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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 
 

Церква-храм буде відкрита для "приватної 

молитви / богослужінь": 

Середа: 6-8 вечора 

Субота: 4-6 вечора 

Неділя: 8 -11: 30 ранку 

 

 
 

Liturgical Schedule 

 
The church-temple will be open for “private 

prayer/devotions” on: 

Wednesdays: 6-8 pm 

Saturdays: 4-6 pm 

Sunday:  8 -11:30 am 
 

 

  

Недільна літургії в режимі онлайн: | Sunday Liturgy live streaming: 
https://www.facebook.com/zarvanycia/videos 

 
Також є змога онлайн пожертв: | We also have online donations ability: 

https://www.ukrchurch.org/donation  

https://www.facebook.com/zarvanycia/videos
https://www.ukrchurch.org/donation


 
Святі Тайни: 
 

Сповідь: Доступна перед Вечірнею 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. 

Зателефонуйте 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  
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ОГОЛОШЕННЯ 
 

Згідно з рекомендаціями Єпископів Української 

Католицької Церкви: 
 

Ми заохочуємо вас якнайповніше брати участь у 

богослуженнях Страсного тижня та Великодня за 

допомогою радіо, телебачення або прямих трансляцій по 

Інтернету. Ми заохочуємо вас почерпнути з скарбниці 

молитви нашої Церкви, молячись індивідуально або як 

родина в домашній церкві. Христос є направду серед нас!   
 

Вірні можуть приймати участь у відправах 

Божественних Літургій та благословення верби 

та великодніх кошиків через пряму трансляцію 

відправ з церкви. Благословення промовлене у наших 

церквах буде включати вербу чи великодні кошики у 

наших домах. Молитва благословення є ключовим 

елементом під час освячення. Вірні, які мають освячену 

воду у своїх домівках, можуть покропити нею ці 

предмети, беручи участь у молитві через онлайн-

трансляцію чи, навіть, промовляючи молитви разом, як 

сім’я. 
 

● Протягом посту: будемо правити  Парастас що  

середи в 19:00, після будем правити 

 “Сорокоусти“. 

 

● Всі Великодні Служби Божі будуть 

транслюватися на живо на нашій Facebook 

сторінці 

 

● 12 квітня – Вербна Неділя – після Святої Літургії 

ми можете під’їхати до церкви і вам дадуть вербу і 

маленький флакончик з свяченою водою. 

 

● 16 квітня – Великий Четвер – Утрення в 19:00 з 

читанням 12-х апостолів. 

 

● 17 квітня – Велика П’ятниця – Вечірня в 17:00 з 

встановленням Плащаниці. 

В 19:30 – Єрусалимська Утрення. 

 

● 18 квітня – Велика Субота – Вечірня в 17:00 з 

Літургією св. Василія Великого. Служба в цей день 

рівноцюнна Великодній Службі. 

 

● 19 квітня – Велика Неділя – в 7:00 ранку 

Великодня Утрення, після якої – Свята Літургія. 

 

 
 

● 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. 

ANNOUNCEMENTS 
 

According to recommendations from Bishops of the 

Ukrainian Catholic Church: 
 

We encourage you to participate as fully as you can in Holy 

Week and Pascha services by way of radio, television or live-

streamed broadcasts. We encourage all the faithful to turn to 

the Church’s treasury of prayer, praying individually or as a 

family in the domestic church. Christ is truly among us! 

 

The faithful can participate in the celebration of 

Divine Liturgies and the Blessing of Wil-lows and 

Easter Baskets via live-streamed services. The blessing 

pronounced in our churches will extend to the respective 

items in our homes.  The prayer of blessing is the key 

element in these sacramental rituals.  The faithful who have 

holy water in their homes may sprinkle it on these items 

while participating in the prayer via internet or by saying the 

prayers of blessing alone or together as a family or 

household. 

 

● During Lent: Parastas will be held  

Wednesday nights at 7:00 pm with “Sorokousty” 

(Remembrance) 

 

● All Holy Week/Pascha Services will be live-

streamed on our Facebook page 

 

● April 12, Palm Sunday, after Liturgy you can drive 

to a church and get a pussy willow and a small bottle 

with holly water. 

  

● April 16, Great and Holy Thursday, 7:00 pm 

Matins with the reading of the 12 gospels. 

 

● April 17, Great and Holy Friday, 5:00 pm Vespers 

with the placing of the Shroud.  

7:30 pm Jerusalem Matins. 

 

● April 18, Great and Holy Saturday, 5:00 pm 

Vespers with Liturgy of St Basil the Great. 

 

● April 19, Easter Sunday, 7:00 am Resurrection 

Matins followed by Divine Liturgy.  

 

● All Holy Week/Pascha Services will be live-

streamed on our Facebook page 

 

 
 

● 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. 



 
 

 

 

МОЛИТВА 

підчас пандемічної коронавірусної інфекції COVID-19 

(проказувати по заамвонній молитві з ієреєм, або принагідно). 
Ієрей: Схиливши коліна, побожно Господеві помолімся. 
Люди: Господи помилуй. 
Ієрей:  

Всемогутній предвічний Боже, Ти не хочеш смерти грішника, але 
бажаєш йому навернення, щоб він жив. Ти послав на спасіння наше 
єдинородного твого Сина, який нам заповідав: «Просіть, і дасться вам; 
шукайте, і знайдете; стукайте, і відчинять вам» (Мт 7,7). 

Отож, ми до Тебе припадаємо і сокрушенним серцем зі сльозами 
молимо Тебе: «Не входь у суд із нами, але милостиво відверни твій 
справедливий гнів від нас і зціли смертоносну хворобу, що у ці часи 
людський рід несподівано немов мечем посікає. Змилуйся над нами, 
Господи, змилосердися над нами і спаси людей твоїх, щоб здоровими 
жили за заповідями Твоїми і прославляли Ім'я твоє святе. Змилуйся і 
навідай хворих пошестю цією; підніми їх з постелі немочі і дай їм 
здоров'я душевне і тілесне».  

Молитвами Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії, захистом 
чесних небесних сил безтілесних та ангелів охоронців, милістю 
єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, якому 
належить усяка слава, честь і поклоніння з Безначальним Отцем і з 
Пресвятим та благим і животворчим твоїм Духом, нині і повсякчас і на 
віки віків. 

Люди: Амінь! 
Переклад українською мовою – єром. Матей Гаврилів,чсвв, 2020.03.13 

Джерело: Требник,  Жовква, 1926, с. 849-851. 
 



 



 



 



 


