
Ïàñõà 2020 
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. 

Õðèñòîñ Âîñêðåñ!  
Дорогі Брати й Сестри у Христі, 
Хотів би Вас усіх вітати з цими радісними словами у церкві, але цього року виглядає, що це буде 
неможливо.  Замість спільне святкування, будемо в дома, у вужчому колі наших найближчих.   
Перша думка – 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 епідемії. 
Друга - Якщо Ви знаєте когось який не може виходити з хати і потребує будь-яку допомогу (нплд., з 
харчами), і Ви самі не можете їм допомогти, дайте мені знати.  У нас в парафії є люди, які готові 
допомогти. 
І третя - Якщо хтось має будь-яку особливішу потребу дзвоніть, будь-ласка, у любий час. Нашими 
спільними молитвами й Божою поміччю надіємося, що ця криза перейде швидко, і щоби ми всі 
прийняли до серця те, що Бог хоче нас учити через цю кризу. 
Щодо наших богослужень, ми будемо служити все, що можемо, без жодного порушення державних 
карантинних правил.  Церква буде замикана, і ніхто не має доступ до церкви окрім тих, які служать і 
співають.  Ми зараз стараємося створити інтернет мережу, щоб могли пропонувати он-лайн трансляції 
богослужень (принаймні на Велику Пятницю й Великдень).  Ми не певні, чи це буде можливо, просимо 
Вас стежити за інформацію на наш парафіяльний веб-сайт, www.stjohnoshawa.org.   
Якщо ми не спроможні пропонувати он-лайн трансляції з нашої парафії, заохочуємо Вас долучитися до 
онлайн трансляції Богослужень Страсного Тижня й Пасхи з Митрополії УПЦ в США, при 
https://uocofusa.org/news_200404_3 (ці богослуження проводяться дво-мовно). 

Щодо Посвячення Пасок: 
Жодного спілного посвячення пасок на церковній площі не буде! Радше, всі вірні нашої парафії мають 
благословення дотримуватися наступного правила видане Єпископам УПЦ в США: «Якщо ви, всечесні 
отці, транслюєте в прямому ефірі Пасхальну Службу, то після відпусту Пасхальної Божественної 
Літургії ви можете помістити свій власний кошик на Тетраподі в Церкві та закликати своїх вірних 
зібратися з родиною навколо власних кошиків вдома. Потім ви прочитаєте молитви на освячення 
поживи та окропите кошик Свяченою Водою. У той же час, ви повинні доручити своїм вірним 
покропити їхні кошики вдома, “в Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа”, Свяченою Водою, яку вони отримали 
в Церкві на свято Водохреща / Богоявлення. Ви також повинні надіслати копію молитви на освячення 
всім членам вашої парафії, щоб вони могли прочитати їх разом, як родина, перед благословенням. 
           Якщо ви не в змозі в прямому ефірі транслювати Пасхальне Богослужіння, то, будь ласка, 
надішліть копію молитов на освячення всім членам вашої парафії, повідомляючи їх про точний час, коли 
ви розпочнете благословення свого власного кошика після Божественної Літургії та запропонуйте їм 
разом зі своїми родинами зібратися у своїх домівках, щоб разом прочитати молитви, після чого вони 
потім покроплять свої кошики “…в Ім'я Отця і Сина і Святого Духа”, Свяченою Водою, яку вони 
отримали в Церкві на свято Водохреща / Богоявлення.» 



ЗАМІТКА: Орієнтовно для тих, які не мають доступу до інтернету, будемо в церкві читати молитви на 
посвячення пасок о год. 8-ій рано. 

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. 

Богослуження Страсного й Світлого Тиждні: 

11-го квітня, Лазарева Субота: 9:00 рано, Св. Літургія з Панахидою  
     5:00 ввеч., Велика Вечірня 
12-го квітня, Вербна Неділя: 9:00 рано, Св. Літургія 
13-го по 15-го квітня:  6:00 ввеч., Утреня («Ось Жених гряде») 
16-го, Великий Четвер:  9:00 рано, Вечірня Св. Літургія 
     6:00 ввеч., Утреня Великої П’ятниці - «Страсті» 
17-го, Велика Пятниця:  3:00 по пол., Вечірня з виносом Плащаниці 
     6:00 ввеч., Утреня Великої Суботи 
18-го, Велика Субота  9:00 рано, Вечірня Св. Літургія 
19-го, Великдень:   5:30 рано, Полунощниця, Утреня, Св. Літургія. 
     3:00 по пол., Пасхальна Вечірня 
20-го, Світлий Понеділок:  8:00 рано, Пасхальна Утреня й Літургія 
25-го, Світла Субота:  5:00 ввеч., Велика Вечірня 
26-го, Фомина Неділя:  9:00 рано, Св. Літургія з Панахидою 
ЗАМІТКА: У неділю, 26-го (Провідна Неділя) будемо служити панахиду за всіх спочилих в церкві, і тоді 
о. Богдан буде сам поїхати до кладовищ Свв. Володимира й Ольги, Thornton, i Union посвятити гроби 
наших вірних. Спільні поминальні богослуження на цвинтарях не будуть. 
 

Âî³ñòèíó Õðèñòîñ Âîñêðåñ!  
î. Áîãäàí 


