
Страсний Тиждень і Пасха 2022 

Субота, 16-го квітня- Відслужимо Велику 
Вечірню з Літією о год. 5-ій по обіді.  

Неділя, 17-го—Вербна неділя. Вхід 
Господьній у Єрусалим. Фил. 4:4-9; Ін. 12: 
1-18. Відслужимо Св. Літургію з посвяченням 
лози о год. 9:30 рано. Сповідь від 9:00 рано. 
Після Літургії запрошуємо всіх присутніх до 
церковної залі на обід. 

Понеділок, 18-го—Відслужимо Утреню 
Великого Вівтірка о год. 6:30 вечером по-
англійському. 

Вівторок, 19-го—Відслужимо Утреню 
Великої Середи о год. 6:30 вечером по-
англійському. 

Середа, 20-го—Відслужимо Утреню 
Великого Четверга о год. 6:30 вечером по-
англійському. 

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

 Відслжимо “Страсті”, читання 12 
страсних євангелій, о год. 6-ій вечером. 

Пʼятниця, 22-го—Свята і Велика 
Пʼятниця. Служимо Царські Часи о год. 9:30 
рано по-англійському. 

 Відслужимо Вечірню з Виносом 
Плащаниці о год. 5-ій по-обіді.  
 Просимо, щоби всі вівтарні 
прислужники і старші браття були в церкві не 
пізніше 4:30 по-обіді щоби перейти порядок 
для пасхальних богослужень. 
 Пам’ятаймо, що Велика Пʼятниця, це 
найбільш торжественний день в році.  Згідно 
з церковним типиконом, ми нічого не їмо 
сьогодні, хіба трошки хліба з чаєм після 
вечірні якщо треба.  Виключаймо радіо, 
телебачення тощо, беремо участь у Свв. 
Богослуженнях, і здержуємося від зайвих та 
непотрібних розмов. 
Субота, 23-го—Свята і Велика Субота.  Рм. 
6: 3-11; Мт 28: 1-20. Відслужимо Вечірню 
Св. Літургію Св. Василія Великого о год. 
11-ій рано.  
 Починаємо Читання Діяння Свв. 
Апостолів у церкві о год. 7-ій вечером. Всі 
парафіяни запрошені читати.  
 “Надгробне” (Полуношниця) 
починається о год. 9:00 вечером. 



Неділя, 24-го квітня—ПАСХА. Світле 
Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа. 
Діяння 1: 1-8; Ін. 1: 1-17.  
 Пасхальний Обхід навколо церкви 
починається о год. 5:30 рано, і тоді зразу 
відслужимо Пасхальну Утреню і Св. Літургію.  
Благословення Пасхальних страв відбудеться 
зразу після Св. Літургії.  Просимо поставити 
ваші кошики на траві перед храмом і навколо 
залі.  Отець читатиме молитви благословення 
на ґанку церкви, і тоді буде святити паски при 
співі “Христос Воскрес”. 
 Під час Пасхальних Богослужень, коли 
священик нас вітає словами “Христос 
Воскрес!”, ми голосно відповідаємо 
“Воістину Воскрес!” Заохочуємо всіх вірних, 
під час Пасхальних Богослужень, співати 
Пасхальний Тропар “Христос Воскрес” разом 
з хористами.  
 Не забудьмо, що згідно з нашим 
благочестивим звичаєм не клякаємо в церкві 
від Пасхи до вечірні неділі П’ятидесятниці.  
 Відслужимо Пасхальну Вечірню о 
год. 3:00 по обіді сьогодні. 
Понеділок, 25-го—Світлий Понеділок. 
Діяння 1: 12 - 17, 21 -26; Ін. 1: .8 - 28. 
Відслужимо Св. Літургію о год. 9:30 рано.  
Субота, 30-го—Відслужимо Велику Вечірню 
о год. 5-ій по обіді.  
Неділя, 1-го травня—Фомина Неділя, 
Антипасха.  Діяння 5: 12 - 20; Ін. 20: 19 - 31. 
Відслужимо Св. Літургію о год. 9:30 рано. 
Запрошуємо всіх присутніх до церковної залі 
на традиційне “Свячене” відразу після Св. 
Літургії. Можна набути квитки від Розмері 
Прентис, і обовʼязково треба набути квитки 
заздалегідь.  Вартість квитків - $10 за дорослі, 
$5 за підлітки, і безплатно для дітей до 12-го 
року.   
 Пасхальні поминальні богослуження 
(“Проводи”) відбудуться сьогодні на Цвинтар 
Свв. Володимира й Ольги у Куртис, 
починаючи о год. 1:30 по пол. (північна 
частина, західня частина, південна частина, 

центральна частина) і на Thornton Cemetery у 
Ошава, починаючи о год. 4:00 по пол. 

Субота, 7-го травня - Пасхальні поминальні 
богослуження (“Проводи”) відбудуться на 
кладовищі Union Cemetery у Ошава о год. 11-
ій рано.  Починаємо від південної сторони, 
біля King St.    

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

Неділя, 8-го травня—3-тя неділя після 
Пасхи, Свв. Жон-Мироносиць.  Діяння 6: 1 - 
7; Мк. 15: 43 - 16:8. Відслужимо Св. Літургію 
о год. 9:30 рано. 

 Пасхальні поминальні богослуження 
(“Проводи”) відбудуться на кладовищі Св. 
Володимира у Oakville о год. 2-ій по полудні 
сьогодні. За богослуження на всіх інших 
кладовищах просимо Вас домовитися 
безпосередньо з о. Богданом. 

Збірки в Церкві.  Просимо мати на увазі, що 
повертаємося до звичайного порядку збірки в 
церкві під час Свв. Богослужень, а саме, що 
чоловіки чи жінки будуть ходити з тацею 
після проповіді.  Ми дуже раді, що велике 
чпсло наших парафіян жертвують через нашу 
програму PAR (“заздалегідь одобрені 
пожертви”) і якщо ви це робите, парафія вам 
вдячна і очевидно не мусите скласти пожертву 
на таці.  Просимо тих, які не записані до 
програми PAR, користуватися конвертами, що 
знаходяться у парафіяльному офісі коли 
складаєте ваші пожертви на таці.  Дякуємо! 

Он-лайн Трансляції.  Якщо хтось має охоту 
помагати з он-лайн трансляцією наших 
богослужень просимо вас звертатися або до 
Володимира Савченка або о. Богдана.  

Пасторальна Опіка. Якщо ви, чи хтось із 
Ваших рідних або знайомих які перебувають у 
лікарні, вдома, чи в домі опіки, би бажали щоб 
отець Вас відвідав, сповідав й причащав 
дзвоніть, будь ласка, до отця і він радо 
приїжджає до Вас або до них у зручний день і 
час. 


