
 
Христос Воскрес!  Christ is Risen! 

 
 
“В цей святий великий день” ми радіємо даром спасіння котре одержали через смерть і 
воскресіння нашого Спасителя. Ми радіємо многими дарами котрими Господь нас обдаровує. Як 
парафіяльна родина ми підношуємо радісну пісню подяки за ласку нашої громади – нашої 
Христової родини. Минулого року ми торжественно обходили 100-ліття нашої громади і 90-ти 
ліття нашого храму. Цього року (і в особливий спосіб ми це будемо робити на спільному 
свяченому) ми підношуємо молитву подяки членкиням нашого відділу ЛУКЖК котрі через 
останні 70 років були прикладом для всіх нас щирої відданості Господеві Богові, парафії та 
ширші громаді. Вони молилися, жертвували, і трудилися щоби наша парафія розвивалася та їхній 
труд приносить великий плід! Ми їм віддаємо нашу щиру подяку бо ж вони служать нам як 
приклад перемоги любови і добра над всіма труднощами та слабостями! 
 
“Behold, today is the day of the Resurrection!” A day like no other, the feast of feasts! Today and all 
during this week the doors of the iconostasis are kept open, visually showing us that heaven is available 
to us all! God’s graciousness does not look upon our faults, but embraces our desire to be reconciled. 
This feast is the most powerful witness of God’s goodness and the Holy Trinity’s desire that we be with 
Our Lord forever. It is the fulfillment of the promise that love shall conquer all. It is this faith and 
knowledge that has given energy to our predecessors in this parish who overcame immense obstacles to 
build and devleop our community’s life. Last year we celebrated that history and their efforts. This year 
we mark the 70th anniversary of our branch of the Ukrainian Catholic Women’s League of Canada. In 
so doing we honour and thank all the women of our parish who, over decades, have worked tirelessly to 
ensure that we not forget who we are as a Ukrainian community and who we are as a Church 
community. They have enhanced the life of our parish and they are a constant witness to us that we are 
also meant to serve the wider community. We thank them and honour all they have done. 
 

Від себе, моєї родини, та від парафіяльної ради складаю Вам і Вашим рідним щирі 
побажання радости і любови: Христос Воскрес! 

 
From myself, my family, and the parish council I wish you and your families the wondrous 

blessings of this glorious day of our Lord’s Resurrection: Christ is Risen! 
 

о. Мирослав   Fr. Myroslaw 
 

Воістину Воскрес!          Truly He is Risen! 
 
 
 

ПОРЯДОК ВІДПРАВ   ORDER OF SERVICES 
 

 
10.04.2017 (Monday) 
 10:00 Утреня/Matins 
 
12.04.2017 Страсна середа/Holy Wednesday 
 10:00 a.m. Літургія Єлейопомазання/Liturgy of Anointing  
 
13.04. 2017 Страсний четвер/Holy Thursday 
 10:00 Вечірня з Літургією св. Василія Великого / Vespers with the Divine Liturgy 
   of Basil the Great 
  6:00 p.m. Утреня страстей (читання 12 євангелій)/Matins of the Passion  
  (reading of the 12 Gospels) 
 
14.04. 2017 Велика п’ятниця/Good Friday 
 3:30 p.m. Вечірня з обходом і виставленням плащаниці/ 
  Vespers with procession and exposition of the Holy Shroud 
 СТОРОЖ біля Божого Гробу – VIGIL at the tomb of Our Lord 
15.04. 2017 Великодна субота/ Easter Saturday 
 3:30 p.m. Вечірня з Літургією св. Василія Великого/  
  Vespers with the Liturgy of St. Basil 
 5:30 p.m. Благословення пасок у великі залі/ 
  Blessing of Easter baskets in the large hall 
 
16.04. 2017 ВЕЛИКДЕНЬ  EASTER 
 7:00 a.m. Надгробне /Service of the Tomb  
 7:30 a.m. Воскресна Утреня; опісля Торжественна Свята Літургія 
  (благословення пасок після Літургії – на дворі якщо погода дозволить) 
 Easter Matins followed by the festal Divine Liturgy 
  (blessing of Easter baskets afterwards—outside if weather permits) 
 
Понеділок і вівторок Великодного тиждня Бож. св. Літургія о год. 10-і рано 
Easter Monday and Tuesday Divine Liturgy at 10 a.m. 
23.04. 2017 ТОМИНА НЕДІЛЯ  SUNDAY OF ST. THOMAS 
 10:00 рано Божественна Свята Літургія опісля Спільне Свячене 
 10:00 a.m.  Divine Liturgy followed by Easter Breakfast 
 Святкуємо 70-и ліття нашого відділу ЛУКЖ 
 Join us as we celebrate the 70th anniversary of our UCWLC branch 
 

	


