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22 квітня, 2018
НЕДІЛЯ
МИРОНОСИЦЬ

.
Христос
Воскрес
Із Мертвих,
Смертю Смерть
Подолав, і Тим,
Що в Гробах,
Життя Дарував

Наступна неділя
29 квітня, 2018
НЕДІЛЯ
РОЗСЛАБЛЕНОГО
Апостол:
Діяння 9.32—42

Євангеліє:
Івана 5.1—15

З 22 квітня по 29 квітня 2018 р .Б.
День

Дата

Час

Інтенція

Хто Жертвує

МИРОНОСИЦЬ

22 квітня

10:00 ран.
12 :15 дня

Бож. Літургія Ів. Зол.

о. парох
Вл. Роберт

Понеділок

23 квітня

10 ран.

+ Варвара Мацєх

Вівторок

24 квітня

Середа

25 квітня

Четвер

26 квітня

П’ятниця

27 квітня

9 ран.

+ Олексій,+Стефанія
+Катерина

родина
Приходько

Субота

28 квітня

10 ран.

+ Варвара Мацєх (40 днів)

Орест, Наталя Ліщинецькі

Неділя

29 квітня

10:00 ран.
12 :15 дня

Бож. Літургія Ів. Зол.

о. парох
Вл. Роберт

Неділя

РОЗСЛАБЛЕНОГО

Розв. над стор.Св. Письма.

Розв. над стор.Св. Письма.

родина

Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.
Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Зварич Стефу, Ільчишин Ольгу, Корнік Євгена, Кловер
Катерину, Кріслату Марію ,Міґелич Надію ,Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Лобай
Ярославу, Савчак Орисю, Палку Марію, Павлишин Марію,Стасишин Марію, Тарнавського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину, Еmilie Woak

Вітаємо з Днем Народження!

Бажаємо Вам багато
щасливих і Богом благословенних років
життя, здоров’я і здійснення всіх Ваших
мрій!

22 квітня — Заготинець Анна
23 квітня— Івашків Неля
24 квітня— Покоцький Юра
26 квітня— Ягла Ярослав
26 квітня— Женчур Ольга
26 квітня — Стойків Петро
27 квітня— Мокрій Мирослав
27 квітня— Захарій Марія
28 квітня — Криса Павло
29 квітня — Найко Оксана

Сердечно дякуємо керівнику хорів, дітям і їхнім
батькам за цікаву мистецьку програму і чудове
проведення святкового концерту, культосвітньому
референту, імпрезовому, організаторам, ведучим,
музиканту, декораторам залі та сцени, працівникам
залі і кухні за смачні пасхальні страви та випічку,
звукооператору, всім парафіянам і гостям за чудове
парафіяльне Свячене. Нехай Воскреслий Христос
благословляє Вас і Ваші родини, а Пречиста Діва
покриває Своїм Покровом.

В п’ятницю 27 квітня о 6 год. Веч. В нашій парафії
відбудеться презентація книги отця Богдана Праха” Духовенство
Перемиської єпархії та апостольської адміністрації Лемківщини”у
2-х томах, т. 1: Біографічні нариси (1939-1989); т. 2: Документи і
матеріяли (1939- 1950)». Праця о. Богдана Праха присвячена
історії Перемиської єпархії в буремний і трагічний період 1939 1989 рр., у який Церква пережила воєнне лихоліття, радянські,
німецькі та польські репресії й урешті насильну ліквідацію, ув’язнення, заслання та депортації духовенства і вірних.

В неділю 15 квітня в 11год.30 хв.– розважання над стор.Св. Письма.Запрошуємо!

В неділю 20 травня, під час Божественної Літугії , відбудеться Перше
Святе Причастя для дітей нашої парафії, а в суботу 19 травня, о 5 годині вечора, о. Михайло буде проводити заключне заняття і уділить
Тайну Покаяння. Підготовка дітей—кожної п’ятниці у визначений
час .
Щира подяка всім парафіянам і прихожанам , які придбавши Пасхальну Писанку
на парафіяльному Свяченому здійснили пожертву для дітей потерпілих на Україні,
яка стновить 8750 доларів Всі ці зібрані кошти будуть безпосередньо передані через Клівленд Майдан і Союз Українок певній кількості дітей, які стали сиротами,
каліками і потерпілими .”Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя”
Українська Капеля Бандуристів запрошує на « Building a
Legacy» Зустріч-бенефіс для збору коштів на УКБімТШ з
нагоди 100-літнього Ювілею Капелі. Неділя 29-го квітня
2018-го року. 12:00 - перекуска. 1:00 дня-легкий обід. Презентація Фонду Спадщини UBC@100 відразу після обіду. Бенкетна Заля Собору Св. Володимира.Капеля прибуває до
Клівленду на цю зустріч, щоби дати ексклюзивний виступ і
презентувати Фонд Спадщини UBC@100Пожертви: $100 з
особи Студенти і молодь до 18 років: безкоштовно Просимо
відгукнутися до 20-го квітня 2018-го року. Тел. (440) 364-4369
Продовжуємо виготовляти вареники у середу з 5 години веч.
Також потрібна допомога чистити картоплю у вівторок .

Тропар, глас 2: Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне, *
тоді ад умертвив Ти блистінням божества. * Коли ж і умерлих із
глибин підземних воскресив Ти, * всі сили небесні взивали: * Життєдавче, Христе Боже наш, слава Тобі.
Благообразний Йосиф, з древа знявши пречистеє тіло Твоє, *
плащаницею чистою обвив, * і ароматами в гробі новім, покривши,
положив; * та по трьох днях воскрес єси, Господи, * даруючи світові велику милість.
Слава: Кондак, глас 2: Радуватися мироносицям повелів Ти, *
плач праматері Єви втихомирив Ти воскресенням Твоїм, Христе
Боже, * апостолам же Твоїм проповідувати повелів Ти: * Спас воскрес із гробу.
I нині: Кондак Пасхи, глас 8: Хоч і у гріб зійшов Ти, Безсмертний, * та адову зруйнував Ти силу, * і воскрес єси як переможець,
Христе Боже, * жінкам-мироносицям звістивши: Радуйтеся, * і
Твоїм апостолам * мир даруєш, * падшим подаєш воскресення.
Прокімен, глас 6: Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови
насліддя Твоє .
Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти мовчки від мене .
Апостол: Діяння 6,1-7.
Алилуя, глас 8: Благоволив Ти, Господи, землю Твою, Ти повернув полон Яковів.
Стих: Милість і істина зустрілися, правда і мир обцілувалися.
Євангеліє: Марка 15,43-16,8.
Причасний: Тіло Христове прийміть, джерела безсмертного
споживіть. Алилуя, тричі.

СВЯТІ ЖІНКИ - МИРОНОСИЦІ
Марія Клеопова - була двоюрідною сестрою Діви Марії і матір'ю апостола Якова молодшого.
(Апостол Яків був названий братом Господнім по плоті. Він написав соборне послання і пізніше
був першим єпископом Єрусалимським.) Чоловік Марії - Клеопа (або Алфей) - був одним з учнів Господа, якому воскреслий Христос явився на шляху в поселення Емаус. Марія Клеопова стояла при
хресті поряд з Богородицею, ходила з ароматами до Його гробу. Вона одна з перших побачила
Воскреслого і почула Його слова: "Радуйтесь!" (Мт. 28, 9)
Саломія - теж була родичкою Божої Матері. її чоловік Зеведей був простим рибалкою, а сини Яків та Іван - найближчими до Господа апостолами. Христос покликав їх на апостольське служіння одними з перших, і вони були присутні в особливі миті Ісусового життя: на горі Тавор, при
воскресенні доньки Яіра, при молитві в Гетсиманському саду. Саломія з синами ходить за Господом, слухає Його, служить Йому; вона присутня при Його похованні, приходить з ароматами до
гробу.
Іванна - дружина Хузи, домоправителя царя Ірода. Разом з іншими жінками вона служила Господу
(Лк. 8, 3). Вранці в неділю вона теж ходила до гробу і бачила воскреслого Христа.
Сусанна - благочестива жінка, яка разом з іншими служила Господу .
Марія - сестра Лазаря, якого воскресив Господь. Марія любила, коли до них приходив Спаситель:
вона сідала біля Його ніг і уважно слухала Його Слово. За декілька днів до Своєї хресної смерті
Господь був у домі Симона прокаженого. Марія прийшла туди з посудиною дорогоцінного мира,
яким вона з любові до Христа полила Йому голову і ноги. Потім вона витерла ноги Спасителя
своїм волоссям. На обурення Юди, - нащо, мовляв, таке марнотратство, - Господь сказав, що вона підготувала Його тіло до погребіння. І ще Христос сказав: "де тільки буде проповідане Євангеліє по всьому світу, сказано буде в пам'ять її і про те, що вона зробила" (Мт. 26, 13). Ми не
знаємо, чи ходила Марія з ароматами до гробу Господнього. Але знаємо, що, слухаючи Євангеліє,
чинимо, як Марія, що "вибрала найкращу частку, яка не відбереться від неї"
Марта - сестра Лазаря й Марії. Про неї відомо тільки те, що вона піклувалася про частування для
Божественного Гостя, Якого з любов'ю приймала в своєму домі. Вона дуже переживала, що не
встигне все приготувати, і звернулася до Христа з проханням відпустити Марію допомогти.
Господь похвалив Марту за щире служіння, але наголосив, що сестра її Марія вчинила краще,
слухаючи Слово Боже... Точно невідомо, чи ходила Марта до гробу Спасителя. Але, цілком можливо, вона і тут послужила Йому серед "інших", не названих в Євангелії по імені.
Марія Магдалина - найвідоміша з мироносиць. Походила вона з галилейського міста Магдали.
Марія страждала від хвороби, а Ісус Христос зцілив її, вигнавши з неї сім злих духів. Жінка з
вдячним серцем - Марія Магдалина - після цього не лишала свого Спасителя. Вона скрізь супроводжувала Його, з любов'ю служила Йому. Вона стояла з Богородицею біля хреста, оплакуючи
Господа. Вона спостерігала, куди клали Тіло Господа Йосиф Ариматейський та Никодим. Вона
так тужила, що раніше за всіх - ще вночі - прийшла до гробу. Магдалина перша побачила воскреслого Христа і повідомила про це апостолам.
Чому ми святкуємо день жінок-мироносиць? Не тільки пахуче миро несли вони до гробу Спасителя. Вони несли свою велику віру, непохитну вірність, співчуття, милосердя і любов. Не зникли у
світі ні вірність, ні любов. Вони - як і турбота, самовідданість, милосердя, доброта, - завжди пов'язані з образом жінки . Джерело: velikden.ks.ua

