
ХРИСТОС ВОСКРЕС!                       8.05.2022                              ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 

Неділя  мироносиць 

Діянь св. апостолів 6:1-7 і 1послання св. Петра 5: 6-14; Марка 15:43- 16:9 і Марка 6:7-13 

В День Матері ми клонимо наші голови перед тою особою котра своєю 

відвагою, терпеливістю та любов’ю привела нас у світ, нас виховала, 

та дала приклад безмежної божественної любови. 

Многая літа нашим матерям! 
 Стало звичним в неділю Жінок-Мироносиць привертати увагу до важливості 

жінок в євангельській місії. І як доречно цього року в Північній Америці ми 

святкуємо День Матері в цей самий день. Хоча приємно мати конкретні дні 

визнання, іронічним є те, що обидва ці висвітлення жінок з’являються в 

контекстах, які віддають перевагу чоловікам і наполегливо принижують ролі жінок, 

які відзначаються. 

  Можливо, настав час, щоби ми ще раз поглянули на роль Мироносиць, але цього 

разу почули їхній заклик до дії. Дуже важливо, щоб ми пізнали цих жінок у 

їхньому історичному контексті, щоб могти співвідноситись з ними сьогодні. 
  Сама присутність жінок в євангельських розповідях про Ісуса сповіщає нас про їхнє значення в посланні 

Христа. Дослідники Біблії засвідчують, що ранньохристиянські громади намагалися наслідувати Христа у своїх 

стосунках і соціальних структурах. Таким чином, як пояснює Павло, не було ні єврея, ні язичника, ні раба, ні 

вільної людини, ні чоловіка, ні жінки. . . 

  Те, що Ісус говорив з жінками як з рівними Йому, було радикальним вчинком, гідним запису. Тому 

жінки в ранньохристиянських громадах виконували керівні ролі разом зі своїми братами по вірі. 

Зрештою, коли Церква процвітала, Рим намагався знищити християн, використовуючи їх як винуватців за свою 

недбалу й руйнівну політику. Християнські громади шукали визнання в домінуючих тенденціях тогочасного 

суспільства, тим самим поступово розмиваючи революційну рівність та інклюзивність Христа. Незважаючи на 

те, що жінки були учнями, пророками, мучениками і святими, коли Церква увійшла до мейнстріму роль жінок у 

Церкві почала відображати їх патріархальне суспільство, а не дивовижну рівність, продемонстровану Христом. 

Сьогодні, коли ми розмірковуємо над євангельським посланням, ми бачимо, як християнське життя вимагає 

відкритості. Любов динамічна; вона не є інертною. Тому навіть як Церква ми діємо не просто через те, що “так 

було завжди”. Ми завжди повинні бути відкритими для нових можливостей ділитися любов’ю. Це вибір, який ми 

робимо з підтримкою та обмірковуванням. 

  Жінки не є біологічно запрограмовані любити більше, ніж чоловіки. Любов у людей виховується ще з утроби. 

Жінки, маючи потенціал до народження дітей, зайняли соціальну позицію плекання не лише людей, а й усього 

життя. Ми дивимося на мироносиць і, справді, на Божу матір, які вибрали жити Божою любов’ю. Вони сказали 

“так” Богу, Христу, незважаючи на небезпеку, страх і послаблення норм. 

Уявіть собі учнів, чоловіків і жінок, які ховаються на Пасху — їхній дорогий Ісус в гробі. Уявіть собі, яка 

потрібна сміливість, щоби вийти з кімнати, знаючи, що послідовники Ісуса ризикують, що з ними 

поводитимуться так само, як і з Ним. Вони боялися, як і будь-яка розумна людина. Тим не менше, вони 

пішли до гробу. Вони ризикували своїми життями, вшановуючи смерть свого друга відповідно до звичаєвих 

практик їхньої Традиції. Вони вирішили показати свою любов більше, ніж страх. Ці жінки першими 

дізналися звістку про спасіння, першими дізналися про Воскресіння, першими повідомили іншим. Уявіть собі 

страх. Уявіть собі мужність. 

  Сьогодні, коли ми вшановуємо цю подію разом із матерями в нашому житті, давайте подивимося на вражаючу 

мужність наших власних матерів, які сказали “так” любові, навчаючи нас любити інших, нашу культуру, нашу 

Церкву. Давайте визнаємо мужність жінок України, котрі годують інших, піклуються про інших, працюють для 

збереження гідності та цілісності України та її народу. Давайте працювати, щоб розпізнати та зупинити сексизм 

навколо нас, який щодня знецінює жінок. Ми дивимося на мироносиць і всіх турботливих жінок, щоби 

навчитися мужності, чесності і щедрості життя, прожитого в любові. 

 

З вдячністю нашим мамам, сестрам, тіткам (тетам), донькам, 

чиї люблячі життя дають надію для нашого світу. 
 

МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ      МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ     МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ 
 

Що неділі після Літургії зійдемо на каву, чай, та приємне спілкування 

понеділок, 9-го травня—Нічне чування 7:30 веч при пам’ятнику біля церкви в пам’ять жертв нацистської, 

радянської і російської агресії. 

четвер, 12-го, 19-го і 26-го травня—нагода поспілкуватися з ново-прибувшими з України в підвалі 

церкви; кава, чай, приємна розмова . . .  
 

Отця Мирослава не буде в парафії від 10-го до 20-го травня  

але якщо буде нагла потреба можна до нього телефонувати на число 226-220-0310. 

В слідуючу неділю відправить Святу Літургію о. Зиновій Багрій. 

Неділю, 15-го травня після Літургії буде панахида за +Юлію і Петра Риневича 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:  Юлія Черниш (11-го), Світлана Ошукана (12-го), Софія Федорович і 

Тимотей Сорока (16-го), Йосиф Дідик (18-го), Патрикія Калин (20-го), і Олена Мельник (21-го).  

Многая літа! 
 

ПОЖЕРТВИ: 1-го травня: $555.   Єпархіяльні потреби: $105.    Щиро дякуємо! 

 



CHRIST IS RISEN! 08.05.2022 TRULY HE IS RISEN! 
Sunday of the myrrh-bearing women 

Acts of the Apostles 6:1-7 and 1 Peter 5: 6-14; Mark 15:43- 16:9 і Mark 6:7-13 

 

Let us offer a prayer for our mothers  

and all those who have been like mothers for us. 

May the Lord bless them and keep them close. 

 
  It has become commonplace for the Sunday of the Myrrh bearing women to 

evoke the prominence of women in the Gospel mission. And how fitting that this 

year in North America we celebrate Mother’s Day on this same day. Although it 

is nice to have specific days of appreciation, it is also ironic that both these 

illuminations of women appear in contexts that privilege men and persistently 

devalue the women’s roles that are being celebrated. 

  Perhaps the time has come for us, once again, to examine the role of the Myrrh 

bearers, but this time to hear their call to action. It is critical that we recognize 

these women in their historical context in order to relate to them today.  
  The very presence of women in the Gospel accounts of Jesus alerts us to their significance in Christ’s message. 

Biblical scholars attest that early Christian communities strove to emulate Christ in their relationships and social 

structures. Thus, as Paul explains, there was neither Jew nor Gentile, slave nor freeman, man nor woman . . .  

That Jesus spoke to women as His equals was a radical act, worthy of recording. Therefore, women in Early 

Christian communities exercised leadership roles alongside their brothers in faith. Eventually, as the Church flourished, 

Rome sought to destroy the Christians, using them as scapegoats for its neglectful and destructive policies. Christian 

communities sought acceptance in the mainstream, thereby gradually eroding Christ’s revolutionary equality and 

inclusivity. Despite women disciples, prophets, martyrs and saints, as the Church entered the mainstream, the role of 

women in the Church began to mirror its patriarchal society rather than the astonishing equality demonstrated by Christ. 

  Today, as we reflect on the Gospel message, we can see how Christian living demands openness. Love is dynamic; it 

does not stagnate. Therefore, even as Church, we do not act simply because “that’s how it’s always been.” We must 

always be open to the fresh possibilities of sharing love. This is a choice we make with support and deliberation. 

  Females are not biologically programmed to love more than males. Love in humans is nurtured from the womb. Women, 

having the potential to give birth have developed a social position as nurturers not only of humans, but of all life. We look 

to the Myrrh bearers and, indeed, to the mother of God as choosing to live God’s love. They have said yes to God, to 

Christ—despite the danger, fear, and undermining of norms.  

Imagine the disciples, men and women, hiding away at Passover—their dear Jesus in the tomb. Imagine the courage it 

would take to leave the room, knowing that followers of Jesus are at risk of the same treatment He received. They were 

afraid—as any sensible person would be. Nevertheless, they went to the tomb. They risked their lives to honour the death 

of their friend in the customary practice of their Tradition. They chose to show their love, more than their fear. These 

women were the first to know the news of salvation, the first to know the Resurrection, the first to tell the others. 

Imagine, the fear. Imagine the courage.  

  Today, as we honour this event together with mothers in our life, let’s look to the astounding courage of our own 

mothers who have said “yes” to love, teaching us how to love others, our culture, our Church. Let’s acknowledge the 

courage of the women of Ukraine, feeding others, caring for others, working to preserve the dignity and integrity of 

Ukraine and its people. Let’s work to recognize and stop the sexism all around us that devalues women on a daily basis. 

We look to the Myrrh bearers and all caring women to learn the courage, honesty and generosity of life lived in love.  

 

With gratitude to our mothers, sisters, aunts, daughters whose loving lives bring hope to our world. 
 

PRAY FOR UKRAINE               PRAY FOR UKRAINE              PRAY FOR UKRAINE     

Every Sunday after Divine Liturgy come down for coffee, tea, and conversation 
 

Monday, May 9 @7:30 pm Candlelight vigil in memory of the victims of Nazi, Soviet, and now russian 

aggression. Please join us as we pray beside the monument in our Heritage Park. 

Thursday, May 12, 19, and 26 @ 6 pm Coffee/tea with newcomers; an opportunity, in our Church 

basement, to socialize with people who have just come from Ukraine. Let’s make everyone feel at home 

and welcome.  
 

Fr. Myroslaw will be absent from the parish from May 10 to 20.  

In case of an emergency you can call him on his cell phone: 226.220.0310. 

Next Sunday Fr. Bahriy will celebrate the Divine Liturgy;  

And there will be a panakhyda after the liturgy for +Julia and Petro Rynevych 

 

Birthday greetings to:  Yuliya Chernysh (11th), Svitlana Oshukany (12th), Sophia Fedorowich and 

Timotei Soroka (16th), Joseph Didyk (18th), Pat Kalyn (20th) and Olena Melnyk (21st). 

Happy Birthday! 
 

 Donations:     May 1: $555.  Eparchial needs: $105. 

Thank you for your continued support! 

 

https://www.facebook.com/events/557907238996333/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22groups_highlight_units%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

