
Сповідь і Причастя для старших і немічних – 
Якщо хтось із наших старших чи немічних 
парафіян які не можуть приїхати до церкви і 
бажають сповідатися й причащатися перед 
Великоднем, дзвоніть, будь ласка, до о. Богдана і 
він дуже радо приїжджає до них у зручний їм час 
виконати цей важливий обов’язок.  

Субота, 20-го - Лазарева Субота. Євр. 12: 28 - 
13:8; Ін. 11: 1-45. Відслужимо Св. Літургію з 
Панахидою о год. 9:30 рано. 

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

Неділя, 21-го квітня—Вербна неділя.  Вхід 
Господьній у Єрусалим.  Фил. 4: 4-9; Ін. 12: 
1-18.  Відслужимо Св. Літургію з посвяченням 
лози о год. 10:00 рано.  Наші парафіяльні 
сестриці будуть провадити збірку на квіти для 
Божого Гробу після Св. Літургії.    

Середа, 24-го—Свята і Велика Середа.  
Відслужимо Св. Літургію Ранішосвячених Дарів 
о год. 9:30 рано.  Вихід 2:11-22; Іова 2:1-10; Мт. 
26:6-16. Сповідь від 9:00 рано 

Четвер, 25-го—Великий Четвер, Поминання 
Тайної Вечері, Відслужимо Вечірню Св. 
Літургію Св. Василія Великого год. 9:30 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. 

Четвер, 25-го—Відслужимо Утреню Св. 
Великої П’ятниці, (так зв. “Страсті”) з 
читанням 12 страсних євангелій о год. 6 ввеч.   
П ’ятниця , 26 -го—Велика П ’ятниця . 
Відслужимо Царські Часи о год. 9:30-ій рано.  
 Вечірня з Винесенням Плащаниці 
починається о год. 5:00 по полудні.  Просимо, 
щоби всі вівтарні прислужники і старші браття 
були в церкві не пізніше 4:30. 
Субота, 27-го квітня—Свята і Велика Субота, 
Зшестя Господа в Ад. Відслужимо Вечірню Св. 
Літургію Св. Василія Великого від 11 рано по 
1:30 по обіді. Рм. 6:3-11; Мт. 28:1-20. Сповідь 
від 10 рано. 

 Заохочуємо всіх вірних відвідати церкву 
сьогодні, брати участь у богослуженнях, 
покладатися до Плащаниці, або тільки  тихо 
молитися.   Вірні, які мають намір причаститися 
на Великдень, можуть сповідатися сьогодні 
після Св. Літургії, (отець Богдан буде у церкві 
до 4-ої години приблизно), або від 7—9 вечером. 

 Будемо читати діяння Свв. Апостолів в 
церкві від 7:00 до 9:00 вечером.  Щиросердечно 
запроушємо ВСІХ парафіяни прийти, прочитати 
один розділ, чи тільки слухати.   

 “Надгробне,” починається о год. 9:00 
вечером.  Запрошуємо всіх вірних до участі. 

 Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Ñâ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ 
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Неділя, 28-го квітня—ПАСХА.  Світле 
Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа.  
Діяння 1: 1-8; Ін. 1: 1-17.  Пасхальні Відправи  
(Процесія, Утреня і Св. Літургія) починаються о 
год. 5:30 рано.  Благословення Пасок відбудеться 
після Св. Літургії на дворі, на площі біля 
церкви.  
 Під час Пасхальних Богослужень, коли 
священик нас вітає словами “Христос 
Воскрес !” , ми відповідаємо “Воістину 
Воскрес!”. Перед кінцем Пасхальної Утрені, 
коли співці співають стихири Пасхи, при словах 
«радісно обнімім один одного», отець 
настоятель виходить на солеї і всі присутні 
підходять, христосуються з о. настоятелем 
(тобто, цілують один одного три рази по щоках), 
і всі отримують від отця червону крашанку, знак 
воскресіння.  
 Не забудьмо, що згідно з нашим 
благочестивим звичаємо не клякаємо в церкві 
від Пасхи до неділі П’ятидесятниці.  
 Пасхальна Вечірня.  Ін. 20: 19-25. 
Відслужимо Пасхальну Вечірню о год. 3:00 по 
обіді.  Це прекрасна нагода наново відчути 
радість Воскресіння.  Ласкаво просимо! 
Понеділок , 29-го—Світлий Понеділок . 
Відслужимо Пасхальну Св. Літургію о год. 9:30 
рано.  Діяння 1: 12 - 17, 21 -26; Ін. 1: 18 - 28.  
 Благословення для побудови нового 
парафіяльного залу відбудеться після Літургії, 
о год . 11 рано на площі біля церкви .  
Запрошуємо всіх парфіян до участі. 
Субота, 4-го травня—Відслужимо Велику 
Вечірню о год. 5-ій по полудні. 

Неділя , 5-го травня—Фомина Неділя , 
Антипасха. Діяння 5: 12 - 20; Ін. 20: 19 - 31. 
Відслужимо Св. Літургію о год. 10 рано.  
Запрошуємо всіх присутніх до кімнати “Зустріч” 
під церквою на традиційне “Свячене” відразу 
після Св. Літургії.

Поведінка в церкві під час Страсного Тижня.  
Страсний тиждень—це найбільш торжественний 
тиждень цілого року.  Всі благочестиві 
Православні Християни повинні брати участь 
якнайчастіше у Свв. Богослуженнях—як мінімум, 
принаймні одне богослуження Страсного 
Четверга, Вечірня Великої П’ятниці, і  одне 
богослуження у Велику Суботу. Вірні можуть 
сповідатися і причащатися у середу, четвер, і в 
суботу страсного тижня.  Коли ми в церкві МИ 
ПОВИННІ ЗДЕРЖУВАТИСЯ ВІД УСІХ 
ЗАЙВИХ СЛІВ ТА РОЗМОВ.  Ми повинні 
зосередити нашу увагу на те, що поминаємо в 
церкві—зрада, страждання, розп’яття, і смерть 
нашого Господа.  Ми повинні роздумувати за свої 
прогріхи, ради яких Господь Ісус Христос 
страждав і помер.  Просимо Вас—спричиніться 
до тихої, благочестивої атмосфери у церкві.  

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 знайомам, вишліть Вашу чи їхню адресу (так 
зв. “e-mail address”) о. Богдану електронною 
поштою на адресу bhladio@sympatico.ca.   

Прийміть наші найщиріші побажання за 
гідного святкування Пасху Господнього! 

Надгробні поминальні богослуження (“Проводи”) відбудуться: 
Цвинтар Свв. Володимира й Ольги у Куртис: Неділя, 5-го травня, починаючи о год. 1:30 по пол., з 
таким маршрутом: Західня частина, Південна частина, Центральна частина, Північна частина. 
Thornton Cemetery у Ошава: Неділя, 5-го травня, починаючи о год. 4:00 по пол. 
Union Cemetery тут у Ошава: Субота, 11-го травня, від 11-ої рано (починаючи від південної сторони 
біля King St.).  
Цвинтар Св. Володимира у Овквил: Неділя, 12-го травня, від 2:00 год. по обіді. 
За служби на інших кладовищах, або щоб полагодити інший день чи час на вищеподаних, 
зверніться безпосередньо до о. Богдана. 
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