
Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Âî³ñòèíó Âîñêðåñ! 

Ñhrist is Risen! Truly, He is Risen!  

Financial Support for our Parish.  
Successful Parishes are financially healthy because their members practice 
proportional giving. In this way those who enjoy a higher income give more, those 
with a lower income give less. We encourage all our parishioners and adherents to 
commit to a program of proportional giving by donating a minimum of 2.5% of their 
annual gross income—one hour of work per 40 hour work week—to the parish. 
Unless your income is near or below the poverty line please consider giving 2.5% of 
your gross income to St. John’s whether as a lump sum, in 12 monthly installments, 
or 52 weekly installments. This is a total amount, including all types of donations—
for membership, in memoriam, koliada, etc. We encourage our parishioners to submit 
their donations using post-dated cheques, or to make use of our PAR program. Let us 
honour God by giving back to Him a portion of what He has given to us!  

How much is a 2.5% donation? Скільки пожертва 2.5% встановляє?  
 If I make/якщо заробляю:   My donation would be/моя пожертва буде:  
 $20,000 annually    $500 per year or $41.66 per month  
 $30,000 річно     $750 річно або $62.50 місячно  
 $40,000 annually    $1,000 per year or $83.33 per month  
 $50,000 річно     $1,250 річно або $104 місячно  
 $60,000 annually    $1,500 per year or $125 per month  
 $75,000 річно     $1,875 річно або $156.25 місячно  
 $100,000 annually    $2,500 per year or $208.33 per month  

Фінансова Підтримка для Парафії.  
Успішні Парафіяльні Громади досягають фінансову стабільність через те, що 
їхні парафіяни й прихожани складають свої пожертви пропорційно до своєї 
зарплати. Таким чином, ті, що більше заробляють, жертвують більше, і ті, що 
менше заробляють, менше жертвують. Заохочуємо всіх парафіян і прихожань 
починати особисту програму пропорційної жертвенності, жертвуючи 2.5% із 
загального прибутку—одна година праці через тиждень—нашій парафії. Якщо 
Ваш загальний прибуток не є близько або під загальноприйнятним рівень 
убогості, просимо Вас молитовно міркуватися, чи не могли б жертвувати 2.5% із 
загального прибутку до нашої дорогої парафії, або одинм чеком, або потрошки 
кожного місяця або кожного тижня. Загальна сума включає всі пожертви—за 
членство, поминальні, коляда тощо. Заохочуємо парафіян користуватися пост-
датованими чеками, або користуватия з нашою програмою “PAR” (Заздалегідь 
Одобрені Пожертви). Покажуємо нашу вдячність Богові, віддаючи Йому 
частину того добра чим Він нас поблагословив!  

Love Christ! Love the Church! Love each other!  
Полюбімо Христа! Полюбімо Церкву! Полюбімо один одного!  



ПАСХАЛЬНИЙ БЛАГОВІСНИК - Неділя, 28-го квітня 2019 
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; членок 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: Христос Воскрес!  Воістину Воскрес! 
Неділя, 28-го квітня—ПАСХА.  Світле Воскресіння Господа Нашого Ісуса 
Христа.  Діяння 1: 1-8; Ін. 1: 1-17.  Під час Пасхальних Богослужень, коли 
священик нас вітає словами “Христос Воскрес!”, ми голосновідповідаємо 
“Воістину Воскрес!”  Заохочуємо всіх вірних, під час Пасхильних 
Богослужень, співати Пасхальний Тропар Христос Воскрес разом з 
хористами.  
 Не забудьмо, що згідно з нашим благочестивим звичаємо не клякаємо 
в церкві від Пасхи до неділі П’ятидесятниці.  
 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 Утреню о 
год. 8:45 рано, і Пасхальна Св. Літургія починається о год. 9:30 рано.  Діяння 
1: 12 - 17, 21 -26; Ін. 1: .8 - 28.  Зразу після Св. Літургії, о год. 11-ій рано, 
відбудеться Благословення для Побудови нового парафіяльного залу.  
Субота, 4-го травня—Відслужимо Велику Вечірню о год. 5-ій по обіді. 
Неділя, 5-го—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.  Квитки на обід - $10 за дорослих, $5 за підлітки, і безплатно для 
дітей до 12-го року. 
Пасхальні поминальні богослуження (“Поводи”) відбудуться сьогодні на 
Цвинтар Свв. Володимира й Ольги у Куртис, починаючи о год. 1:30 по пол. 
(західня частина, південна частина, центральна частина, північна частина) і на 
Thornton Cemetery у Ошава, починаючи о год. 4:00 по пол. 

PASCHAL BULLETIN - Sunday April 28th, 2019 
On the occasion of the glorious feast of the Lord’s resurrection we extend sincere 
greetings to all our God-loving parishioners and parish council members; to our 
benefactors, supporters and volunteers; to our children and youth; all members of 
our church choir and its director; Sunday school teachers, assistants and parents; 
altar servers, sacristans, and elders; members of the Holy Protection sisterhood; all 
our ill and infirm parishioners and family members in hospitals, nursing homes, or 
at home; our Ukrainian brothers and sisters both in the homeland and throughout 
the world; to all our Canadian brothers and sisters; to all Orthodox Christians; and 
to all people of good will: Christ is Risen! Truly He is Risen!  
Sunday, the 28th—PASCHA. THE RESURRECTION OF OUR LORD, GOD 
AND SAVIOUR JESUS CHRIST.  Acts 1: 1-8; Jn. 1: 1-17. During the Paschal 
Services when the priest greets us with the words “Khrystos Voskres!”/”Christ is 
Risen!” we joyfully reply “Voistynu Voskres!”/Truly, He is Risen!”.  We encourage 
all our parishioners to sing the Paschal Troparion, Христос Воскрес/Christ is Risen 
along with the choir during the Paschal season. 
 Please remember that in accordance with our pious ancient tradition we do 
not kneel in  Church from Pascha until Pentecost.  
 Paschal (Agape) Vespers will be served at 3:00 P.M. today.  Plan to 
participate in this joyful, beautiful, and unique service!  
Monday, the 29th—Bright Monday.  Paschal Matins will be served at 8:45 AM, 
followed immediately by the Divine Liturgy at 9:30 A.M.  Acts 1: 12 - 17, 21 -26; 
Jn. 1: 18 - 28. The groundbreaking and blessing for the construction of our new hall 
will follow immediately at 11:00 AM. 
Saturday, May 4th—Great Vespers will be served at 5 PM. 
Sunday, the 5th—Antipascha, Sunday of the Doubting Thomas.  Acts 5: 12 - 20; 
Jn. 20 - 19 - 31.  The Liturgy  will be served at 10 AM.  Following the Liturgy 
everyone is invited to the Fellowship Room under the Church for our traditional 
“Sviachene” Paschal meal.  Tickets for the Sviachene meal are available in the 
office, and cost $10 for adults, $5 for teenagers, and children up to 12 years of age 
are free (but still must obtain a ticket as our seating is limited). 
Paschal Graveside Services (“Provody”) will be held at Ss. Volodymyr and Ol’ha 
Cemetery in Courtice beginning at 1:30 PM (west section, south section, central 
section, north section) and at Thornton Cemetery in Oshawa beginning at 4:00 PM.  


