
Христос	Воскрес!																												12.05.2019		 Воістину	Воскрес!	
Неділя	мироносиць	(гл.	2)	–		Sunday	of	myrrh-bearing	women	(t.	2)	

День	матері	–	Mother’s	Day	
		Діянь	св.	апостолів	6:1-7;		Марка	15:43-16:8	
Christ	is	Risen!	 Truly	He	is	Risen! 	

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
НИНІ: панахида +Люба Ваґанка 
13.05.2019 (Monday) св. ап. Якова Заведеєвого/St. James (Zebedee) the apostle 
 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy 
15.05.2019 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень до Богородиці/ Moleben to the Mother of God 
 11:30 Bible Study 
 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
16.05.2019 (Thursday) 6 p.m. Молебень до Богородиці/ Moleben to the Mother of God 
17.05.2019 (Friday) 10 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy 

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

НАДХОДИТЬ UPCOMING 
НИНІ: після Літургії Танцювальний гуток РОЗМАЙ запрошує на “potluck” і концерт на кінець року і в честь 

Матерей; after Liturgy today ROZMAJ dance group invites everyone for a potluck and end of the year 
concert in honour of Mothers’ Day 

26.05.2019: День ЛУКЖК і урочисте перше св. Причастя/UCWLC Day and Solemn First Holy Communion 
 після Літургії запрошуємо на обід/UCWLC Day lunch after Divine Liturgy – all are invited! 
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  
   May 5, 2019:   Regular: $1.058.   Eparchial Needs: $87.    

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: 
Svitlana Oshukana (12th),  Timotei Soroka (16th), and Joseph Didyk (18th).  

	

ХРАМ – СВЯТИЛИЩЕ – СВЯТЕ МІСЦЕ 
CHURCH – SANCTUARY – HOLY PLACE 

 

Our church is a sanctuary. According to the dictionary, this means a holy place, a refuge. The 
sanctuary in a church is the holy of holies and to give sanctuary means to protect—as in current Canadian 
examples where individuals reside in a church in order to avoid deportation. This practice draws on the 
ancient belief that “normal” rules don’t apply to sacred spaces. A place becomes sacred because it is the 
dwelling place of God. For the first Christians, the understanding of sanctuary shifted from place to 
people: “wherever two or more of you are gathered in my name, there I shall be” (Matt. 18:20). Christ is 
among us. So together, in our parish community, we ARE sanctuary: we are immersed in kindness, 
caring, love, at the same time that we practice kindness, caring, love. Why? Because we are the vehicles 
of Christ; we meet God through each other. Here each and every one of us belongs: just as we are. If  we 
need to sit at any time or throughout the entire service,  that’s ok: the pews are there for 
that.  If physically we could use some assistance to improve our participation in the Liturgy, we can let 
Father or a fellow parishioner know and perhaps accommodations can be made.    

On Sundays, when we leave church to return to the “normal” world, I hope we will be a bit more 
revived, inspired, and at peace, having shared the refuge of the sacred space we create together.	
 

  Наш храм є святилище! Словник нам каже 
що це слово значить святе місце, місце 
притулку. Святилище в храмі це святая святих 
але це є місце притулку тому що це є де ми 
перебуваємо з Господом Богом. Тому 
історично, так як і нині буває, люди могли 
отримати притулок від державних 
несправедливостей. Це було шановано тому 
що навіть королі признавали що звичайні 
закони не мали сили в святих місцях. Бо це є 
місце де Божий закон любови стоїть на 
першім місці. 
	

Найдобріша, найкраща матусю рідненька! 
В цей день ми вклоняємось дуже низенько. 
За сонечко ясне, за серце прекрасне,  
За те, що добром зігріваєте нас, 

За те, що в щасливу і скрутну хвилину  
Ми можемо всі прихилитись до вас. 
Хай вас обминають невдачі та грози, 

Нехай лиш від сміху з’являються сльози, 
Міцного здоровя з роси і води,  

Бадьорість та настрій хай будуть завжди! 
 

Today, Mother’s Day, we especially honour all our grandmothers, mothers, 
aunts, sisters, and daughters for giving life and nurturing not only to children, 

but also to our communities of faith.   
Thank you for creating sanctuary everywhere with your generosity and love.	

	

	

	

	Для перших християн понятти святилища перенеслося від місця до людей: “де двох чи 
трьох сходяться в моєму імені там я буду” (Мат. 18:20) Христос Є посеред нас. Тому 
ми, в нашій парафіяльній громаді є святилищем: ми огорнені добротою, дбайливістю, 
любовю та водночас ми стаємо добрими, дбайливими, люблячими. Чому? Бо ми стаємо 
знаряддям Христа; ми стрічаємо Бога через один одного. Тут кожний з нас має своє 
місце: такими якими ми є. Якщо  треба нам сісти (відпочати)  на хвилину  чи 
підчас  цілої  відправи –  гаразд: на те  є  наші  лавки.  Якщо нам треба якусь 
поміч щоби краще учащати в Літургії, ми можемо дати отцеві (чи іншим парафіянам) 
до відома і може можна якось влаштувати. 
  В неділю коли виходимо з храму і вертаємося в “щоденний” світ, я надіюся що будемо 
трошки відновлені, натхненні і заспокоєні поділившись миром цього святого місця. 


