
 
	Христос	Воскрес!																											Воістину	Воскрес!	

16.4.2017	
Великдень/Пасха–	Easter/Resurrection	Sunday	

Acts	1:1-8;	15-17	&	John	1:1-17	
Christ	is	Risen!	 Let	us	glorify	Him!	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Our parish this week  Цього тижня в нашій парафії 
17.04.2017 (Monday)10:00 Утреня і Божественна Свята Літургія/ Matins and Divine 

Liturgy 
18.04.2017 (Tuesday)10:00 Божественна Свята Літургія/ Divine Liturgy 
21.04.2017 (Friday)10:00 Божественна Свята Літургія/ Divine Liturgy 

	
22.04	9-а	рано	Прибираймо	церквону	площу	перед	спільним	свяченем!	
	 9	a.m.Please	come	out	and	be	part	of	our	Spring	cleaning	of	our	property!	
23.04	Спільне	свячене	і	70	ліття	нашого	відділу	ЛУКЖК/	Parish	sviachene	and	the	

70th	anniversary	of	our	UCWLC	branch		

 
 

 

Празник	празників!																								Feast	of	feasts!	
Welcome	to	all	our	guests,	parishioners	and	their	families!	

May	this	day	be	filled	with	great	joy	and	celebration.		
Remember	you	are	always	welcome	here.	

Вітаємо	всіх	гостей,	парафіян	та	Ваших	рідних!	
Бажаємо	щоби	це	був	день	великої	радости	та	святкування.	

Ми	завжди	раді	Вас	стрічати!	

	

Щире спасибі всім жертводавцям 
April 9, 2017:   Regular: $1,246. Parish mission: $30.00 Flowers for Plashchanytsia: $180. 

Thank you to all our generous donors 
	

Happy Birthday!                                Многая літа ! 
Вітаємо парафіян котрі в  цьому тиждні відзначують день народження. Greetings and best wishes to 
all our parishioners who celebrate their birthday this week: Erin Forsyth (16th), Nick Oshukany (22nd) 

	

			There	is	no	more	important	celebration	on	the	Christian	calendar	than	today:	the	feast	of	the	Lord’s	
resurrection.	Among	the	many,	many	words	that	have	been	spoken	and	written	about	this	day,	none	
surpass	those	of	the	4th	century,	St.	John	Chrysostom	(who	is	credited	as	the	author	of	our	regular	Divine	
Liturgy.	His	homily	is	traditionally	proclaimed	every	Easter. 
  Let all the pious and all lovers of God rejoice in the splendor of this feast; let the wise servants blissfully enter 
into the joy of their Lord; let those who have borne the burden of Lent now receive their pay, and those who have 
toiled since the first hour, let them now receive their due reward; . . . 
. . . Come you all: enter into the joy of your Lord. You the first and you the last, receive alike your reward; you 
rich and you poor, dance together; you sober and you weaklings, celebrate the day; you who have kept the fast 
and you who have not, rejoice today. . . 
. . . O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Christ is risen and you are abolished. Christ 
is risen and the demons are cast down. Christ is risen and the angels rejoice. Christ is risen and life is freed. 
Christ is risen and the tomb is emptied of the dead: for Christ, being risen from the dead, has become the Leader 
and Reviver of those who had fallen asleep. To Him be glory and power for ever and ever. Amen. 

  Пасхальна проповідь св. Івана Золотоустого загально вважається, як найкраще висловлення 
значіння цього найбільшого християнського свята. Тому цю проповідь проголошуємо кожного 
Великодня!  Св. Теодор Студитський почав свій вступ до Пасхальної проповіді св. Івана 
Золотоустого такими словами: “Що є браття олюблені, празнико-любні і Христолюбні? Що то за 
світоносне торжество? Яке то наповнення світу і веселіє? Що так осіяло Цекрву? Що так 
просвітило вселенну? Що спричинилось до такої радости і світлости? Вчера печаль а нині 
благодушіє; вчера темрява а нині світлість;  вчера ридання а нині воскликання! Прошу Вас:  яка 
причина? Що спричинилось до такої радости й світлости?:  

Христос	Воскрес	із	мертвих	та	весь	мир	ликує! 
 Подаємо уривки з проповіді св. Івана Золотоустого:  
  Багаті й вбогі, тіштеся один з одним! Ви, котрі трудилися й котрі не трудилися, 
весселімся нині! – Обід обильний, всі насичуйтеся! Теля велике й вгодоване, хай ніхто не 
відходить голодним! Всі насолодіться пиром віри! Хай ніхто не оплакує своїх гріхів, бо з гробу 
засяяло для всіх прощення. 
  Хай ніхто не лякається смерти, бо від неї нас усіх освободило смерть нашого Спасителя. 
Обнятий смертю, Він знищив смерть; зійшовши в ад, Він розвалив ад і застидав того, що 
діткнувся Його тіла.  
. . . Аде де твоя перемога? Христос Воскрес і впали демони! Христос Воскрес і радіють ангели! 
Христос Воскрес і запановує життя! Воскрес Христос і немає ні одного мертвого в гробі! Бо 
Христос що Воскрес з мертвих став початком умерлим, Йому слава і сила на віки вічні. Амінь.  
	

	


