
 
ХРИСТОС ВОСКРЕС!                           03.05.2020 ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 

Неділя мироносиць 
Діянь св. апостолів 6:1-7; Марка 15:43-16 

CHRIST IS RISEN! INDEED HE IS RISEN! 
 

Неділя мироносиць 
 

 

  В цю другу неділю після Пасхи, ми споминаємо жінок 
мироносиць котрі були перші відкрити благовість Христового 
Воскресіння. Року в рік ми звертаємо нашу увагу на це дивовижне 
оповідання про відважних жінок котрі незважаючи на те, що 
здавалося іншим більш розсудливо, вони раненько поспішили до 
гробу де стояля Римська сторож. Йдуть щоби віддати належну 
обслугу тілі їхнього улюбленого, невинного вчителя котрого 
власний нарід віддав на засуд руками Римської влади. Тиждень 
тому ми пригадали собі про апостолів котрі себе закрили в 
кімнати перейняті страхом після вбивства їхнього вчителя. Ми 
знаємо від Євангелій що жінки були при хресті, свідками 
жорстокого страчення Христа котре зрозуміло перестрашило 
чоловіків. Незважаючи,  жінки відважуються йти до гробу; вони 
бажали бути з Христом незважаючи на небезпеку.  Кожний з нас,  
вся Церква, потребує пам’ятати цих жінок, нетільки в пасхальний 
чаc, але як приклад досконалого послідництва, приклад як йти за 
Христом, пізнавати Його, ходити з Ним, вірити в Нього! 
 
  Вагоме що жінки перші котрі проголошують Воскресіння. В тих 
часах єврейська культура давала першенство в усьому чоловікам. 
Коли Христос вчив, Він спричинював загальний скандал тому що 
Він відносився до жінок як рівні, він до них говорив, він їх вчив,  
 

він їх не судив згідно з нормами того періоду. Жінки були Його знайомі і учні. Христос перекинув норми свого 
часу коли вони будького зневажали чи понижували.  В усіх зусрічах про котрих знаємо Христос завжди ставиться 
до других із любовю та відкритістю, навіть коли така зустріч була заборонена традицією. 
 
 Нині, в цій добі “Me Too”, коли ще чоловіки домінують суспільство важне нам вчитися від мироносиць. Ми 
знаємо щи їх було не мала група,  хоч ми тільки маємо імена 8: Марія Магдалини, Марія мати Якова і Йосії,  
Марія жінка Клеопа, Саломія мати Якова й Івана (сини Заведея), Іванна жінка Хузи, Сузанна, та Марта і Марія 
сестри Лазаря. Вони були різного віку та різних соціальних клас. Після розпяття задля їхньої любови Христа вони 
відложили свій страх і вимоги зовнішнього пристійности. Вони відважно йдуть в непевне, можливість покарання, 
навіть можливе насильство. Вони відповідають на болячу тугу і біль зі стійкою любовю, підтримуючи один одного 
спішучи до гробу. Жінкам відкрилося неможливе: порожний гріб, ангел, новина що розпятий Христос востав із 
мертвих. Це жінки котрі приносять цю новину другим учням. 
 
   Жінки перші свідки Христового воскресіння тому що любов дала їм силу і відвагу йти до Нього.  Не зглядно на 
традиції чи сподівання, жінки пізнали що Христос їх шанував як рівні, вони були Його учні—апостоли. Кожний з 
нас може навчитися від тих жінок котрі спішили до гробу раненько на Великдень. З ними ми можемо дати щоби 
Любов допомогла нам в моментах непевности, страху, навіть смерти—віднайти світло і нове життя.  Наша церква 
може більше вдіяти щоби признати провідництво жінок котрі є іконами Христа. 
 
  Церква розвивалася під впливом норми тих днів коли чоловіки домінували, але так як Христос, нині ми можемо 
бачити поза тими прийнятими нормами і бачити Христа в кожні людині, в кожні жінці і тим самим признати 
кожного християнина як Христового учня.  
 
   Травень це місяць присвячений жінці—Богородиці,  котра нас всіх держить в своїх теплих обіймах материнської 
і божественної любови. 
 
Нині: панахида + Йосифа Горянтко (40-ий день) 
ЦЬОГО МІСЯЦЯ: що середи Молебень до Матьері Божої о год. 11-і.  Дивіться на наш YOUTUBE канал. 
Вітаємо з днем народження (22.03-30.04): Михайло Сорока, Янко Гербут, Наталя Ошукана, Анна Труш, Надя 
Веґєрак, Юрій Сидорчак,  Julianna Pfeiffer, Данута Худзінська, Данута Филип, Орися Сорока, Данута Сидорчак, 
Євген Дудка, Erin Forsyth, Оксана Кутна, Никола Ошуканий, Ірина Гриновець, Леся Бандура. Многая літа! 



 
 
ХРИСТОС ВОСКРЕС!                           03.5.2020 ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 

 Sunday of the myrrh-bearing women 
Acts of the Apostles 6:1-7; Мark 15:43-16 

CHRIST IS RISEN! INDEED HE IS RISEN! 
 

Sunday of the myrrh-bearing women 

 
THIS MONTH we will celebrate and live stream a Moleben to the Mother of God every Wednesday at 11 a.m. 
God’s blessings and our best wishes to all who celebrated their birthdays between March 22nd and the end of April: 
Michael Soroka, Janko Herbut, Natalia Oshukany, Anna Trusz, Nadia Wegierak, Jerzy Sydorczak, Julianna Pfeiffer, Danuta 
Chudzinska, Danuta Filip, Orysia Soroka, Danuta Sydorczak, Eugene Dudka, Erin Forsyth, Oksana Kutna, Nicholas 
Oshukany, Iryna Hrynovets, Lesia Bandura. Mnohaya Lita! 

 

  On the second Sunday after Easter, we 
remember the myrrh bearing women, who were 
the first to discover the Risen Christ, the first to 
proclaim the Good News. Each year we highlight 
the wondrous story of a group of women, 
courageously defying anyone’s better judgement, 
setting out at dawn to a tomb guarded by Roman 
soldiers. They go to attend to the body of their 
innocent loved one, executed as a criminal by 
their own people as much as by Rome. Last week 
we recalled the apostles, locked in their rooms in 
fear after their teacher is killed. We know from 
Gospel accounts that the women were also at the 
cross, witnessing the senseless brutality that 
understandably terrified the men. Nevertheless,  

the women dared to venture out; they sought to be near Christ regardless of the risks. Each of us, our entire Church, 
need to remember these women beyond the Paschal season, as models of discipleship, as examples of seeking Christ, 
recognizing Him, walking in His steps, believing in Him. 
 
  It is significant that women announced the Resurrection. The Jewish culture at the time of Christ was deeply 
patriarchal.  During the years of Jesus’s ministry, He consistently scandalized those around Him by addressing women 
as equals, speaking to them, preaching to them and with them, not judging them by the standards of His day. Jesus had 
women as friends as well as followers. Jesus did not adhere to gender norms, or any social or cultural norms that 
devalued a person’s worth or dignity. All recorded encounters of Christ with others are guided by love, and thus 
openness, even if Tradition forbade interaction.  
 
  Today, in this age of “Me Too” and continued misogyny, we need to focus on the significance of the myrrh bearing 
women. We know there were many of them, although we only have the names of 8: Mary Magdalen, Mary, the mother 
of James and of Joses and the mother of Jesus; Mary, the wife of Cleopas, Salome, the mother of the Sons of Thunder, 
Joanna, the wife of Chuza, Susanna, Martha and Mary, the two sisters of Lazarus. These women were of different ages 
and social classes. After the death of Jesus, they put their love for Him before fear, or decorum. They faced the 
unknown, possible punishment, violence; they faced their anguish and pain with steadfast love, supporting each other, 
hurrying together. It is women who faced the impossible—the empty tomb, the angel, the news of the crucified Jesus 
alive again. It is women who spread the word to their fellow disciples.  
 
  Women first witnessed the resurrected Christ because love gave them the strength and fortitude to go to Him. Despite 
tradition and expectations, women were equals for Jesus and included in His circles. Every one of us can look to those 
who went to find Christ that Easter morning. Like them, we can allow Love to bring us into places of uncertainty, fear, 
even death—to discover light and new life. Our Church can do more to acknowledge the leadership of women who live 
as icons of Christ. 
  The Christian Church has grown with the model of male dominance present in the time of Christ, but like Christ, 
today we can look beyond established norms to see Christ in every person, in every woman, and thus acknowledge 
every Christian as a disciple of Christ. 
 
  The month of May is dedicated to Mary, the mother of God—the Theotokos—who holds each of us too in the warm 
embrace of a mother’s divine love. 
 


