
ХРИСТОС ВОСКРЕС!                                             16.05.2021                                       ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 

 Неділя мироносиць 

Діянь св. апостолів 6:1-7; Марка 15:43-16:8       

  
  Ця неділю і цей тиждень присвячені пам’яті жінок мироносиць. Важливість 

цих жінок в контексті євангелії не можна перебільшити. В розвитку Христової 

науки їхня роля революційна, хоч часто зневажена. Мабуть це зневаження 

наслідок  самого революційного значіння котре просвітлює радикальність 

Христової науки та представляє виклик любови котрий не зручний та навіть 

вважається надмірним в нашім індивідуалістичнім, споживацькім суспільстві. 

Можемо оправджувати Христовий приклад тим що він Бог, але ці жінки котрі з 

ним ходили, історичні особи—жінки—котрі жили в добі та релігійній культурі 

котра не надавала їм будь які права, статус, чи авторитет. 

  Богослови пояснюють що сам факт що євангелисти включили імена деяких мироносиць це доказ 

історичної реальності Воскресіння. В тих часах не чувано було щоби жінка публично проголошувала будь 

що важливого. Тому якщо оповідання про Воскресіння було б видумане (а не реальним фактом) було би 

більш авторитетно тільки згадати мужчин як свідки подій. Але ми знаємо з євангелій що на третій день, ті 

мужчини котрі були найближчі Христові ховалися в закриті кімнати. Зогляду на приписи щодо Шабату 

тіло Христове хоронили дуже скоро і не було можливо виконати всі приписані обряди миття і помазання 

аж після свята. Тому ранним ранком жінки котрі—знову незважаючи нормам культури тих днів—ходили 

з Ісусом як його учні, вони відважилися виконати всі похоронні приписи як вияв своєї любови. 

  Прості жінки, перед сходом сонця пішли туди де римські власті та й провідники їхньої єврейської 

громади засудили, замучили та вбили їхнього невинного приятеля. Уявіть їхню вразливість, як вони 

наважилися на небезпеку. Уявіть їхній страх. Уявіть їхній біль і смуток. 

  Яка дивовижна відвага і сила. Але воно і лежить в кожного з нас. Воно родиться і здобуває силу в  

несумірні любові: любов втілена в особі Ісуса Христа котра живе в нас коли ми йдемо Його прикладом. 

Спонукані любов’ю, мироносиці були перші знати що Христос Воскрес, перші проголосити цю добру 

новину спасіння світові. 

  В цьому пасхальному часі коли в світі такі роздори, недовір’я і виснаженість пандемиком, ми бачимо в 

скорботних жінках що любов кличе їх до гробу, хоч темний ранок, і там вони знаходжують світло,  надію 

та незбагненну радість. 

 

Цього тижня в наші парафії: 

НИНІ: після Літургії панахида +Юлія і Петро Риневич 

середа, 19.05.21: 10-а рано  Молебень до Богородиці (YOUTUBE) 

п’ятниця, 21.05.21: + св. апостола і євангелиста Йоана Богослова  

 10-а рано  Божественна св. Літургія 

cубота 22.05.21: 4-а поп.  Від Тайної Вечері до Божественної Св. Літургія (ZOOM дискусія) 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ: Софія Федорович і Тимотей Сорока (16-го),   

Йосиф Дідик (18-го), Пат Калин (20-го) і Олена Мельник (21-го).   Многая літа! 

 



CHRIST IS RISEN!                                16.05.2021                                       TRULY HE IS RISEN! 

 Sunday of the Myrrh-bearing Women  

Acts 6:1-7 and Mark 15:43-16:8 

 

 

 This Sunday and the week ahead is that of the Myrrhbearing 

Women. The significance of these women to the Gospel 

message cannot be overstated. Their role in Christ’s mission is 

revolutionary, yet too often overlooked. Perhaps their story is 

overlooked because it is so revolutionary; it illuminates 

Christ’s radical message to each one of us, compelling us to a 

standard of love that is not comfortable or even reasonable for 

our individualistic, capitalist society. While we might think 

that Christ’s example of living was possible because he was 

God, the women around Him were historical people—female 

people—living in a time and religious culture that gave them 

no rights, status, or authority.  

 Theologians maintain that the evangelists included the actual names of some of the myrrhbearers, as 

proof that the resurrection account was real. At that time, no one would think of women announcing 

anything of public note. If the story was fabricated, men would have been placed in the account to make it 

more credible. But on the third day after Christ’s death, the men closest to Him stayed hidden together in 

a locked room. Because of Sabbath rules, the body of Jesus was quickly entombed and the expected 

rituals of anointing could not be performed until after the Sabbath day. For this reason, at dawn, the group 

of women who—contrary to cultural norms—had been Christ’s friends and followers, ventured out to 

fulfill the burial rituals due to a loved one.  

 Ordinary women, before sunrise, walking out where both the Roman authorities and their own Jewish 

community had tortured and executed their innocent friend. Imagine their danger, their vulnerability. 

Imagine their fear. Imagine their pain and grief.  

 Their courage and strength is astonishing. Yet, it is in each one of us. It is generated and fueled by 

incommensurable love: love embodied in Christ and living in us when we follow His example. Driven by 

love, the myrrhbearers were first to know that Christ is risen, the first to announce the salvation of the 

world.  

 In this Paschal time, when our world is fraught with division, distrust, and pandemic exhaustion, we can 

look to the grieving women drawn by love, hurrying towards a tomb in the grey dawn, only to find light, 

hope, and unfathomable joy.  

 
 

This week in our parish:   

Today after Divine Liturgy: panakhyda +Yulija and Peter Rynevych 

Wednesday, May 19, 2021: 10 a.m. Moleben to the Mother of God (YOUTUBE) 

   11:30 a.m. Bible Study 

Friday, May 21, 2021 (+St. John the evangelist and theologian): 10 a.m. Divine Liturgy  

  

Birthday greetings to:      

Sophia Fedorowich and Timotei Soroka (16th), Joseph Didyk (18th), Pat Kalyn (20th)  

and Olena Melnyk (21st).       

MNOHAYA LITA! 

 


