
Слава	Ісусу	Христу!																												21.04.2019		 Слава	на	віки!	
Квітна	неділя	(голос	6)	–	Palm	(Pussy	willow)	Sunday	(tone	6)	

	до	Филип’ян	4:4-9;		Івана	12:1-8	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії   
 
  22.04.2019 Страсний понеділок/Holy Monday 10:00 Утреня/Matins 
  23.04.2019 Страсний вівторок/Holy Tuesday 10:00 3-ий Час/3rd Hour 
  24.04.2019 Страсна середа/Holy Wednesday   6:00 p.m. Літургія Єлейопомазання/ Liturgy of Anointing  
  25.04. 2019 Страсний четвер/Holy Thursday  
  10:00 Вечірня з Літургією св. Василія Великого і миття ніг /  
   Vespers with the Divine Liturgy of Basil the Great and the washing of feet 
   6:00 p.m. Утреня страстей (читання 12 євангелій)/Matins of the Passion  
   (reading of the 12 Gospels) 
  26.04. 2019 Велика п’ятниця/Good Friday  
 4:00 p.m. Вечірня з обходом і виставленням плащаниці/Vespers with procession and exposition of the 

Holy Shroud 
 СТОРОЖ біля Божого Гробу – VIGIL at the tomb of Our Lord 
  27.04.2019 Великодна субота/ Easter Saturday  
 3:30 p.m. Вечірня з Літургією св. Василія Великого/ Vespers with the Liturgy of St. Basil 
 5:00 p.m. Благословення пасок у великі залі/Blessing of Easter baskets in the large hall 
  28.04. 2019 ВЕЛИКДЕНЬ  EASTER 
 7:00 a.m. Надгробне /Service of the Tomb  
 7:30 a.m. Воскресна Утреня; опісля Торжественна Свята Літургія 
  (благословення пасок після Літургії – на дворі якщо погода дозволить) 
  Easter Matins followed by the festal Divine Liturgy (blessing of Easter baskets afterwards— 
   outside if weather permits 
  

 
 

 

 Щире спасибі всім жертводавцям  
April 14, 2019:  Regular: $829.50   Flowers: $100.       Parish Mission: $25. 
  Feast of the Annunciation: Regular: $20. 

Thank you to all our generous donors 
	

	

«Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного! Як я був полюбив вас,  
так любіте і ви один одного!» (Ів. 13:34) 

 

	

 Цей тиждень Страсний тиждень.  Наші Велико посні розважання 
завершуються в цьому тижні коли конкретно бачимо арешт і страшну 
смерть молодого чоловіка, Ісуса. Незважаючи на читання Святого 
Письма, на літургії, та на Велико посні звичаї багато, (навіть і в ієрархії) 
далі бачуть Бога як суворого, старенького суддя котрий дозволяє, навіть 
і вимагає, смерть свого Сина—Христа (значить помазаний)—як відплата 
за людські провини. Не диво що ми часто питаємо як то є що злі речі 
припадають добрим людям! Нам здається що Бог дозволяє щоби 
жорстокість та чвари панували. Може й дехто каже що Бог їх 
спричинює. Ми стискаємо плечима й кажемо: “Божа воля!” 
 

Happy Birthday!                               Многая літа!  
Вітаємо  парафіян котрі  цього  тижня відзначують  день  народження.  

Greetings and best wishes to our parishioners who celebrate their birthday this  week: 
Nick Oshukany (22nd) and Iryna Hrynovets’ (25th).  

	

Our most loving Father 
This coming week is Passion week: Strasnyj Tyzhden’. Our annual Lenten meditations culminate in this week of 

direct focus on the events surrounding the arrest and torturous murder of the young man Jesus. Despite the readings, 
liturgies, and traditions of Great Lent, many (including some Church hierarchy) persist in seeing God as an aged fierce 
judge, who allows or even requires the death of his son—Christ, the anointed one—as payback for people’s wrongdoing.  
No wonder in daily life we continue to ask how it is that bad things happen to good people; we think that God “permits” 
atrocities and strife or even that God causes them. We shrug and say tragic events are somehow “God’s will.”  

But this week, let’s ask ourselves, does this image of God really make sense to us. 
From the gospels, we know that Christ spoke of God as our father, but not just any type of dad. We can see the 

father Jesus described, in the parable of the Prodigal Son: loving, forgiving, patient, generous beyond reason. The 
Heavenly Father, according to Jesus, is not a demanding disciplinarian. Even in our fraught understanding of parenting, 
surely no one would admire a dad whose goal for his favourite child is crucifixion?    

Many historical reasons have shaped the view of God as a powerful authoritarian ruler, but our Eastern-
orthodox tradition has sustained its focus on, not the horror of death, but rather on the joyous miracle of 
resurrection. As we saw in the Genesis passages of Lenten services, people have chosen freely and persistently to reject 
God’s goodness, yet God has persistently continued to be present in goodness.  

Christ died because of people’s choice: the law of both state and religion condemned Him for His teaching of 
radical love and inclusion of everyone. Even on the cross, Christ forgave his tormentors, recognizing that they didn’t get 
it. They could not accept love; yet He, Christ, would not reject love, even in the anguish of despair.  

This is the message, the key, presented in all our Lenten liturgies. Christ embodies unerring love. Love is the 
divinity in human life. Love surpasses death.  
        In striving to love as Christ loves, we propel ourselves, each other, and our world towards God’s will: life in love, 
“and He saw that it was very good.”  
 

Але в цьому тижні ми себе мусимо cпитати чи цей образ є реальним. 
   З Євангелій ми знаємо, що Христос називав Бога батьком, але не будь яким батьком! Ми бачили Ісуса 
опис Небесного Отця в притчі про блудного сина: люблячий, всепрощаючий, щирий без міри. Небесний 
Отець, Ісус нас вчить, не є диктатор. Навіть в нашім світі де є всілякі погляди на виховання, ніхто не 
обороняв би батька котрий віддав свою дитину на розп’яття. 
  Є різні  історичні  причина як то  так що  Бога представлено  як потужного ,  авторитарного  
вождя,  але  в нашій Східно-християнські  традиції  ми зберегли наш фокус ,  не  на смерть ,  
але  на радісне  чудо  Христового  воскресіння.  Коли читали від книги Буття підчас посту, люди 
свобідно рішали та постійно повторяли своє зречення Божої доброти, але Бог наполегливо нас не 
зрікається і перебуває з нами в доброті! 
  Христос помер внаслідок людських рішень: закони держави і релігії засудили Його за те що Він вчив 
радикальну любов і обіймати всіх людей.  Навіть на хресті, Христос прощав своїх мучителів, пізнавши що 
вони попросто не розуміли! Вони не могли прийняти любов; але Він, Христос, не зрікався любови навіть 
посеред тяжких мук. Ось ключева наука, представлена в посних відправах. Христос втілює стійку любов. 
Любов це божественне в нашім життю. Любов перевершує смерть! 
  Стараючись любити як Христос любить, ми себе і других, і ввесь світ підштовхуємо в сторону Божої 
волі: життя в любові, “і Він мовив воно дуже добре!” 
   

	

2-го червня – 3-а поп. до нас загостить:  
Коломийський Академічний Драматичнй театр 
Виступ: комедія “Як наші діди парубкували” 

 Квитки $25.  
Скористайте з неабиякої нагоди!  

Запросіть знайомих! 
	


