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Як хто скаже: Я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не 

любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, Якого не бачить? 1 Івана 4:20 

 

Слава Ісусу Христу! 

 

Дорогі брати та сестри у Христі, 

 

У п’ятницю, 16 квітня 2021 року, ми почули від прем’єри Онтаріо Доґ Форда та інших міністрів 

провінцій про критичний стан, в якому опинилася провінція, з постійно зростаючим сплеском 

позитивних випадків смерті в результаті коронавірусу. Завдяки цій інформації було 

оголошено про подальші обмеження, намагаючись отримати контроль над цим смертельним 

вірусом. Для нашої родини в Свято-Юрівській церкви це означає, що нам дозволено 

максимум 10 осіб на будь-якій службі та максимум 10 осіб на будь-яких зборах на свіжому 

повітрі. Це означає, що Страсний тиждень і Пасху, яких ми всі з нетерпінням чекали, 

доведеться змінити, щоб відповідати чинним обмеженням, які набувають чинності в суботу, 19 

квітня 2021 року. 

Жоден християнин, вартий їх солі, не вірить, що Христос пішов до Свого розп’яття, 

підпорядкованого єврейським лідерам та римській державі. Незважаючи на те, що 

єврейський первосвященик Каяфа дав голос загальному заговору про смертю Ісуса, коли 

сказав: "Було б краще, щоб одна людина загинула за народ, ніж щоб загинув весь 

народ" (Івана 11:50), був Христос, справжній Первосвященик, який сказав: «Ніхто не відбирає 

у мене життя, але я відкладаю це за власним бажанням. Я маю повноваження викласти це і 

повноваження знову підніматися. Цю заповідь я отримав від Отця ». Насправді саме синівська 

послушність Ісуса навіть до смерті найглибше виявила Його божественність та єдність із Його 

Отцем. Ісус сказав їм: «Коли ви підіймете Людського Сина, тоді зрозумієте, що то Я, і що Сам 

Я від Себе нічого не дію, але те говорю, як Отець Мій Мене був навчив» (Іван 8:28). 

Сьогодні ми покликані прийняти цей самий Хрест не в капітуляції перед державою як 

теоретики змови, які "теологізують", а як наслідування та участь у самовідданому житті 

Христа. Ми покликані пережити якимось чином те, що Христос пережив, «страждаючи поза 

табором», за межами Храму, за межами святого міста Єрусалима - ізольовано. Він потрапив у 

немислимий карантин. Його «соціальне дистанціювання» було настільки повним, що Він 

навіть пережив божественне «залишення», вигукуючи з Хреста: «Боже мій, Боже мій, чому Ти 



Мене покинув?». Безгрішний став гріхом від нашого імені (2 Коринтянам 5:20), а Той, хто 

сказав: «Я і Мій Отець єдині» (Івана 10:30), зазнав «розлуки» зі своїм Отцем. 

Проте в цей час пандемії Бог, який завжди дає нам можливість більш повно пережити життя 

Христа, який завжди керує Своєю Церквою, дозволяє нам у цей Великий піст, Страсний 

тиждень і Паску брати участь у дуже глибокій шлях у нерозумній мудрості та спасительній 

силі Хреста. Нам кидають виклик ще раз вийти “за межі табору”, навіть на короткий час 

відчути “ізоляцію” від самого Бога, і робити це в покорі, навіть до смерті, смерті за власною 

волею. 

Починаючи з понеділка, 19 квітня 2021 року, наш улюблений храм буде зачинений для 

особистого учащання богослужень. Однак ми продовжимо передавати всі служби в прямому 

ефірі. 

Переглянутий графік служб на Вербну неділю, Страсний тиждень та Пасху є таким: 

Неділя, 25 квітня 2021 року 

Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) - Божественна Літургія Прямий ефір: 9:30 ранку 

Роздача верби при дорозі церкви: 1:00 - 2:00 пополудні 

 

Середа, 28 квітня 2021 року 

Таїнство Святого Єлеопомазання: ВІДМІНЕНО 

 

Четвер, 29 квітня 2021 року 

Утреня з читанням 12 Єванглій –Страстей: Прямий ефір: 6:30 вечора. 

 

П’ятниця, 30 квітня 2021 року 

 Вечірня з винисом святої Плащениці: Прямий ефір: 6:30 вечора. 

 

Субота, 1 травня 2021 року 

Вечірня з Літургією св. Василія Великого: ВІДМІНЕНО 

Пасхальне благословення кошиків (пасхальні / великодні страви): Докладніше нижче подано. 

Діяння Апостолів: СКАСОВАНО 

Полуношнця (Опівнічний офіс): Без прямого ефіру. 

 

Неділя, 2 травня 2021 року 

Пасхальні Богослуження: Прямий ефір: 7:00 ранку 

 



Понеділок, 3 травня 2021 р 

Світлий понеділок Божественна літургія пряма трансляція: 9:30 ранку 

 

Вівторок, 3 травня 2021 року 

Світлий вівторок Божественна літургія Прямий ефір: 9:30 ранку 

 

Четвер, 6 травня 2021 року 

Престолне свято - Великомученик Юрій - Божественна літургія Прямий ефір: 9:30 ранку 

 

Вербна неділя - розповсюдження вербів 

Ми все ще пропонуємо при дорозі коло церкви підібрати вербу тим які бажають дотриіатися 

цій традиції. З 1:00. - 2:00 пополудні між церквою та парафіяльним залом на вул. Августи. 

Велика субота – посвячення великодних кошиків 

За нинішніх обмежень нам дозволено не більше 10 осіб на відкритому повітрі. Сказавши це, 

ми будемо проводити благословення Пасхальних Кошиків в групах по 8 осіб, крім Священика 

та одного дяка. Вам потрібно буде зареєструватися заздалегідь, як було вказано спочатку. Щоб 

забезпечити місце для благословення вашої Пасхальних кошиків, будь ласка, зателефонуйте 

до офісу церкви за номером (905) 937-3636 або напишіть мені на електронну адресу 

gregorymielnik@gmail.com. Благословення кошиків розпочнуться о 10:00 ранку та кожні 

півгодини після, щоб прийняти усіх бажаючих. Тільки одна людина з домогосподарства може 

брати участь у благословенні кошика. Без попередного домовлення не впускаються на 

подвіря. БУДЬ ЛАСКА, БУДЬТЕ ВЧАСНО. 

Те, що ми переживаємо зараз, може відчувати себе дуже ізолюючим для вірних християн, 

проте нам рішуче заохочується пам'ятати, що Хрест Христовий виявляє ізоляцію як двері до 

спілкування. Слухаючись навіть до смерті, ми знаходимо життя, яке ніколи не може бути 

вбито. Помилуючись нашим горем і скорботою, ми знаходимо "людину скорботи, знайому зі 

скорботою" (Ісаї 53: 3), самого Христа, який говорить нам, що обіцяв Своїм учням у їхній час 

лиха: "Я побачу вас знову і ваші серця будуть радіти, і ніхто не забере у вас радості! " (Іван 

16:22). 

Я молюсь, щоб усі ви залишалися безпечними та здоровими в ці найскладніші часи 

З надією на Воскресіння, 

 

свящ. Григорі  


