквил: Неділя, 6-го червня, від 2:00 год. по обіді. 
Цвинтар Св. Марії тут у Ошаві: Неділя, 20-го червня о год. 12:30 по обіді. 
За служби на інших кладовищах, або щоб полагодити інший день чи час на вищеподаних, 
зверніться безпосередньо до о. Богдана. 
Будемо дотримуватися всім обмеженням, що в силі у данний час. Якщо не зможете чи не повинні через 
вік або стан здоров’я брати участь просимо Вас повідомити отця, і він обов’язково буде служити 
поминальне богослуження над могилою Ваших рідних чи друзів навіть якщо Ви не зможете прибути. 
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