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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

Liturgical Schedule

Свята Літургія: кожної неділі - о 10:00 ранку
Вечірня: кожної суботи - о 17:00 вечора
Святкові Дні – 19:00 вечора

Divine Liturgy every Sunday - 10:00 am
Vespers every Saturday - 5:00 pm
Weekday Holy Days of Obligation – 7:00 pm

Святі Тайни:

Sacraments:

Сповідь: Доступна перед Вечірною у суботу або у
призначенний час.

Penance: Sacrament of Penance is available before
Vespers on Saturday or by appointment.

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.

Baptism: Please notify the pastor when a child is born
so that dates for the proper prayers and blessings, other
than Baptism, can be arranged. Before Baptism a
preparatory meeting with the parents and godparents
is necessary. Call the pastor to make arrangements.

Шлюб: Просимо повідомити священника, як
найменше, за шість місяців до передбаченої дати,
щоб мати достатньо часу для підготовки до цього
життєвого зобов’язання.

Marriage: Please notify the pastor at least six months
before the anticipated date to allow for adequate
preparation for this lifetime commitment.

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.

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.

Похорон: Просимо зконтактуватися зі священником
перед тим, як домовлятися з похоронним
директором.

Funerals: Please contact the pastor before making
arrangements with the funeral director.

Нові Парафіяни:
New Parishioners:

ЛАСКАВО ПРОСИМО! Щоб допомогти нам як
найкраще вас обслуговувати, просимо виповнити WELCOME! To help us serve you better, please
реєстраційну картку та повернути її до Секретаря complete a registration card and return it to Chrys
Членства, пані Христини Криницької.
Krynytzky, Membership Secretary.
Проcимо подавати повідомлення про події Христині
Криницькій • тел.: 206-772-0897 факс: 206-260-9102
e-пошта: krynzoo@gmail.com

Please submit entries for the bulletin to:
Chrys Krynytzky ph: 206-772-0897 • fax: 206-260-9102
e-mail: krynzoo@gmail.com

ОГОЛОШЕННЯ
● 29 березня – Вербна Неділя – після Святої Літургії ми
будемо святити вербу. Якщо хтось має її багато у своїй
садибі – прохання принести.
● 2 квітня – Великодній Четвер – Утрення о 19:00 з
читанням 12-х апостолів.
● 3 квітня – Великодня П’ятниця – Вечірня о 17:00 з
встановленням Плащаниці. Перерва на перекуску. О 19:00
– Єрусалимська Утрення.
● 4 квітня – Великодня Субота – Вечірня о 13:00 з
Літургією св. Василія Великого.
● 5 квітня – Велика Неділя – О 7:00 ранку Великодня
Утрення, після якої – Свята Літургія
● 10 травня – День Матері і Перше Святе Причастя
●14 травня – Знесіння
● 24 травння – Зіслання Святого Духа, Свята Літургія
19:00 вечора
● “Я знову закликаю вас відкрити своє серце та
підтримати наш Єпархіальний Заклик SHARE 2015, та прошу о ваші молитви за успішність
наших служінь! Знайте, що я є завжди вдячний
за вашу щедру підтримку цього заклику.”

● Сестринство продає вареники з картоплею і сиром.
Вартість 14 штук - $5.00. Звертайтись до чергових по каві,
якщо вас цікавить купити їх.
.

ANNOUNCEMENTS
● March 29, Palm Sunday, following Divine Liturgy we will be
blessing pussy willows. If anyone has extras growing in their
yard, please bring them.
● April 2, Great and Holy Thursday, 7:00pm Matins with the
reading of the 12 gospels.
● April 3, Great and Holy Friday, 5:00pm Vespers with the
placing of the Shroud. Break for a snack. 7:00pm Jerusalem
Matins.
● April 4, Great and Holy Saturday, 1:00 Vespers with Liturgy
of St Basil the Great.
● April 5, Easter Sunday, 7:00am Resurrection Matins
followed by Divine Liturgy.
● May 10, Mother’s Day and Solemn Holy Communion.
● May14, Ascension
● May 24, Pentecost, Divine Liturgy – 7:00pm
● “I again ask you to open your heart in support of our
Eparchial Appeal — SHARE 2015 — and
for your prayers for the success of all our ministries! Know
that I am ever-grateful for your generous
support of this Appeal.”
● Sisterhood has pyrohy for sale, potato and cheese.
14 for $5.00. Please see one of the ladies in charge of coffee
if you are interested in buying them.

