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Angels in heaven, O Christ Saviour,
praise Your Resurrection with hymns,
make us worthy here on earth to glorify
You with a pure heart.
(Procession Hymn, Tone 6)

Воскресіння Твоє, Христе Спасе,
ангели оспівують на небесах, і нас на
землі сподоби чистим серцем Тебе
славити.
(Стихира, голос 6)

CHRIST IS RISEN! ХРИСТОС ВОСКРЕС! TRULY HE IS RISEN! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
We greet His Eminence, YURIJ, Archbishop of Winnipeg and the Central Eparchy, Primate of the
Ukrainian Orthodox Church of Canada, Metropolitan of Canada; His Grace ILARION, Bishop of
Edmonton and the Western Eparchy; His Grace ANDRIY, Bishop of the Eastern Eparchy; His Eminence
JOHN, Metropolitan-Emeritus; all parish members and adherents, our youth and children; the church choir
with their director; our brotherhood and sisterhood; all organizations within the parish; all our donors; all
our shut-ins in hospitals, nursing homes and in their own homes; our brothers and sisters in Ukraine and
the Ukrainian people everywhere; and all Orthodox Christians—with these joyous words, which
consistently arouse in us a special, lofty, joyful spirit, a surge of spiritual strength, and a bright hope in a
better future which awaits all who worship the Risen Lord, Jesus Christ.
On this holy and glorious day of Christ's Resurrection, let us reach up to our Saviour, who takes each of us
personally by the hand and lifts us from the darkness of sin and death to the light of forgiveness and
eternal life. This is our hope and our salvation. May your Paschal celebrations be blessed with joy, peace
and love.
Вітаємо Його Високопреосвященства, ЮРІЯ, Архиєпископа Вінніпегу і Середньої Єпархії,
Первоієрархa Української Православної Церкви в Канаді, Митрополита Канади; Його
Преосвященства ІЛАРІОНА, Єпископа Едмонтону і Західної Єпархії; Його Преосвященства
АНДРІЯ, Єпископа Східної Єпархії; Його Високопреосвященства ІВАНА, Митрополита-Емерита;
всіх парафіяльних членів і прихильників, нашу молодь і дітей; церковний хор з його диригентом;
братство і сестрицтво та всі парафіяльні організації; всіх наших жертводавців; всіх перебуваючих в
лікарнях, в домах опіки і в своїх власних домах; наших братів і сестер в Україні та українців по
всьому світі розсіяних; та всіх Православних Християн, цими радісними словами, котрі відповідно
підняли в нас особливий, благородний, радісний настрій, оживлення духовної сили і світлої надії на
краще майбутнє, яке чекає всіх тих які, поклоняються Воскреслому Господу нашому Ісусові
Христові.
В цей святий і преславний день Воскресіння Господнього коли називаємо Його, Господом. ми
повинні запросити Його в своє життя. Віддаймо наше життя в Його опіку, і шукаймо у Ньому
розраду від нашого болю і смутку. Ми повинні звертатися до Нього за мужністю перед смертю. Ми
надіємося, що Господь на нас чекатиме коли Бог-Отець покличе нас до Свого Царства. Бажаємо Вам
піднесений настрій в цей Пасхальний час. Ми віддані Вам у Воскреслому Господі.
We remain Yours in the Risen Lord,
Rev. Fr. Eugene Maximiuk - Pastor
Protopresbyter Nicholas Orest Rauliuk

Very Rev. Archpriest Taras Udod
Rev. Fr. Deacon Robert Hladiuk

Keith Swinton - President

Dobr. Leona Hladiuk – Secretary

Schedule of Services for Holy Week and Bright Week
Saturday, April 11
Sunday, April 12
Thursday, April 16
Thursday, April 16
Friday, April 17
Saturday, April 18

9:30 am
10:00 am
9:30 am
7:00 pm
5:30 pm
9:30 am

Lazarus Saturday Divine Liturgy
Palm Sunday Divine Liturgy & Blessing of Willows*
Holy Thursday Vesperal Divine Liturgy
Reading of the 12 Passion Gospels*
Good Friday Vespers with the Holy Shroud*
Vesperal Divine Liturgy

Rt. Rev.

Sunday, April 19
Sunday, April 19
Sunday, April 19
Sunday, April 19
Monday, April 20
Tuesday, April 21
Sunday, April 26

6:30 am
7:00 am
8:00 am
9:30 am
9:30 am
9:30 am
10:00 am

Midnight Office*
Paschal Matins*
Divine Liturgy*
Online Blessing of Baskets*
Divine Liturgy
Divine Liturgy
Divine Liturgy with Memorial Service*

*These services will be livestreamed on the Cathedral Facebook page. All other services will not
be livestreamed and all services remain closed to the public due to the COVID 19 crisis. You may
contact Fr. Gene with the names of anyone you would like mentioned in the prayers during
these services.

Blessing of Paschal Foods 2020
As we prepare for the Paschal celebrations please note the following guidelines that we will be
following this year because of the necessary protective measures from our provincial and federal
health authorities. There will not be any common blessing of Paschal Foods on our Church
property! Instead, we ask you, our faithful parishioners, to follow these guidelines:
 Following the Paschal Divine Liturgy (approximately 9:30 am for those without
internet or Facebook access), I will bless my basket in the entrance of the Church
and encourage our faithful to gather their families around their own baskets at
home.
 I will read the Paschal Blessing Prayers and sprinkle my basket with Holy Water.
At the same time, if you have Holy Water, sprinkle your baskets at home, saying:
“In the Name of the Father and the Son and the Holy Spirit, with the Holy Water
you received in Church on the Feast of Epiphany/Theophany”.
 The Paschal Blessing prayers are provided below so that you are able to read them
together as a family before the blessing.
Paschal blessing to be used in your home this year if you are unable to watch the service:
1. Sing ‘Christ is Risen from the dead, trampling down death by death, and those in the
tombs, bestowing Life!’ (3 times)
2. Say:
Prayer for the Blessing of Bread (Paska)
O Holy Master, Almighty Father, Pre-eternal God! Of Your good will deign to bless this bread with
Your Holy Spiritual blessing, that it would be for those who partake of it unto salvation of the soul,
bodily health, protection against all physical illness and every attack of the enemy. Through our
Lord, Jesus Christ, who came down from heaven, grants life and salvation to the world, Who lives
and reigns with You in the unity of the Holy Spirit now and ever and unto the ages of ages. Amen.
Prayer for the Blessing of the Paschal Lamb

Look down, O Lord Jesus Christ our God, on this fleshmeat and sanctify it, as You sanctified the
ram which faithful Abraham brought to You, and the lamb which Abel offered to You as a wholeoffering. Likewise the fatted calf which You commanded to be slain for Your Prodigal Son when
he had returned again to You; that as he was granted to enjoy Your grace, so too may we enjoy
these things sanctified and blessed by You, for the nourishment of us all. For You are the True
Nourishment and the Bestower of good things, and to You we ascribe glory, together with Your
Father Who is without beginning, and Your Most-Holy, God, and Life-creating Spirit now, and ever
and unto ages of ages. Amen.
Prayer for the Blessing of Milk, Butter, and Other Foods
O Master, Lord our God, the Creator and Maker of all things: bless this cheese, butter, eggs and
other foods, and preserve us in Your goodness, that partaking of these, we may be filled with Your
gifts, which You bestow on us ungrudgingly, together with Your unspeakable goodness. For Yours
is the dominion and Yours is the Kingdom and the Power and the Glory of the Father and of the
Son and of the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages. Amen.
3. Head of the family greets all around the table with ‘Christ is Risen!’ (3 times)
The blessing and sharing of the Paschal meal are an important and treasured tradition in our
homes and in our Churches. This temporary measure will allow us to participate in and keep our
connection with, our faith as we celebrate the Radiant, Bright and Glorious Resurrection of our
Lord, God and Saviour, Jesus Christ!
BLESSING OF THE GRAVES: On Sunday the 26th we will serve a general memorial service in
Church following Liturgy. After this Father will go alone to Glen Eden Cemetery to bless the
graves. There will not be any common graveside services with the presence of the faithful at
this time. May we be blessed to gather at a later date when it is safe and allowed.
Богослуження Страсного й Світлого Тижня
11-го квітня
12-го квітня
16-го квітня
16-го квітня
17-го квітня
18-го квітня

9:30 рано
10:00 рано
9:30 рано
7:00 веч.
5:30 по пол.
9:30 рано

Лазарева Субота Св. Літургія з Панахидою
Вербна Неділя Св. Літургія*
Великий Четвер Св. Літургія з початком Св.Вечірні
Утреня Великої П’ятниці - «Страсті»*
Велика Пятниця Вечірня з Виносом Плащаниці*
Св. Літургія з початком Св. Вечірні

19-го квітня 6:30 рано
Полунощниця*
19-го квітня 7:00 рано
Пасхаьлна Утреня*
19-го квітня 8:00 рано
Св. Літургія*
19-го квітня 9:30 рано
Освячення Пасок*
20-го квітня 9:30 рано
Світлий понеділок: Св. Літургія
21-го квітня 9:30 рано
Світлий вівторок: Св. Літургія
26-го квітня 10:00 рано
Св. Літургія з Панахидою*
* Богослужіння позначені зірочкою транслюватимуться прямим ефіром на головній сторінці

Фесбук Митрополичої Катедри. Усі інші богослужіння не транслюватимуться, а через епідемію

хвороби COVID-19 також НЕ будуть відкриті для участі парафіян. Друкуємо розклад, щоб Ви
мали нагоди передати о. Євгенові імена тих, кого Ви б хотіли, щоб він згадав під час
богослужінь.

Щодо Посвячення Пасок 2020:
Як Ви готуєтеся до святкування Пасхи, просимо Вас звернути увагу на наступні інструкції,
яких ми дотримуємося цього року завдяки необхідним захисним заходам наших
провінційних та федеральних органів охорони здоров'я. Спільного посвячення пасок на
церковній площі цього року не відбудеться! Натомість, просимо всіх вірних зробити
наступне:
 Якраз після закінчення Пасхальної літургії (коло 09:30 для тих, які не мають доступу
до прямої трансляції літургії), я поставлю свою паску при вході церкви й запрошу
всіх вірних зібратися навколо Ваших власних кошиків удома.
 Я прочитаю Молитви на освячення поживи та окроплю свій кошик освяченою
водою. В той сам час, Ви зможете окопити свої паски освяченою водою, яку ви
зберегли від свята св. Водохреща, промовляючи «В Ім’я Отця і Сина і Святого Духа.»
Текст Молитов на освячення поданий в низу, щоб Ви могли їх прочитати разом зі мною
перед освяченням водою.
Це є Пасхальне благословення, яке Ви самі можете виголосити цього року у вашому
домі:
1. Заспівайте: “Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в
гробах, життя дарував!” (3 рази)
2. Скажіте:
Молитва на Благословення Хліба (Пасок)
Владико Святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже! Благозволи освятити хліб цей
Твоїм святим Духовним благословенням, щоб був він всім, що споживають його , на
спасіння душі, на здоров’я тілесне і захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу –
через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, дає життя й спасіння світові, з
Тобою живе і царює в єдності Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь
Молитва на Благословення Агнця Пасхального
Зглянься, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, на агнця цього й на всі інші страви м’ясні,
благослови й освяти їх, як благословив і освятив єси агнця, що його Тобі привів вірний
Авраам, і агнця, що його Тобі Авель приніс від плодів, також і теля годоване, що його
звелів єси заколоти для сина блудного, що знову повернувся до Тебе. І як той сподобився
Твоєї ласки насолодитися, так і ми від Тебе, цих благословенних і освячених страв
споживаючи, Твоє благословення зі здоров’ям всі одрежимо, Чесного ради Хреста Твого й
триденного з мертвих воскресіння. Бо Ти є правдива Пожива й Податель добра, і все
благословляєш і освячуєш, Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо з Безначальним Твоїм
Отцем і з Пресвятим, і Милосердним і Животворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на
віки віків. Амінь.

Молитва на Благословення Молока, Масла, й Іншої Поживи
Владико Господи Боже наш, що все сотворив, благослови сир, масло, молоко і з ним яйця
й іншу поживу й нас збережи в благості Твоїй, щоб ми, насолоджуючись цих Твоїх щедро
поданих дарів, наситились і невимовної Твоєї благости, ради пресвітлого з мертвих
триденного воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Бо Твоя є влада Отця, і Сина, і
Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3. Голова родини вітає всіх присутніх за святковим столом словами, “Христос
Воскрес!” (3 рази)
Тепер, коли благословення і споживання святкової Великодньої їжі є важливою та
улюбленою щорічною традицією в наших домах та церквах, цього року ми вживаємо ці
тимчасові заходи, щоб зберегти ці традиції та їхній звя’зок з нашою вірою в час, коли ми
всі святкуємо Велике, Світле та Славне Воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса
Христа!
ЗАМІТКА: У неділю, 26-го (Провідна Неділя) будемо служити панахиду за всіх спочилих в
церкві, а тоді о. Євген буде сам їхати на кладовище Ґлен Іден святити гроби. Спільні
поминальні богослуження на цвинтарі не будуть відслужені в цей час.

