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Христос воскрес із мертвих, смертію 

смерть поконав, і тим, що в гробах, життя 

дарував“ (Тропар Паски) 

 

З усіх великих празників нашого церковного року 

найбільш давній, урочистий і радісний – це 

Світлий Празник Христового Воскресіння. 

 

“Пасха в нас – каже св. Григорій Богослов у 

своїм пасхальнім слові – це празник празників і 

торжество торжеств, яке настільки перевищує 

всі інші торжества, не тільки людські, але і 

Христові, що в Його честь відбуваються, 

наскільки сонце перевищує звізди“. 

 

Розклад Богослужень 
 

Свята Літургія: кожної неділі - о 10:00 ранку 
Вечірня: кожної суботи - о 17:00 вечора 

Святкові Дні – 19:00 вечора 
 
Протягом посту: Богослужіння Передосвячених 

Дарів відбудеться що-п’ятниці о 19:00 вечора. 

 

Liturgical Schedule 

 
Divine Liturgy every Sunday  -  10:00 am 

Vespers every Saturday - 5:00 pm 
Weekday Holy Days of Obligation – 7:00 pm 

 
During Lent: Presanctified Liturgy will be held  
Fri nights at 7:00 pm. 

  
  



Святі Тайни: 
 

Сповідь: Доступна перед Вечірною у суботу або у 

призначенний час. 
 

Хрещення: Просимо повідомити священника, якщо 

народилася дитина, щоб назначити дати для 

благословення та належних молитв, пов'язаних з 

обрядом хрещення. Перед хрещенням, обов'язкова 

зустріч з батьками і хресними батьками. 

Заталефонуйте священнику, щоб узгодити ці 

питання. 
 

Шлюб: Просимо повідомити священника, як 

найменше, за шість місяців до передбаченої дати, 

щоб мати достатньо часу для підготовки до цього 

життєвого зобов’язання. 
 

Відвідини хворих і Причастя: Просимо 

повідомити священника, коли член родини 

знаходиться у лікарні або хворіє вдома і потребує 

відвідин. Найближча родина повинна 

зконтактуватися зі священником. 
 

Похорон: Просимо зконтактуватися зі священником 

перед тим, як домовлятися з похоронним 

директором. 
 

Нові Парафіяни: 
 

ЩИРО ВІТАЄМО! Щоб допомогти нам як-

найкраще вас обслуговувати, просимо заповнити 

реєстраційну картку та повернути її до Секретаря 

Членства, пані Христини Криницької. 

 
Проcимо подавати повідомлення про події Христині 

Криницькій • тел.: 206-229-8682 

e-пошта: chryskryn@gmail.com 

 
 

Sacraments: 
 

Penance: Sacrament of Penance is available before 

Vespers on Saturday or by appointment. 
 

Baptism: Please notify the pastor when a child is born 

so that we can schedule a date for the prayers and 

blessings, prior to Baptism, that are in accordance with 

our Rite. Before Baptism, it is necessary to set up a 

preparatory meeting with the parents and godparents. 

Please call the pastor to make arrangements. 

 
 

Marriage: Please notify the pastor at least six months 

before the anticipated date to allow for adequate 

preparation for this lifetime commitment. 
 

 

Sacrament of the Sick and Communion Visits: Please 

notify the pastor if a family member is in the hospital or 

unable to attend services due to illness and would like a 

visit. It is the responsibility of the immediate family to 

notify the pastor. 
 

Funerals: Please contact the pastor before making 

arrangements with the funeral director. 
 

 
 

New Parishioners: 
 
WELCOME! To help us serve you better, please 

complete a registration card and return it to Chrys 

Krynytzky, Membership Secretary. 

 
 

Please submit entries for the bulletin to: 

Chrys Krynytzky   ph: 206-229-8682  

e-mail: chryskryn@gmail.com  

mailto:chryskryn@gmail.com


 

 



ОГОЛОШЕННЯ 
 

● Протягом посту що-середи о 19:00: будемо 

відправляти Парастас, після будем правити   

“Сорокоусти“. 
 

● Протягом посту: Богослужіння Передосвячених 

Дарів буде відбуватися що-п’ятниці о 19:00. 

 

● 29 березня, Утрення з поклонами (Великий 

Канон св. Андрія Крітського) в 19:00. В цей 

тиждень Сорокоусти перенесені на п’ятницю. 

 

● 9 квітня – Вербна Неділя – після Святої Літургії 

ми будемо святити вербу. Якщо хтось має її багато у 

своїй сидибі – прохання принести. 

 

● 13 квітня – Страсний Четвер – Утрення в 19:00 з 

читанням 12-х апостолів. 

 

● 14 квітня – Страсна П’ятниця – Вечірня о 17:00 

з встановленням Плащаниці. Перерва на перекуску 

(без м’яса і молочних продуктів). В 19:00 – 

Єрусалимська Утрення. 

 

● 15 квітня – Страсна Субота – Вечірня в 14:00 з 

Літургією св. Василія Великого. 

 

● 16 квітня – Великдень – В 7:00 ранку Великодня 

Утрення, після якої – Свята Літургія. 

після Літургії великодні кошики будуть 

освячуватися на дворі (якщо погода дозволить). 

 

● 14 травня – День Матері 

 

● 14 травня – Вознесіння Господнє. Це обов’язкове 

свято. Свята Літургія почнеться в 19:00.  

 

● 4 червня – Зіслання Святого Духа – Свята 

Літургія в 10:00. 

 

 
 

● 8 квітня, субота – Діти збираються в церковній 

залі щоб приготувати букети з вербової лози і 

пальмового листя. Ці букети будуть запропоновані 

парафіянам для пожертви на Вербну Неділю. Дохід 

від цього буде використаний на дитячі програми в 

парафії. 

 

 

 

 

ANNOUNCEMENTS 
 

● During Lent: Parastas will be held  

Wednesday nights at 7:00 pm with “Sorokousty” 

(Remembrance) 

 

● During Lent: Presanctified Liturgy will be held  

Friday nights at 7:00 pm  

 

● Маrch 29, Matins with Prostrations (Great Canon 

of St Andrew of Crete) 7:00 pm. This week Sorokousty 

moved to Friday. 

 

 ● April 9, Palm Sunday, following Divine Liturgy we 

will be blessing pussy willows.  If anyone has extras 

growing in their yard, please bring them. 

  

● April 13, Great and Holy Thursday, 7:00 pm 

Matins with the reading of the 12 gospels. 

 

● April 14, Great and Holy Friday,  5:00 pm Vespers 

with the placing of the Shroud.  Break for a snack 

(fasting: no meat, no dairy). 7:00 pm Jerusalem Matins. 

 

 

● April 15, Great and Holy Saturday, 2:00 pm 

Vespers with Liturgy of St Basil the Great. 

 

● April 16, Easter Sunday, 7:00 am Resurrection 

Matins followed by Divine Liturgy. After Divine 

Liturgy Easter Baskets will be blessed outside, weather 

permitting. 

 

● May 14, Mother’s Day  

 

● May 25, Ascension Thursday, This is a Holy Day of 

Obligation. Divine Liturgy will be at 7:00 pm  

 

● June 4, Pentecost, Divine Liturgy will be held at 

10:00 am 

 

 
 

● April 8, Saturday,  Children from the parish will 

gather at the parish hall to make bouquets from 

pussywillows and palm leaves. These will be offered to 

the parishioners for a donation on Palm Sunday. 

Proceeds will be used for Children’s’ Programs at the 

Parish. 

 

 

 

 



● 9 квітня, Паски – Сестринство буде продавати 

Паски. Прохання подавати замовлення до 2 квітня. 

Листок замовлення додається і може бути висланий 

Христі Криницькій, по електронній пошті, 

chryskryn@gmail.com, або текстове повідомлення  

206.229.8682. Орися Ржиська і Леся Ржиська також 

приймають замовлення. Оплата під час замовлення. 

 

● «Нова Зоря» тепер електронна. Можете читати її 

на вебсайті Єпархії esnucc.org 

 

● Український Церковний Заклик 2017 – 2018 є 

доказом любові і щирості нашої віри та підтримки 

духовенства. Це дає кожному з нас можливість 

зробити внесок  в майбутнє нашої Єпархії, її 

парафій та парафіян. В 2017 році наша допомога 

потрібна в покритті витрат для забезпечення 

наступних функцій: семінаристська освіта та 

формації, формування духовенства, захист дітей, 

парафії та місії, що потребують підтримки 

(занепадаючі та старі), адміністрація єпархії, 

євангелізація. Зараз більше, ніж будь-коли, ми 

мусимо пам’ятати, що ми маємо бути вдячні за те 

що маємо і досягти майбутнього з нашою вірою. 

Разом ми робимо великий крок в підготовці нашого 

майбутнього. Прошу відправити вашу пожертву до 

Єпархії або вкинути її до недільного жертовного 

кошика. Якщо ви не отримали конверта, зверніться 

до о.Авраама або Христини Криницької. Дякуємо за 

Вашу великодушність! 

 

● Відмітьте на календарі, Серпень 20 – 27 Табір 

Св. Володимира відбудеться в Келовні, Канада на 

території OAC. Табір пропонує багато цікавого для 

дітей 7-15 років. Деталі про табір можете знайти в 

додатку до бюлетеня. 

 

● ПАЛОМНИЦТВО НА СВЯТУ ЗЕМЛЮ: ЖОВТЕНЬ 

 12 - 24, 2017. Хода дорогою Христа, незабутнє 

спілкування з отцем Остаповичем, Sr. Angelica SSMI. За 

деталями звертайтеся до п. Мирни Аричук за тел.  604 - 

617 - 7200 

 

● Сестринство продає вареники з картоплею і 

сиром чи картоплею і капустою, 14 шт. - $5.00. 

вертайтесь до чергових по каві, або дзвоніть по тел. 

206-762-1055. 

 

 

 

 

 

 

 
 

● April 9, “Paskas” – Sisterhood will have Babkas 

(Paskas) available for pick-up. Please place your order 

by April 2nd. The order sheet is attached and can be e-

mailed to Chrys Krynytzky at chryskryn@gmail.com, or 

text messaged (206-229-8682). Oresta Rzhiska or Lesia 

Rzhiska will also accept orders at church. Please be 

ready to pay for your order when you place it. 

 

● NEW STAR has gone electronic. You can get it on 

the Eparchial website at esnucc.org 

 

● Ukrainian Catholic Appeal 2017 – 2018 is a 

testament to the love and generosity of our faithful and 

the dedication and support of our clergy.  It gives each 

and every one of us the opportunity to invest in the 

future of our Eparchy, its parishes and it’s faithful. In 

2011, your assistance is needed in meeting expenses for 

the following ministries: seminarian education and 

formation, clergy formation, child protection, parishes 

and missions in need of support, priests in need (ailing 

and elderly), eparchial administration, evangelization 

and pastoral outreach, and Eastern Catholic formation. 

Now, more than ever, we must remember to give thanks 

for what we have, and reach out to the future with our 

faith and our vision of tomorrow. Together we take a 

bold step toward preparing for our future.  Please send 

your donation to the Eparchy, or drop it in the Sunday 

collection basket. If you do not have an envelope please 

see Fr. Abraham or Chrys Krynytzky. Thank you for 

your generosity! 

 

● Mark your calendar, August 20 – 27 Camp St. 

Volodymyr will take place in Kelowna, Canada at the 
OAC facility. Camp offers a wide range of activities 
for campers aged 7-15. Please see attachment for more 

details. 

 

● PILGRIMAGE TO THE HOLY LAND: OCTOBER  12 

- 24, 2017 Walk in the footsteps of Jesus; an unforgettable 

experience with Fr, Joe Ostapowich,  Sr. Angelica SSMI. 

For details and price call Myrna Arychuk  at  604 - 617 - 

7200 

 

● Sisterhood has pyrohy for sale, potato and cheese, 

and potato and cabbage. 14 for $5.00. If interested, 

please see one of the ladies in charge of coffee or call 

206-762-1055. 
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Слава Ісусу Христу! 

Дорогі друзі, Сіетл 

Пора планувати поїздку в Канаду;) Я був би такий 

щасливий і честь бачити весь прихід в моєму 

священичому висвяченні через місяць. 

 

 

 

З великою радістю Єпархія Нью-Вестмінстер 

запрошує Вас на висвячення диякона Михайла 

Озоровича до священства! 

  

У суботу 8 квітня в 2:00 дня, диякон Михайло буде 

висвячений єпископом Кеном під час святкування 

Божественної літургії в соборі Святої Євхаристії в 

Нью-Вестмінстері. 

  

У Вербну неділю 9 квітня в 10:00, новоосвячений о. 

Михайло відзначатиме свою першу Божественну 

літургію в соборі Св. Євхаристії в Нью-Вестмінстер 

  

Банкет на честь висвячення і першої Божественної 

літургії буде проходити в Соборному залі відразу 

після Божественної літургії в Вербну неділю. 

  

Квитки на прийом (Вербна неділя) тільки $15 за 

людину. Безкоштовно для тих, хто у віці до 15 років 

- але вони все ще повинні отримати (безкоштовно) 

квиток - важливо забезпечити достатньо їжі. 

  

Для квитків, будь ласка, зв'яжіться з дияконом 

Михайлом, тел. 604 524 8824 або 

mykhailo.oz@gmail.com. Крайній термін для 

отримання банкетних квитків - неділя 2 квітня. 

Glory be to Jesus Christ! 

Dear Seattle friends, 

It is time to plan a trip to Canada ;) I would be so happy 

and honored to see the whole parish at my priestly 

ordination in a month.  

 

 

 

It is with great joy the Eparchy of New Westminster 

invites you to the ordination of Deacon Mykhailo 

Ozorovych to the priesthood! 

  

On Saturday April 8th at 2:00 pm, Deacon Mykhailo 

will be ordained to the priesthood by Bishop Ken during 

the celebration of the Divine Liturgy at Holy Eucharist 

Cathedral in New Westminster.  

  

On Palm Sunday April 9th at 10:00 am, newly ordained 

Father Mykhailo will celebrate his first Divine Liturgy 

at Holy Eucharist Cathedral in New Westminster 

  

The ordination and first Divine Liturgy banquet-

reception will be held in the Cathedral hall immediately 

following the Palm Sunday Divine Liturgy.   

  

Tickets for the Reception (on Palm Sunday) are only 

$15.00 per person.  Free for those under 15 years - but 

they still must obtain a (free) ticket - important to ensure 

sufficient food. 

  

For tickets, please contact Deacon Mykhailo at: 604 524 

8824 or mykhailo.oz@gmail.com  The deadline to 

obtain banquet tickets is Sunday 2 April. 
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