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19 ТРАВНЯ 2013
НЕДІЛЯ 3, ПРО МИРОНОСИЦЬ

Ч. 19/1943.
Гл. 2.

Вітаємо учасників сьогоднішніх Святих Літургій - шановних парафіян та милих наших гостей. В
наших молитвах не забуваймо на тих, які з причин старості, немочі чи інших не в силі сьогодні
бути з нами. Молімось і за тих, які нехтують сьогоднішнім Богослуженням

Свячений обід починається о 1:30. При вході
можна скласти добровільну пожертву. Під час обіду буде коротка програма.
МАЇВКА - МОЛЕБНІ ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ відправляються кожного вечора в місяці травні о
годині 6:30.
ПАНАХИДИ НА ЦВИНТАРІ СВ. МИХАЇЛА неділями 26 травня і 2 червня від 3-ої години. У наступну
неділю 26 травня від хреста на східно-полуденні стороні.
МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК НАШОГО ВЛАДИКИ ДАВИДА відбудеться у середу 5 червня в залі
Верховина від години 7:30-9:00 ранку. Вступ 25.оо дол. від особи. Прибуток іде на
пасторальні потреби нашої Єпархії. Квитки можна замовляти на тел. 780-424-5496.
60-ЛІТТЯ СВЯЩЕНСТВА О. ПАВЛА ЛИСАКА відзначиться у суботу 22 червня у церкві Воздвиження
Чесного Хреста при адресі 9003-153 Аве. Неформальне святкування відбудеться від години
10:30 ранку до 5:00-ої пополудні ("open house"). Присутність зголосити на тел. 780-4653119.
КАПЕЛА КІРІЕ ставить концерт духовної музики у п’ятницю 24 травня у 8-ій годині у церкві св.
Альфонса при адресі 11828-85 вул. Всіх запрошають на концерт.
НАСТУПНА НЕДІЛЯ 26 травня - це день ЛУКЖ. Марійська Дружина вітатиме при вході.
НАСТУПНОЇ НЕДІЛІ 26 травня, з нагоди закінчення навчального року, будемо вітати СУМ на
першій Св. Літургії.
ОПОВІДИ.
Наміряють вступити в подружний стан:
- Микола Совтус, син Михайла і Лілі Какапиць, належить до Української Греко-Католицької
Церкви, замешканий в Едмонтоні та Вікторія Деліцой, доня Михайла і Галини Микіцей,
належить до Української Греко-Католицької Церкви, замешкана в Едмонтоні. Оповідь 3-я.
- Андрій Никифорук, син о. Івана і Лідії Николюк, належить до Української ГрекоКатолицької Церкви, замешканий в Едмонтоні та Марія Балух, доня Степана і Галини
Гіжовської, належить до Української Греко-Католицької Церкви, замешкана в Едмонтоні.
Оповідь 2-а.
ЖЕРТВИ. 500.оо дол. Діти і внуки за упокій душі мами, бабусі й прабабусі бл.п. Магдалини
Олійник; 200.оо дол. Павліна Тобейчик за упокій душі зятя бл.п. Дениса Цар; 100.оо дол.
Іван Рудяк. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВ. ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(20): + Антон Джуґан - Рей і Елсі
Вівторок(21): за душі в чистилищі - Зірка Когут
Середа(22): 7:30 вечора за пок. Лідію - Юрій Андрийович
Четвер(23): + Роман Пастушак - д-р Зенон Когут
П’ятниця(24): + Беті Іванишин - Михайло;
Субота(25): в намірі дародавця - Лілея
СЬОГОДНІ В ДОМІ УКР. МОЛОДІ НАШЕ СВЯЧЕНЕ.

“ЯКА

КОРИСТЬ, МОЇ БРАТИ, КОЛИ ХТОСЬ КАЖЕ, ЩО МАЄ ВІРУ, АЛЕ ДІЛ НЕ МАЄ? ЧИ МОЖЕ ЙОГО
СПАСТИ ВІРА?“ (ЯКІВ,2,14).

Жінки мироносиці, які пішли на Голготу, щоб віддати Христові останню прислугу - це були
відважні особи. За свої власні гроші купили дороцінні олійки, щоб помазати тіло Ісуса, яке
Йосиф з Ариматеї і Никодим зложили тимчасово в кам’яному гробі. Журилися хто їм
відвалить камінь, бо був дуже важкий, але сам Христос їм допоміг: Він воскрес із мертвих.
Жінки мироносиці є для нас прикладом ревности, відваги, щедрости і саможертви. Вони
не шкодують гроша й труду; вони рискують своїм спокоєм та наражують себе на
переслідування. Ніщо не здержує їх від виконання доброго наміру і по цьому видно, що
вони перейшли школу живого прикладу Христа, Який із любови до нас прийняв муки і
смерть на хресті, щоб принести нам вічне спасіння.
“Не кожний, хто каже до Мене: Господи, Господи! - ввійде в Царство Небесне, а лише
той, хто чинить волю Мого Отця, що на небі“ (Мат.7,21).
За відвагу мироносиць Христос нагородив їх: вони перші з-поміж учнів Христа побачили
ангелів в порожньому гробі й одержали доручення переказати Апостолам очікувати на
Нього в Галилеї. Ангели поставилися до відважних жінок з великою пошаною і передали їм
це важливе завдання.
Другою, ще білшою нагородою, для жінок було явлення самого Ісуса Христа, що
промовив до них з приязню: “Радуйтеся і не лякайтесь!“ - і дозволив їм торкнутися Його
ніг. За свою відвагу мироносиці бачили Воскреслого Христа і говорили з Ним ще до явлення
Апостолам. І з того часу щороку всі християни слухають св. Євангелію про жінокмироносиць і це буде діятися до кінця світу. Так щедро нагороджує Христос тих, що Його
люблять.
Св. Августин каже: “Солодшою є радість молитви від радости театру“, бо радість
Божих дітей є совершена, а радість дітей світу є коротка. Діти землі радуються, але не
розуміють жалю Божих дітей. Та прийде час, що всі діти землі під кінець свого життя
заплачуть гірко, а діти Божі радуватимуться.
Коли плачемо і ридаємо з Божими дітьми, то вже на землі наша радість буде більша, як
земних дітей, бо до нас говоритиме Христос, як до мироносиць.
Сьогодні Христос кличе всіх українських жінок: “Ідіть за Мною! Ваше звання є
прикрашене великими чеснотами: енерігею, ревністю, щедрістю і любов’ю! Вас Христос
кличе сьогодні іти за Ним, помагати голосити Його св. Євангелію і боронити Його Церкву
перед нападами ворогів. Нема сумніву, що ревні українські жінки мають велику моральну
силу і можуть виконати спасенне діло в світі: давати свідчення правді і ширити Царство
Боже на землі.
/о. І. Нагаєвський: “Проповіді“/
************************************
СВ. ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ: “Наслідуй тих, що живуть свято. Записуй собі їх приклад у серці.
Старайся належати до числа тих, що їх мало. Добре є рідкісне, тому й мало тих, що входять
у царство небесне“.

