
ХРИСТОС ВОСКРЕС!                                             9.05.2021                                           ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 

 Томина неділя 

 День матері 

Діянь св. апостолів 5:12-20; Івана 20:19-31       

 ДЕНЬ МАТЕРІ 

   Нині день матері! Безумовно, це свято – одне з найбільш 

зворушливих свят, тому що кожен з нас з дитинства і до своїх 

останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ – 

образ своєї мами, яка все зрозуміє, пробачить, завжди пожаліє і 

буде самовіддано любити незважаючи ні на що. 

 
    Щастя й краса материнства в усі століття оспівувалися кращими художниками і поетами. І невипадково – від 

того, наскільки шанована в державі жінка, яка виховує дітей, можна визначити ступінь культури й 

благополуччя суспільства. Щасливі діти ростуть в дружній родині й під опікою щасливої матері. 

На День матері діти дарують своїм матерям квіти, святкові листівки, роблять якісь подарунки власними 

руками, присвячують мамам пісні та вірші.  Але головне, що вони були від серця та з добрими намірами. 

В День Матері не подарунок важний а увага. Якщо ви проживаєте далеко один від одного – то просто 

найбільший дарунок це привітати маму через телефон/інтернет, і тим ви принесете багато радості та 

задоволення. 

 

МНОГАЯ ЛІТА ПАТРІЯРШЕ! 

  5-го травня Патріарх Святослав святкував свій день народження (51-ий рік). З того 

приводу подав цікавий інтерв’ю “Українській правді” про нашу сучасну кризу і про 

сумніви котри виринають. “Глава Церкви сказав, що він ніколи не сумнівався в 

існуванні Бога і правдивості тих істин, які Господь відкриває. Разом із тим, 

Блаженніший Святослав ствердив, що сумнів як такий не є чимось поганим, адже в 

сумнівах людина шукає відповідей на запитання, які перед нею стоять. 

Кожна віруюча людина – це людина в дорозі. Наш шлях віри – це шлях до повноти пізнання Бога. Як каже апостол 

Павло, ми тут, на землі, бачимо Бога, немов у дзеркалі і постійно зростаємо до повноти Христа. І тому для 

християнина, який вірує, це нормально – сумніватися, нормально постійно бути в діалозі з Богом і питати в Нього, 

як правильно вчинити, – сказав він. 

Джерело: Департмент інформації УГКЦ 

 

Цього тижня в наші парафії: 

середа, 12.05.21: 10-а рано  Божественна св. Літургія (+Анна Манишин) 

 6-веч. Молебень до Богородиці 

четвер, 13.05.21: + св. апостола Якова 10-а рано  Божественна св. Літургія 

п’ятниця, 14.05.21: 6-а веч.  Божественна св. Літургія (+Петро і Валентина) 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ: Юлію Черниш (11-го) і Світлану Ошукана (12-го)   Многая літа! 

 

Пожертви Вел. П’ятниця-Великдень: $4273.     Квіти: $298.38       Конверти: $20.     Епархія:  $30.      

Щиро дякуємо за вашу щирість! 

 

 



CHRIST IS RISEN!                                9.05.2021                                       TRULY HE IS RISEN! 

 Sunday of St. Thomas  

Acts 5:12-20 and John 20:19-31 

A Mother’s Day Prayer 

To the Moms Who Are 

To the Moms who are struggling, to those filled with incandescent joy. 

To the Moms who are remembering children who have died, and pregnancies that miscarried. 

To the Moms who decided other parents were the best choice for their babies, to the Moms who 

adopted those kids and loved them fierce. 

To those experiencing frustration or desperation in infertility. 

To those who knew they never wanted kids, and the ways they have contributed to our shared world. 

To those who mothered colleagues, mentees, neighborhood kids, and anyone who needed it. 

To those remembering Moms no longer with us. 

To those moving forward from Moms who did not show love, or hurt those they should have cared for. 

Today is a day to honor the unyielding love and care for others we call 'Motherhood,' wherever we 

have found it and in whatever ways we have found to cultivate it within ourselves. 

- Hannah Kardon 

 

MNOHAYA LITA to Patriarch Svyatoslav 
 

  On May 5th His Beatitude, Patriarch Svyatoslav celebrated his 51st 

birthday. We offer our prayers that God continue to bless the Head of 

our Church. 

  On his birthday he was interviewed by the leading Ukrainian 

newspaper: Ukrainska Pravda, in which he reflected upon our time of 

crisis and doubt. Here is an excerpt from that interview: 

Doubt as such is not a bad thing, because in doubt a person seeks 
answers to the questions before him. 

Every believer is a person on a journey. Our path of faith is a path to the 

fullness of the knowledge of God. As the Apostle Paul says, here on earth 

we see God as in a mirror and are constantly growing to the fullness of 

Christ. That is why it is normal for a Christian to doubt, to be constantly 
in dialogue with God and ask Him how to do the right thing, he said. 

Source: Department of Information of the UGCC 

 

This week in our parish:   

Wednesday, May 12, 2021: 10 a.m. Divine Liturgy (+Anna Manyshyn) 

  6 p.m. Moleben to the Mother of God 

Thursday, May 13, 2021 (+St. James the apostle): 10 a.m. Divine Liturgy  

  

Birthday greetings to:     Yulija Chernysh (11th) and Svitlana Oshukany (12h).      MNOHAYA LITA! 

Donations:  Good Friday-Easter $4273.  Flowers: $298.38 Initial: $20.   Eparchy: $30.         

Thank you for your kind donations! 

 


