
 
Слава Ісусу Христу!                           12.04.2020 Слава на віки! 

 Квітна неділя  
до Филип’ян 4:4-9; Івана 12:1-8 

 
Квітна неділя завершує Великий Піст і відкриває нам Страсний Тиждень  

 
Благословення лозів це конкретний знак нового 
весняного життя, віднови, тому і символом нашого духу 
котрий виходить відновлений Постом до відродженного 
життя віри і розквиту в Христі. 
 
Великий Піст це час коли ми відходимо від будденної 
рутини щоби немов іспитувати себе, допитувати про 
своє відношення до Бога та до всього довкілля. Цього 
року, обставини пандеміка примушують нас, весь наш 
світ, віддійти від наших навичок бо ж вже нічого не є так 
як було. Ми не можемо продовжувати наші рутини 

котрих виконювали без думання: будимося, снідаємо, їдемо до школи, до праці, веземо дітей в садок, йдемо в 
спортзал; ми робили те що звикли робити. Стало популярне слово “уважливість”, бож бездумність є нормою. 
Раптово наш знайомий графік вже зник, несподівана форма уважливости накинулася на нас. Ми не в контролі. 
Не тільки що не можемо продовжувати знайомий ритм нашого щодення але перед нашим обличчям стоїть 
наша смертельність, не теоретично але як неминуча загроза. 
 
Одначе, Великий Піст в часі пандеміку дає нам особливу нагоду пізнати над чим ми маємо контролю в нашім 
житті. Ми керуємо нашою відповіддю до страху, втрати, непевности.  Ми можемо бути переляканими і 
реаґувати або можемо відднайти нашу автентичність і відповісти тим що є найкраще в нас. В кожні кризі 
можемо рішати як відповісти. 
 
Христос вповні ввійшов в наше людство і без вийнятку рішав бути милосердним, доброзичливим, 
інклюсивним, і люблячим. Незважаючи на те що нарід одного дня Його вітав з прославленням в Єрусалим, а 
за кілька днів кричав “розпни, розпни його” і тішився засудом на невинну, безтямну, жорстоку смерть. Як 
люди ми загально можемо рішати чи звертатися в сторону темряви чи світла. Перед нам безупинно стоять 
вибори, але часто ми не ставимося до них із уважливістю; ми реаґуємо а не відповідаємо. І за часто опісля, 
коли вже запізно, ми пізнаємо що ми не рішали в сторону світла, вдячности і доброти. Це звично. 
 
Христові страсті і жахлива смерть—фактично вбивство, це остаточна ознака що ми люди схилені до 
найбільших помилок.  Але Його відповідь вчить нас, що це нічого, Він розуміє. Це нічого якщо ми признаємо 
наші помилки, жалуємо за наші вчинки і стараємося покращитись. Він нас не засуджує за Його засуд. Ми 
живемо в надії, в пізнанню що можемо рішати викликати краще в собі. Ми далі можемо старатися жити і 
відповідати другим так як Христос це робив: випромінювати 
безмежну, безумовну Божу любов. Це є благовість Воскресіння 
котрою живемо навіть в найтемніших моментах болю, терпіння, 
смерти. 
 
Свята Кіара Ассисійська (1194-1253) говорила про “дзеркало хреста” в 
котрім вона пізнавши трагічну смерть Ісуса бачила людську здатність до 
насильства але водночас і велику здатність любити. Само в собі дзеркало 
є порожне; воно тільки втягає в себе образ і повертає тому хто дав. 
Пізнати себе в дзеркалі хреста може надати нам силу любити поза 
вимогами нашого его чи потребу само задоволення. Ми любимо 
незважаючи на наші крихкі вади, бо пізнаємо що ми улюблені Тим котрий 
є більший за нас самих. В дзеркалі хреста ми пізнаємо що значить 
учащати в божественні силі. Знаходити себе в дзеркалі хреста це бачити 
світ не з підніжжя хреста але з самого хреста. Як бачимо, так і любимо, 
і те що ми любимо, ми стаємо. (Ілля Деліо) 
 
 
 

 

 



 
 
Лози поблагословлені в Квітну неділю збережемо і роздамо коли зможемо знову всі зібратися в нашім храмі. 
 
 
ПОРЯДОК НА СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ: 
 
Кожного дня на вебсайті та YOUTUBE каналі буде нова молитва/відправа. 
 
 Особливо прошу звернути увагу на наступне: 
 
Велика п’ятниця о 3-ій годині жива трансляція Вечірні з виставленням плащаниці 
 Опісля буде нагода сидіти спокійно перед плащаницею (через інтернет) 
Великдень від 8-ої рано Надгробне, Воскресна Утреня, Божественна Свята Літургія і свячення пасок (через 
інтернет). 
Великодний понеділок в 10-і рано Божественна Свята Літургія 
 



Glory to Jesus Christ!                           12.04.2020 Glory forever! 
 Blossom (Palm) Sunday 

Philippians 4:4-9; John 12: 1-8  
 

Kvitna nedilia—Blossom Sunday  
marks the end of the Lenten period and the beginning of Passion week 

 
The pussy willows we bless are a physical sign of the 
new life of spring, of renewal, and, so, a symbol of our 
spirits emerging from our Lenten experience into 
refreshed selves—grounded in faith and blossoming in 
Christ. 
 
Lent is a period of stepping back from the norm, of 
taking inventory of ourselves, our relationships with 
God and the world around us. This year, the 
coronavirus has forced our entire society to step away 

from its norms; nothing is exactly as it was. We are not able to follow established routines that might have 
run without too much thought: wake up, breakfast, school, work, daycare, gym, whatever our schedules 
entailed, we knew what they were supposed to be. “Mindfulness” had become a popular concept, since the 
norm has become a type of mindlessness! Suddenly our familiar, busy schedules have evaporated, forcing 
us into a type of mindfulness we had not anticipated. We are not in control. Not only can we not move in 
accustomed rhythms, but (as in our Lenten cycle) we both individually and collectively, find ourselves 
facing our mortality, not just theoretically, but as an imminent threat.  
 
However, Lent in this time of pandemic has presented a deepened opportunity to recognize the control we 
do have over our lives. We control how we respond to fear, loss, uncertainty. We can choose to panic and 
“react” or we can choose to connect to our authentic self; there we can choose to manifest what we find 
best in us. As in any time of crisis, we have a choice over our response to it.  
Christ entered into humanity fully, consistently choosing the path of compassion, kindness, inclusion, love. 
Despite this, the very crowds who welcomed him to Jerusalem with praises, will choose to condemn him to 
an untimely, senseless, cruel, death. As human beings, we generally have a capacity to choose our impulses 
towards darkness or light. We are constantly faced with this choice, but too often we are not in a space to 
be mindful of our choice, reacting rather than responding. Also, too often we realize too late that we’ve not 
opted for light, gratitude, kindness. It’s normal. 
 
Christ’s passion, and horrific death—murder in fact, ultimately demonstrates that we as humans continually 
mess up in big ways. His response teaches us that it’s ok. It’s ok if we recognize our failure, regret our 
action, and try to be better. He did not condemn us for condemning Him. We can continue to live in hope, 
in the recognition that we can choose better in ourselves. We can keep trying to live and respond to others 
as Christ did: in a way that radiates the infinite, unconditional love of God. This is the good news of the 
Resurrection that we live even during the darkest depths of our human pain, suffering, death. 
 
 
St. Clare of Assisi [1194–1253] spoke of “the mirror of the cross” in which she saw in 
the tragic death of Jesus our own human capacity for violence and, yet, our great 
capacity for love. Empty in itself, the mirror simply absorbs an image and returns it 
to the one who gives it. Discovering ourselves in the mirror of the cross can empower 
us to love beyond the needs of the ego or the need for self-gratification. We love 
despite our fragile flaws when we see ourselves loved by One greater than ourselves. 
In the mirror of the cross we see what it means to share in divine power. To find 
oneself in the mirror of the cross is to see the world not from the foot of the cross but 
from the cross itself. How we see is how we love, and what we love is what we 
become. (Ilia Delio) 
 
  



The pussy willows that will be blessed on Willow Sunday will be kept and distributed when we are able to 
gather in our Church. 
 
SERVICES during HOLY WEEK: 
 
Each day on the website and YOUTUBE channel a new prayer or service will be posted. 
 
But in particular, please join us at these times: 
 
Good Friday at 3 p.m. live streaming of the Vespers and Exposition of the Holy Shroud 
     After the service there will be a time for quiet reflection while viewing the Holy Shroud (on the internet) 
EASTER from 8 a.m. the service at the Tomb, Resurrection Matins, Divine Liturgy and blessing of the 
baskets (on the internet) 
RESURRECTION MONDAY at 10 a.m. Divine Liturgy 
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