
Христос	Воскрес!																												5.05.2019		 Воістину	Воскрес!	
Томина	неділя/неділя	Антипасхи	–		Sunday	of	St.	Thomas/Antepascha	Sunday	

		Діянь	св.	апостолів	5:12-20;		Івана	20:19-31	
Christ	is	Risen!	 Truly	He	is	Risen! 	

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
НИНІ: Запрошуємо на спільне свячене після Літургії/ Please join us for the Easter breakfast after Liturgy 
6.05.2019 (Monday) св. Юрія Побідоносця/St. George’s Day 
 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy 
8.05.2019 (Wednesday) 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
10.05.2019 (Friday) 10 a.m. Молебень до Богородиці/ Moleben to the Mother of God 

Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

НАДХОДИТЬ UPCOMING 
26.05.2019: День ЛУКЖК і урочисте перше св. Причастя/UCWLC Day and Solemn First Holy Communion 
2.06.2019: 3-а поп. до нас загостить: Коломийський Академічний Драматичнй театр 
  Виступ: комедія “Як наші діди парубкували”; Квитки $25. (Можна набути від Ірини Поточної) 
9.06.2019: Парафіяльні загальні збори/ Annual parish meeting 

 
 
 

Щире спасибі всім жертводавцям  
April 28, 2019:  Regular: $1,372.   Eparchial Needs: $15.   Church donation: $100. 
    Good Friday (April 26th): Regular: $286. 

Thank you to all our generous donors 
	

	

    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: 
Lesia Bandura (April 29th), Marusia and Aleksandra Tataryn (7th),  and Yuliya Chernysh (11th).  

	

Живімо, отже, у світлі Воскреслого,  
перед яким жодна темрява і неправда не можуть встоятися . 

 

  Наука нашого Господа і Вчителя є для нас світилом і дороговказом. Адже боротьба з неправдою 
починається в глибині людського серця. Верховний апостол Петро закликав: «Очистивши послухом 
правди душі ваші для братньої нелицемірної любови, любіть гаряче один одного щирим серцем, 
відроджені наново не з тлінного насіння, а з нетлінного: словом Божим живим і вічним» (1 Пт. 1, 22-23). 
Живімо, отже, у світлі Воскреслого, перед яким жодна темрява і неправда не можуть встоятися. Вірмо в 
Христову істину і служімо правді в усіх сферах людського життя - і Україна, її народ будуть 
непереможні. Усяке діло, що збудоване на брехні, завалиться, як це колись сталося з комуністичною 
імперією зла. Будуймо нашу державу на істині та правді, хоч би якою гіркою і важкою вона нам 
видавалася. Воскреслий Христос має силу освітити наше життя та воскресити нас до нового майбуття. 
  Саме сьогодні у світлі справжньої Істини-Христа нам треба пізнавати своє минуле і з довірою до 
воскреслого Спасителя впорядковувати своє теперішнє. Саме тепер силою Його перемоги над брехнею 
будуймо своє майбутнє – не примарне, темне чи сумне, а просвітлене і радісне, у повноті життя, яке 
маємо в Господі. 
  Дорогі в Христі браття і сестри! У цей світлий, радісний день прагну привітати всіх вас із Пасхою 
Господньою. Нехай світло Христа – Сонця правди – просвічує кожного з вас до відповідального служіння 
істині та дає вам відвагу і витривалість перед темною брехнею лукавого. Усім, в Україні й на поселеннях 
сущим, засилаю свої щирі молитви і сердечні вітання. Нашим воїнам, що на передовій, та їхнім сім’ям, 
вимушено переселеним особам і мешканцям окупованих територій, полоненим і в’язням сумління, 
молодим і старшим, здоровим і немічним – кожному з вас бажаю радості життя, поставленій на правді 
про Божу безмежну любов до нас. Обіймаю вас батьківською любов’ю і щиро бажаю вам 
благословенних Великодніх свят, смачного свяченого яйця та світлої пасхальної радості! 
Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай 
будуть з усіма вами!» 
 

	

Патріярх	Святослав	з	нагоди	Великодня:  
  Ми, як народ, часто відчуваємо на собі вбивчу силу неправди. 
У нас крали і далі крадуть правду про наше минуле. Нам 
накидали і далі накидають фальшиві ідеології, щоб зруйнувати 
наше сьогодення. Нас обманювали і далі обдурюють у час 
передвиборчих перегонів, щоб украсти наше майбутнє. Війна, 
яку веде наш народ, насправді є війною з нічим іншим, як із 
неправдою, брехнею та всім, до чого вона призводить у житті 
людини і суспільства, у міждержавних відносинах і в самому 
існуванні світової спільноти. 
  Ось чому таким важливим для нас є благовіст у день Пасхи: 
Христос воістину воскрес!	

Easter	Pastoral	Letter	of	His	Beatitude	Patriarch	Svyatoslav:	
Christ is  Risen! 

 
  Today heaven and earth, angels and men proclaim to the whole universe the most profound of all truths: Christ is risen! The 
power of this salutation is felt by all of us, from the youngest to the oldest, as we respond: Truly, really, indeed Christ is risen!. . . 
We are all lifted up with unspeakable joy and are given new life through Christ’s Resurrection—for He rises and lives in order that 
we too might live and rise in Him and with Him. 
	Let us rise at early dawn and bring to our Master a hymn instead of myrrh…  
  The radiance of the resurrection of the Sun of righteousness was first seen by the myrrh-bearing women in the darkness of a night filled with disappointment, despair, and fear. With tears in their eyes, they carry myrrh for the deceased, worrying about whether 
someone will be there to roll aside the great stone at the entrance to the tomb. Each one of us, having experienced the death and funeral of someone close to us, can understand the pain in the hearts of the myrrh-bearing women as they go to bid a final farewell 
to their Teacher. But lo, they come upon a different, unexpected reality. An angel in a white garment proclaims to them: “Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen; he is not here. See the place where they laid him” (Mk 
16:6). . . 
  The environment we live in today, in the midst of “fakery and deceit,” is a veritable night for humanity and, essentially, the death and burial of the human spirit. . . To celebrate Pascha, the Resurrection of our Lord, in the midst of such a night is to be a servant 
of Truth, a torch for the Sun of righteousness—Christ, who enlightens our life. The example of the myrrh-bearing women is a call to us to search for the Risen Saviour. The myrrh which they carry to anoint the body of Jesus, laid in the tomb, is a symbol of our 
personal duty to search for truth and move toward it, serve it, bear witness to it before the powerful of the world, even at the risk of our own life. Bearing witness to the truth—this is the paschal calling of every Christian. 
The Truth has its own power. It overcomes falsehood as triumphantly as Christ conquered death, as light dispels darkness, or the sun drives out the remnants of the night. With the courage to live in truth, we can become witnesses to the power of Christ’s 
Resurrection. It is a truth that must be shown with our very lives rather than defended merely with words, following the example of the myrrh-bearing women, who persisted in their witness before the Apostles, even when these would not believe. 
  To all of you, in Ukraine and throughout the world, I send you my heartfelt greeting together with sincere prayers. To all the soldiers at the front lines and their families, to all refugees and to those who are on the occupied territories, to all captives and 
prisoners for the sake of their conscience, to the young and old, to those in good and in poor health—I wish all of you the joy of life that is grounded in the truth of God’s infinite love for us. I embrace you with fatherly love and send you my sincere wishes for a 
blessed Easter feast, a tasty sharing of our traditional blessed egg, and a Paschal joy that is full of light. 

The grace of our Risen Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. 
 
Christ is risen! – Truly , He is  risen! 


