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Едмонтонське
Українське Православне Благочиння

Слово Благочинного 

Дорогі браття й сестри у Христі
Української Православної Громади

м. Едмонтону!

В імені українського православного духовенс-
тва, яке віддано служить в парафіях нашого 
міста, молитовно вітаю Вас усіх зі щирим по-

бажанням на благополучний Піст.

З благословення Преосвященнішого Іларіона, 
Єпископа Едмонтонського й Західної Єпархії, 
маємо велику честь запрошувати Вас усіх на 
великопісні богослужіння, метою яких є пог-

либлювання нашого спілкування з Богом та 
кращого поняття Православної Віри

через презентацій цікавих лекцій та дискусій.

Будемо раді вашою участю в богослужіннях!

У Христі, Спасі,
Протопресвітер Стефан Семотюк

Едмонтонське 
Українське 

Православне 
Благочиння 

“Господи і Владико 
життя мого… ” 

Запрошує Вас з вашою 
родиноюж на... 

Молитва

Піст — період духовного укріплення.
Якщо не можемо повністю віддати се-
бе Богові, то присвятімо Йому хоча-б 
пори посту, без жодних компромісів —
посилюймось в молитві,  умножімо на-
ше благодіяння, підкоряймо наших прис-
трастей, помирімось із супротивника-
ми.

Прот. Олександр Ельчанінов

Три Головні Аспекти Посту...

ПОЯСНЕННЯ... 

Чин Божественних Страстей (Пассії), 
або Страсті Христові, правляться урочисто 
по всій Україні в перші чотири п’ятниці Ве-

ликого Посту, а де трудно зібратися по 
п’ятницях, то правляться по неділях, по Св. 
Літургії чи по Вечірні.

По середині церкви ставиться Голгофа, а 

по боках її спереду ставники, а позад неї 
аналой з Євангелієм. Коли нема окремої 
Голгофи, то замість неї ставлять більшого 
Хреста, прибраного чорним.

Пассії встановлені в Святій Українській 

Православній Церкві за Митрополита Київ-
ського Петра Могили (+1647 р.) на спомин 
про страждання Христові й страждання 
Української Церкви від її гнобителів.

Люди стоять із запаленими свічками...

Стриманість Милосердя



15 березня
2-га неділя Посту

(Свт. Григорія Палами)

у церкві св. Прор. Іллі 
(11833 — 66 Street)

Лекція:
Свящ. д-р Тимофій Храпко

22 березня
3-тя неділя Посту
(Хрестопоклінна)

у соборі св. Ап. Андрея Первозв.-го
(9831 — 75 Street)

Лекція:
НЕ ВИЗНАЧЕНО, ПОКИ-ЩО 

29 березня
4-та неділя Посту

(Преп. Іоана Ліствичника)

у у церкві архистр. Михаїла
(12104 — 129 Avenue)

Лекція:
Прот. Корнилій Зубрицький

05 квітня
5-та неділя Посту

(Преп. Марії Єгипетської)

у церкві Прп. Антонія Печерського 
(6103 — 172 Street)

Лекція:
Свящ. Юрій Сучеван

Запрошуємо всіх на перекуску й чай 
після кожної Пассії, й заохочуємо всіх 
брати участь в лекціях. Чекаємо ва-
ших питань та надіємось, що буде 
цікава дискусія про найважливіші аспе-
кти Святої Православної Віри!

в Українській Православній

Катедрі Св. Івана Хрестителя

(10951 — 107 Street)

 Святкування всього духовенства 
й вірних місцевих православних 
парафій

 Співатиме збірний хор православ-
них парафій міста Едмонтону

 Хресний хід з іконами з участю 
дітей та молоді місцевих право-
славних парафій 

 Братерська перекуска в церковно-
му залі, після Вечірні

Прийдіть, проголошуймо і святкуймо 
істини Віри Православної, разом з бра-
тами й сестрами православних громад 
міста Едмонтону та околиць!

(Якщо ваші діти хотіли-б брати участь 
в хресному ході, або якщо ви хотіли-б 
співати в хорі, просимо повідомити на-
стоятеля вашої парафії.)

НЕДІЛЯ, 01 березня
у катедрі св. Івана Хрестителя

(10951 — 107 Street)

ПОНЕДІЛОК, 02 березня
у соборі св. Ап. Андрея Первозв.-го

(9831 — 75 Street)

ВІВТОРОК, 03 березня
у церкві св. Прор. Іллі 
(11833 — 66 Street)

СЕРЕДА, 04 березня
у церкві архистр. Михаїла

(12104 — 129 Avenue)

ЧЕТВЕР, 05 березня
у церкві Прп. Антонія Печерського 

(6103 — 172 Street)

П’ЯТНИЦЯ, 06 березня
у катедрі св. Івана Хрестителя

(10951 — 107 Street)


