
Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Прсв. Євхаристія – заохочуємо бути приготовленими і приступати при 
кожній Святій Літургії 
Сповідь – щонеділі і в свята, в часі Святої Літургії, а також за приватним 
зверненням 
Вінчання – просимо повідомляти шість місяців наперед 
Єлеопомазання – просимо зголошувати завчасно не тільки у 
передсмертний час але й у часі тяжкої хвороби 

Аборт в Північній Ірландії залишиться 
незаконним.  

Члени Асамблеї проголосували проти дозволу на аборт 

навіть у разі «смертельних аномалій плода»,- повідомляє 

Християнський портал КІРІОС з посиланням на 316 NEWS . 

40 членів Асамблеї Стормонт проголосували проти законодавства, 

запропонованого двома представниками Партії Альянсу, Стюартом 

Діксоном і Тревором Ланном. 

На відміну від решти Великої Британії, закон про аборти 1967 року 

поширюється на Північну Ірландію, де аборт вважався законним 

лише якщо життя матері перебуває в небезпеці або існує ризик 

постійного або серйозного пошкодження її психічного і фізичного 

здоров'я. 

Після палких дебатів, представники партії зазнали поразки. Вони 

хотіли поширити критерій законного аборту і на випадок, коли плід 

схильний «фатальною аномалії» або був зароджений в результаті 

статевих злочинів, таких як згвалтування або інцест.«Фатальна 

аномалія плода» - діагноз, який лікарі призначають, коли майбутня 

дитина або вмирає в утробі матері або незабаром після 

народження. 

Представник християнаської служби милосердя «CARE» в Північній 

Ірландії Марк Бейлі, який виступає проти змін у законі, сказав, що 

не завжди фатальні аномалії плода призводять до негайної смерті. 

Марк Бейлі вказав на випадки, коли «батьки свідчать про те, як 

вони насолоджувалися часом, проведеним з дітьми, незважаючи на 

те, чи був це тиждень, місяць, а в деяких випадках навіть роки».  
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о. О. Качур        
9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Юрик       
6:00  -  Св. Літургія – о. Р. Лобай  
  
Середа -6:00в. – Молитовний День 
Вівторок – 1:00 – Клюб Духовних  Дискусій 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. 1 Тм. 4, 9 - 15.  
 Єв. Лк. 19, 1 - 10. 
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