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УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

ПАРАФІЯЛЬНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЧИСЛО 17

НЕДІЛЯ, 24 КВІТНЯ 2022 РОКУ

Владика Андрій Рабій
отець Остап Микитчин
Телефон: 215.576.5827
Інтернетна сторінка: www.mykhailivka.org
1013 Fox Chase Road, Jenkintown, PA 19046
Email: parish@mykhailivka.org
Оренда залу: 267.885.3091 (пані Люба Борочок)

Неділя Пасхи. Воскресення Христове. Великдень.
Третій антифон
Стих: Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його,*
і нехай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його (Пс. 67,2).
Тропар, глас 4: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав,* і тим, що в гробах, життя
дарував.
Стих: Як іщезає дим, нехай іщезнуть,* як тане віск від лиця вогню (Пс. 67,3).
Тропар, глас 4: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав,* і тим, що в гробах, життя
дарував.
Стих: Так нехай погибнуть грішники від лиця Божого,*
а праведники нехай возвеселяться (Пс. 67,3-4).
Тропар, глас 4: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав,* і тим, що в гробах, життя
дарував.
Вхідне
В церквах благословіть Бога, Господа,* ви – з джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Тропар, глас 4: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав,* і тим, що в гробах, життя
дарував.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак, глас 8: Хоч і у гріб зійшов Ти, Безсмертний,* та адову зруйнував Ти силу,* і воскрес єси як
переможець, Христе Боже,* жінкам-мироносицям звістивши: Радуйтеся,* і Твоїм апостолам* мир
даруєш,* падшим подаєш воскресіння.
Замість Трисвяте...
Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя (3).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
У Христа зодягнулися. Алилуя.
Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя.
Прокімен, глас 8:
Це день, що його створив Господь, возрадуємося і возвеселімся в нім (Пс 117,24).
Стих: Сповідуйтеся Господеві, бо Він благий, бо навіки милість Його (Пс. 117,1).
Це день, що його створив Господь, возрадуємося і возвеселімся в нім (Пс 117,24)
Діянь святих апостолів читáння (1, 1-8).
Першу книгу я написав, Теофіле, про все, що Ісус робив та що навчав від початку аж до дня, коли
вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких вибрав. Він показував їм себе також у
численних доказах живим після своїх страстей, являючись їм сорок день і розповідаючи про
царство Боже. І коли був разом з ними за столом, він наказав їм Єрусалиму не кидати, але чекати
обітниці Отця, яку ви від мене чули; бо Іван христив водою, ви ж будете хрищені по кількох цих
днях Духом Святим. Отож, зійшовшися, вони питали його: Господи, чи цього часу відбудуєш
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царство Ізраїля? Він відповів їм: Не ваша справа знати час і пору, що Отець призначив у своїй владі.
Та ви приймете силу Духа Святого, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї
та Самарії і аж по край землі.
Алилуя, глас 4:
Ти, воскресши, помилуєш Сіона (Пс. 101,14).
Господь з неба на землю споглянув (Пс. 101,20).
Від Йоана святого Євангелія читáння (1, 1-17).
Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було Бог. З Богом воно було споконвіку. Ним
постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей.
Світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом, якому ім'я Іван.
Прийшов він свідком, щоб свідчити про світло, щоб усі через нього увірували. Не був він світло, був
лише, щоб свідчити про світло. То було справжнє світло, що просвічує кожну людину. Воно
прийшло у цей світ. Було у світі, і світ постав через нього, і світ не пізнав його. Прийшло до своїх, і
свої його не прийняли. Котрі ж його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати, тим, що
вірують в ім'я його; які не з крови, ні з тілесного бажання, ні з волі людської, але від Бога
народилися. І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми бачили його славу славу Єдинородного
від Отця, повного благодаті та істини. Іван свідчить про нього і проголошує, кажучи: «Ось той, про
кого я говорив: той, що йде за мною, існував передо мною, був раніш за мене». З його повноти ми
всі прийняли благодать за благодать. Закон був даний Мойсеєм, благодать же та істина прийшла
через Ісуса Христа.
Замість Достойно
Ангел сповіщав Благодатній: Чистая Діво, радуйся. I знову кажу: Радуйся. Твій Син воскрес
тридневний із гробу, і мертвих воздвигнув Він. Люди, веселіться.
Ірмос, глас 1: Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо Господня на Тобі возсіяла. Радій нині й
веселися, Сіоне. А Ти, Чистая, красуйся, Богородице, востанням рождення Твого.
Причасний
Тіло Христове прийміть, джерела безсмертного споживіть. Алилуя, тричі.

****************************************
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ОГОЛОШЕННЯ

ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА
ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
ПРОСИМО МАТИ МАСКИ У ЦЕРКВІ у зв’язку з вірусом COVID-19.
ПОМОЛІТЬСЯ ЗА ХВОРИХ ТА ВИМУШЕНИХ БУТИ ВДОМА ПАРАФІЯН
Ганна Кузів, Надія Міщук, Стефан та Оксана Федоришин, Ярослава, Ірина

ГАРЯЧІ СНІДАНКИ/ОБІДИ: Сестрицтво св. Анни запрошує усіх на гарячі обіди в парафіяльній
залі після першої та другої Святої Літургії, 1 травня.

КЛАС ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРШОЇ СВ. СПОВІДІ ТА БАТЬКИ УЧНІВ зустрінуться у неділю,
1 травня, після першої Святої Літургії о 9:30 ранку на нижньому поверсі залу.

ЗУСТРІЧ СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ - ХРИСТОВІ” відбудеться у неділю, 1
травня, після першої недільної Святої Літургії. Запрошуємо усю нашу молодь!

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 3 травня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 4
травня, з 9 до 12 год.

БЛАГОСЛОВЕННЯ ГРОБІВ на Провідну Неділю буде на цвинтарі св. Марії о 13:00.
Зустрічаємося біля статуї Пресвятої Богородиці для загальної Панахиди, і опісля індивідуальні
благословення.

БЛАГОСЛОВЕННЯ ГРОБІВ на Провідну Неділю буде на цвинтарі LAWNVIEW (Rockledge) о
14:30. Зустрічаємося біля прапора для загальної Панахиди, і опісля індивідуальні благословення.

Усі, хто просив свідоцтва про хрещення просимо звертатися до Владики Андрія.
ОРГАНІЗОВАНО ФУТБОЛЬНУ СЕКЦІЮ при нашій парафії. Класи проходять щовівторка з
18:00 і щосуботи з 14:30. Просимо звертатися до п. Богдана Флис (267.312.5822) за подальшою
інформацією.

ЗБІРКА НА ЗАКУПІВЛЮ медичного обладнання для війського шпиталю проводиться зараз у
нашій парафії. Прошу залишати ваші пожертви у великому прозорому ящику ззаду церкви.

ПРОХАННЯ до всіх добродіїв, які пожертвували $1,000 та більше на будівництво парафіяльного
залу, звернутися до п. Ігоря Сидоряка, щоб отримати пам’ятний викарбуваний образ св. Михаїла
Архистратига на знак вдячності від парафії.

ОГОЛОШЕННЯ
У квітні звільняється помешкання у головному парафіяльному будинку. Помешкання є зручне для
проживання родини. Замість оплати проживання родина буде виконувати парафіяльні
господарські обов’язки. Зацікавлених просимо звертатись до Ігоря Сидоряка або Юрія Бейзика.

НАША ОНОВЛЕНА ПАРАФІЯЛЬНА СТОРІНКА вже працює: www.mykhailivka.org
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ПАРАФІЯЛЬНИЙ БЮЛЕТЕНЬ: Якщо Ви бажаєте отримувати бюлетені в електронній версії,
просимо надіслати повідомлення на скриньку parish@mykhailivka.org.

ПРО ХРЕСТИНИ ТА ШЛЮБИ
•
•

•

ХРЕСТИНИ. Просимо звертатися щодо хрестин до Владики Андрія особисто на розмову та
обговорити деталі. Потрібно заповнити формуляр.
ШЛЮБИ. Просимо звертатися принаймні 6 місяців до дати шлюбу. У цей час потрібно
перейти інтерв’ю-запитник, взяти передшлюбний курс онлайн або особисто.
o Якщо хтось має тільки цивільний шлюб і бажає взяти шлюб у церкві, просимо
звертатися до Владики Андрія.
o Якщо хтось був попередньо одружений і бажає взяти шлюб у церкві, просимо
звертатися до Владики Андрія, який допоможе почати процес анулювання
попереднього шлюбу та почне підготовку до нового шлюбу.
НАМІРЕННЯ НА СЛУЖБУ БОЖУ Ви можете подати повідомленням на скриньку
parish@mykhailivka.org, смс-ою на телефон 267.303.8041, та особисто.

Організація “Анонімні Алкоголіки” готова допомогти

Ми пили алкоголь і страждали від нього.
Тепер ми навчилися як зупинити нашу хворобливу пристрасть до алкоголю, й навчитися жити
тверезо - і тобі це вдасться, якщо сам цього захочеш.
Програма безкоштовна, анонімна та доступна кожному.
Тарас +1 (267) 902-9217;
http://aa.lviv.ua
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ЗАПРОШУЄМО ЮНАКІВ ТА ЮНАЧОК
ВСТУПИТИ ДО СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА
МОЛОДЬ ХРИСТОВІ” У НАШІЙ ПАРАФІЇ
Напишіть повідомлення до п.Зоряни Мохналь:Zorianamokhnal@gmail.com
Небесною покровителькою спільноти є Мати Божа Покрова.
Гасло: «Тут знайдеш Христа, тут знайдеш себе, тут знайдеш себе у Христі».
ЗАПРОШУЄМО НАШУ МОЛОДЬ (10 років і старші)
приєднатися до Української Молоді Христові при нашій парафії!
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ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Високопреосвященним і преосвященним владикам,
всесвітлішим, всечеснішим і преподобним отцям,
преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі мирянам
Української Греко-Католицької Церкви
Христос воскрес!
Зійшов Ти, Христе, в глибини підземні
І розбив кайдани вічні, що держали ув’язнених,
І на третій день, як із кита Йона,
Воскрес Ти із гробу!
Пісня 6 Канону Воскресної утрені
Дорогі в Христі!
Цього року ми зустрічаємо Пасху Христову серед особливих випробувань, страждань, знущань,
зневаги і руїни. У нашому народі, в Україні та на поселеннях, може здатися, що хрест Господній був
раптово кинений нам на плечі на самому початку Великого посту і ми несемо його вже не день-два,
не тиждень-два, а безнастанно, день і ніч. Для нас Велика п’ятниця стала немовби хлібом насущним,
буденною дійсністю і ми не знаємо, коли настане світлий день перемоги над злом, ненавистю і
насильством. Але саме сьогодні Господь закликає нас не сумніватися в перемозі світла над
темрявою, життя над смертю, істини над брехнею, і Він запевняє нас у своїй любові та милості. Від
Нього, нашого воскреслого Спасителя, ми черпаємо силу в теперішніх стражданнях, Він – джерело
нашої надії. Тож разом з апостолом Павлом ми сьогодні кажемо: «Нас тиснуть звідусіль, але ми не
пригноблені; ми в труднощах, та ми не втрачаємо надії… Нас бо ввесь час живими віддають на
смерть із-за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашім смертнім тілі» (2 Кор. 4, 8. 11). В тому ж дусі
ми впевнено вітаємо одне одного переможним привітом: Христос воскрес! Воістину воскрес!
Зійшов Ти, Христе, в глибини підземні…
Своїми стражданнями і смертю на хресті Христос сходить у глибину впалої людської природи.
Приймаючи найгірші знущання — зраду, протизаконне засудження, наругу, плювання, удари по
обличчі, бичування і вбивство (див. Мр. 10, 33-34), Син Божий бере на себе всі наслідки людського
гріха. Він торкається найдальшого віддалення від Бога, найгіршого людського падіння,
найбільшого спотворення гідності, для якої людина була створена. Можливо, цього тижня в
контексті війни, коли ми читали чи слухали Страсті Христові, то особливо відчули і пережили все,
що переніс Господь спасіння нашого ради.
Водночас ми усвідомлюємо, наскільки впалою залишається людська природа, наскільки диявол
далі оволодіває людиною, яка не має Бога в серці. Хто сіє ненависть і розпочинає війну проти
ближнього свого, той противиться Всевишньому. Кожна війна – це явний прояв руйнівної
душогубної дії диявола, бо тільки нечистий уміє в такий спосіб ширити страх і нести смерть,
завдавати стільки ран, і шкоди, і болю, і втрат. І навіть коли для стражденних дорога до зцілення і
вилікування травм може видаватися далекою, закритою чи непрохідною, слід пам’ятати, що з
воскреслим Христом немає нічого такого, чого не можна здолати і зцілити.
Війна росії проти України — це чергова колоніальна війна тюрми народів, яка пробує відродитися
на наших очах. Окупант знову несе нам кайдани, якими кували цілі покоління наших предків. Це
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кайдани, якими в’язали руки козаків, що будували Санкт-Петербург. Це кайдани, століттями
накладені на інтелектуальне і церковне життя України. Це кайдани кріпаків, кайдани Голодомору,
кайдани мільйонів депортованих і переселених українців, що засіяли своїми кістками безмежні
сибірські простори «аж до краю землі». Ідеологи війни росії проти України відкрито говорять, що
наше існування — це історична помилка, яку треба виправити саме «вічними кайданами» смерті та
знищення. Це війна проти самого права українського народу на свою історію, мову і культуру, на
свою незалежну державу, на своє існування.
З духовного погляду зрозуміло, наскільки наш агресивний сусід не спроможний позбутися своїх
фальшивих кумирів і що він далі шукає в них своєї величі нашим коштом. Своїми крилатими
ракетами, авіабомбами та артилерійськими снарядами він намагається нас залякати, загнати в
глибини підземні, у небуття і увінчати вічними кайданами. Але саме в тих підземеллях відбувається
чудо — спільної молитви, жертовної допомоги ближньому, незламного духу і прояву сили Божої
присутності.
І розбив кайдани вічні, що держали ув’язнених…
Наша традиційна ікона Христового Воскресіння — Зішестя в ад. На ній зображені розбиті двері аду
і порвані кайдани гріховності. Воскресіння Христове є святом перемоги, — перемоги життя на
смертю, Божої істини над неправдою диявола, любові над ненавистю. Один із наших воїнів на
своєму шоломі написав такі слова молитви: «Боже, коли мене уб’ють на полі бою, то забери мене в
рай, бо в аді я вже побував!». У своєму воскресінні Христос виходить не тільки з порожнього гробу,
а й із глибин аду і смертельного поневолення людини. Виходить не сам: беручи за руку прабатьків
Адама і Єву, виводить на волю все людство, ув’язнене кайданами смерті. Бере за руку наших воїнів
і волонтерів, мирних людей, які бачили ад російської окупації, — бере за руку Україну та веде її у
воскресіння, наповнюючи пасхальною радістю переможного гімну «Христос воскрес!».
Сьогодні, коли Україна захищає себе від підступного ворога, ми більше ніж будь-коли покликані до
духовної боротьби, пам’ятаючи, що зло можна перемогти тільки добром. Святий Павло пригадує
нам, що треба бути пильними, щоб серед жахіття війни ми самі залишилися людьми і не впали в
диявольську пастку злоби і ненависті: «Христос нас визволив на те, щоб ми були свобідні. Тож
стійте і під кормигу рабства не піддавайтеся знову… Увесь бо закон міститься у цій одній заповіді:
“Люби ближнього твого, як себе самого”» (Гал. 5, 1. 14). Відтак заохочує кожного з нас відкритися
до Божої благодаті і дозволили Святому Духові приносити свій життєдайний плід: «А плід Духа:
любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. На тих то
нема закону» (Гал. 5, 22-23).
Пасха — це свято перемоги любові над ненавистю, радості над смутком, миру над війною,
довготерпіння над панікою, доброти над злістю, вірності над зрадою, тихості над неспокоєм,
здержливості над ненаситністю. Пасха — це перемога духу над тілом, правди над брехнею, життя
над смертю. Христос воскресає із гробу, щоб воскресити і обдарувати перемогою тих, кого смерть,
неволя і приниження поглинули, наче колись кит — пророка Йону.
І на третій день, як із кита Йона, вокрес Ти із гробу!
Яка це іронія, що ворог планував за три дні святкувати свою перемогу в столичному Києві! Він
думав, що швидко проковтне цілий народ, але його підступні плани поламав героїзм нашого
війська. Насправді це Христос, який воскрес на третій день із гробу, дає сьогодні нам, що віримо в
Його воскресіння, віру в перемогу над адом і смертю. Святий Іван Золотоустий у своїй пасхальній
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проповіді зауважує, що ворог людського роду «взяв людину, а на Бога натрапив. Взяв землю, а
стрінув небо. Взяв, що бачив, і впав через те, чого не добачив». Так само наш ворог взяв, що бачив,
але впав через те, чого не добачав, — сили духу, віри і любові нашого народу! Наша перемога,
перемога України, — у силі воскреслого Христа, який виводить нас із глибин жахіть війни і смерті,
розбиває кайдани вічні та переможно веде нас до життя. Святкувати Пасху Христову в час війни
означає вже куштувати нашу перемогу. Не сумніваймося в цьому!
Той, хто несе смерть, приречений на поразку, бо Україна святкує Пасху! Вищезгаданий
Золотоустий, переспівуючи слова Апостола народів (див. 1 Кор. 15, 55), мовить: «Де твоє, смерте,
жало? Де твоя, аде, перемога? Воскрес Христос — і ти звалений. Воскрес Христос — і попадали
демони. Воскрес Христос — радіють ангели. Воскрес Христос —і життя вільно пливе». Той, хто хоче
нас поневолити смертю, вже переможений, бо його головну зброю колонізації і загарбництва сам
Христос знешкодив і подолав своєю смертю на хресті та славним Воскресінням.
Дорогі в Христі браття і сестри! Сьогодні обіймаю своїми батьківськими і братніми обіймами
кожного з вас і ділюся з вами пасхальною радістю. Обіймаю всіх, хто воює на фронтах — духовних і
тілесних, особливо наших незламних воїнів, відданих душпастирів і невтомних волонтерів.
Обіймаю пасхальною радістю всіх, хто був змушений покинути свій дім чи навіть рідну землю, і
молюся за ваше швидке повернення в час миру, який неминуче настане. Обіймаю молитвою всіх
поранених, щоб у своєму терпінні ви відчували підтримку, любов і вдячність всього народу, а
передусім — Божу милість і безнастанну Божу любов. Вітаю всіх, хто по всьому світу підтримує і
допомагає Україні, великим чи малим. Як світова спільнота, ми проявилися немов вулик, у якому
кожний духом відчуває, що має робити в час загрози. Обіймаю тих, хто на окупованих територіях, у
зонах бойових дій, — тих, хто не має можливості зібрати пасхального кошика і співає «Христос
воскрес!» під голос гармат і вибухів снарядів. У надії на воскресіння плачу і ридаю разом з усіма, хто
оплакує своїх загиблих, як з лав наших Збройних сил, так і серед мирного населення. Хай сьогодні
кожний із нас відчує надію у світле майбутнє в мирі і злагоді, бо саме Воскресіння Христове –
джерело миру. Хай пребагата символіка нашої писанки нагадує всім нам, що воскреслий Господь –
джерело небесних благ, радості, добра, перемоги і вічного життя.
Усе духовенство, усіх богопосвячених осіб і мирян в Україні та на поселеннях обіймаю батьківською
любов’ю і щиро бажаю вам благословенних Великодніх свят, смачного свяченого яйця та світлої
пасхальної радості!
Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа
нехай будуть з усіма вами!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
у Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці,
7 квітня (25 березня) 2022 року Божого
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ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЄРАРХІВ У США
Мироносиці жінки:
рано-вранці прийшовши до гробу Життєдавця,
знайшли ангела, що сидів на камені,
а він, провістивши їм, так мовив:
Чому шукаєте Живого між померлими?
Чому оплакуєте у тлінні Нетлінного?
Ідіть, і проповідуйте його учням!
Стихира Пасхи
До Всесвітліших Священиків,
Преподобних Єромонахів, Братів та Сестер,
Дорогих Вірних,
Христос Воскрес!
Дорогі Сестри і Брати!
Пройшовши Великій Піст, позначений невимовним болем війни, воєнних злочинів, вбивств і брехні
про наш народ і нашу Церкву з боку напасника, ми бачимо Воскресіння. Наш народ живе, об’єднує
світ, дає смисли всім людям доброї волі. Пасхально, таїнственно ми переходимо від смерті до життя.
Ми сьогодні повторюємо величний і радісний тропар Великодня: «Христос воскрес із мертвих,
смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував». У цьому короткому піснеспіві, міститься
вся суть нашої віри і нашої перемоги. Все Євангеліє є своєрідним вступом, підготовкою читача до
центральної історії Пасхи. Бо «…якщо Христос не воскрес», — радикально пише Апостол Павло до
Коринтян, — «тоді марна й проповідь наша, марна й віра ваша» (1 Кор 15:14). Без віри у Воскресіння
проповідь перетворюється у набір правил і обов’язків, а участь у церковному житті на дотримання
традицій і ритуалів, які без суті лишаються порожніми.
А Господь таки воскрес, щоб з Ним ми жили вічно!
Тому у своєму слові на Великдень святий Іван Золотоустий, єпископ Константинополя, автор
Божественної Літургії, яку ми молимося щонеділі, з певністю і безпосередністю твердить, що у
радість Воскресіння мають увійти усі — багаті й убогі, стримані й недбалі, ті, хто постив і хто не
постив. Торжество настільки велике і неосяжне, що не час розмінюватися на деталі, а треба
зосередитися на головному — Христос Воскрес!
Безсмертний і вічний Бог з любові до людства уповні увійшов у наше життя, прийняв на себе наші
випробування і страждання, і остаточно — смерть. Проте це не кінець історії.
Приходячи сьогодні з мироносицями до гробу, ми дізнаємося, що Христос – Живий. Він не ожив як
супер-герой у фільмі чи комп’ютерній грі, а як Творець і Христос —джерело життя, прийнявши
нашу смерть, воскрес з мертвих та оживив усе людство — «усім, хто в гробах, життя дарував».
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Життя царює, а смерть щезла. Здолавши смерть, Христос і нас зробив переможцями. Вірите? Ми з
вами переможці над смертю!
Цю істину так необхідно усвідомити саме тепер, бо серед тих, кому Христос дарував життя — наші
рідні і близькі, чий відхід ми оплакуємо. Серед живих у Христі — замордовані мешканці Бучі,
Бородянки, Гостомеля, Маріуполя і Краматорська. Серед живих, над якими смерть не має влади —
полеглі воїни, що віддали життя, засвідчивши про найбільшу любов. Закінчилися страждання для
невинних жертв жорстоких агресорів — розстріляних, розтоптаних, задушених. Смерть і страх
смерті над ними більше не панує. Вони разом з Апостолом Павлом можуть насміхатися над смертю:
«Де твоє, смерте, жало? Де твоя, А́ де, перемога?» (1 Кор 15:55). Вони побачили смерть і у Христі її
остаточну поразку.
Чи віримо ми? Чи усвідомлюємо, що Господь переміг смерть, гріх і диявола, і наші страждання —
хоч які великі і болісні — все ж тимчасові, бо смерть вже не має влади над нами? Чи готові ми бігти
до всіх кінців землі, проголошуючи добру новину про Божу перемогу?
Закликаємо вас, дорогі у Христі браття і сестри, дивитися на подію Воскресіння не лише через
призму чудових і глибоких обрядів і традицій, а зосередитися на суті великодньої новини для
кожного з нас особисто і всіх, які стоять перед обличчям смерті: Христос воскрес із мертвих, своєю
смиренною хресною смертю здолав смерть, і своєю жертвою дарував життя кожному з нас.
Йдімо у світ, проповідуючи Христове і наше Воскресіння!
+Борис Ґудзяк
Архиєпископ Філадельфійський
Митрополит Української Католицької Церкви у США
+Павло Хомницький
Єпископ Стемфордської єпархії
+Венедикт Алексійчук
Єпископ Чиказької єпархії святого Миколая
+Богдан Данило
Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата
+Андрій Рабій
Єпископ-Помічник Філадельфій ський
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Воскресіння Господнє
1. Подія Воскресіння Ісуса Христа завжди була і сьогодні залишається особливою для кожного
християнина. Роздумуючи над глибокою духовною суттю цього дивовижного Таїнства, ми
проводимо своєрідну паралель на нинішні часи, зокрема на ці складні і небезпечні процеси, які
відбуваються у нашому суспільстві і в цілому світі. Йдеться про жорстокі воєнні конфлікти, які
приносять нещастя, численні людські жертви, порушують мир і спокій людей. Ця велика біда не
обминула і нашу Україну, особливо її східні терени.
Людство постійно потребує і шукає миру і щастя. Стає очевидним, що людські старання зробити
щасливим життя на землі не завжди приносили успіх, оскільки моральна і духовна спустошеність
людини, її жорстокість, ненависть, прагнення матеріального збагачення спричиняють руйнування
встановленого Богом порядку, викликають дисгармонію між людьми.
2. Ісус Христос став тим, хто приніс людям довготривалий мир і щастя. Своїми стражданнями і
смертю Він знищив найбільше зло у світі – гріх, а одночасно переміг джерело цього зла – диявола.
Бо саме гріх, особливо гордості, є причиною неспокою у серці людини, що негативно позначається
на її житті. Христос приносить справжній мир тим, хто покладає надію на Нього. Божий мир полягає
не лише у заспокоєнні емоцій і почуттів, а заспокоює найглибші потреби людської душі. Тому
Христос - це справжній миротворець, а Христова Пасха, це всесвітнє свято Божого миру, бо Христос
воскрес для спасіння всіх людей і цим переміг гріх – ворога миру на землі. Гріх - це найбільше зло у
світі, бо він віддаляє від нас найбільше добро – Бога, джерело всякого добра у світі, та нищить
найбільшу нашу цінність – безсмертну душу. Про це говорить псалмопівець так: „Відступи від зла й
чини добро, шукай миру та його тримайся!” (Пс. 34:15).
3. На Тайній вечері перед своїми страстями Ісус сказав до апостолів такі слова: „Мир залишаю вам,
мій мир даю вам; не так, як світ дає, даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше, і не
страхається!” (Ів. 14:27). І цим миром є не просто якийсь Божий дар, але сам Христос і Його любов.
Хто тісно єднається вірою і любов’ю з Ісусом Христом, той знаходить цей справжній мир, спокій у
серці і в житті. Цю правду потверджує апостол Павло словами: „Оправдані ж вірою, ми маємо мир з
Богом через Господа нашого Ісуса Христа” (Рим. 5:1).
Усяке зло, яке існує у світі, часто має своє джерело в серці людини, як каже Христос: „З повноти
серця уста промовляють”. А коренем цього зла є гріх. Тому мир у світі буде тоді, коли він настане у
серці людини, якщо Христос очистить його з бруду гріхів, вчинить його джерелом свого миру,
наповнивши своєю чистою любов’ю.
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Апостол Павло в одному із листів так описує земну місію Христа: „Він прийшов звістувати мир вам,
що були далеко, і мир тим, що були близько” (Еф. 2:17), „Бо він - наш мир, він, що зробив із двох одне,
зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу, - своїм тілом” (Еф. 2:14).
4. Сьогодні, коли військова агресія Росії хоче знищити нашу державу і народ, ми в особливий спосіб
відчуваємо потребу миру. В нашій душі дуже часто виникають запитання: коли настане мир в
Україні? Як здобути цей мир? Хто може повернути мир нашому народові? І відповідь є одна: Ісус
Христос є тим миротворцем, хто зможе надійно захистити нас від цього ворога і повернути нам
довгоочікуваний і тривалий мир, якщо ми увіруємо в Нього і довіримося Йому щирою і витривалою
молитвою,
повною
надії
на
Його
милосердя.

ПРИКЛАД. На морі корабель потрапив у сильний шторм. Величезні хвилі кидала його у різні
сторони і кожної хвилини була загроза, що вони перекинуть його. Всі пасажири були перелякані,
хвилюючись за своє життя. Серед загальної паніки на палубі появилась маленька дівчинка, дочка
капітана, і запитала у присутніх, хто стоїть при штурвалі. Їй відповіли, що сам капітан. Лице
дівчинки відразу повеселішало, страх зник з нього, і вона переконливо сказала: „Якщо тато біля
штурвалу, я можу йти спокійно спати. Все буде добре”. Вона була переконана у здібності свого тата,
що
він
безпечно
випровадить
корабель
з
бурі.

5. Дорогі друзі! Якщо Небесний Отець керує і опікується нашим життям, тоді можемо бути
спокійними, Він проведе нас щасливо через усі життєві бурі і незгоди. Отже, наш пошук миру у серці,
в житті і у світі буде успішний, коли ми будемо шукати найперше Христа, сповнення Божої волі,
довіримося Його провидінню. Тільки Христос може принести нам справжній мир, і у цьому
запевнює нас святий Павло, кажучи: „І мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця
й
думки
ваші
у
Христі
Ісусі”
(Фил.
4:7).

Великдень, це велике і найбільш радісне свято для християн. А там, де радість, там панує мир у
серці. Тож нехай воскреслий Ісус Христос розвеселить тих, що сумують, скріпить сили немічних,
потішить одиноких. Нехай панує мир і злагода поміж нами. Зі святковим настроєм піднесімо угору
серця
і
з
радістю
співаймо:
„Христос
бо
воскрес
радість
вічна”.
Христос воскрес!
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Христове Воскресіння – центральна подія нашої віри. Апостол Павло влучно це підтверджує: «Коли
Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна й віра ваша» (І Кор. 15:14). Церква протягом
восьми богослужбових днів згадує розповідь про Воскресіння. Від Пасхи до наступної неділі
апостоли Томи (Антипасхи) під час Літургії читаються багато різноманітних євангельських
розповідей про появу Воскреслого Христа.
Наші чотири Євангелія, написані через 37-70 років після Воскресіння, описують цю подію наскільки
різноманітно, що Церква мудро не поєднує їх в одну загальну картину. Кожному Євангелію
потрібно дати можливість вкласти свій цінний внесок в те, що ми знаємо про воскреслого Христа і
в що ми не перестаємо вірити.
Ми повинні розуміти, що євангельські розповіді описують нам те, що відбулося, насичені багатим
досвідом перших християн, оглядаючись назад та відновлюючи всі ті події.
Наші попередники з вірою говорили про Воскресіння ще задовго до того, як розпочали записувати
свої розповіді. Перші християни проголошували істину усно, обираючи досить сильні вигуки:
«Христос справді воскрес і з’явився Симонові» (Лк. 24:34). В Єрусалимі досить часто можна було
почути слова, які поєднували розп’яття та воскресіння: «Отого Ісуса… ви прибили до хреста; проте
Його Бог воскресив» (див: Діян. 1:23-24; 4:10; 5:30-31;10:39-40).
Апостол Павло згадує чотири послідовні події, які дійшли до нього з перших днів його
наверненння: «Христос умер за наші гріхи… був похований, що воскрес третього дня за Писанням;
з’явився Кифі» (І Кор. 15:3-5). Апостол пояснює, що означає ця послідовність для євреїв та поган:
«був виданий за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання» (Рим. 4:25).
Ці ранні усні передання ніколи не згадували про пусту гробницю Ісуса. Проте у всіх чотирьох
Євангеліях саме пуста гробниця стає з’єднуючою ланкою між розп’яттям та воскресінням,
підтвердженням того, що Ісус дійсно прийняв смерть. Його учні бачили, як тіло поклали до гробу
перед настанням суботи; але після Суботи тіла там вже не було. Що ж відбулося?
Християни розуміли, що відсутність тіла не може доказати Боже втручання. Знайшовши гробницю
порожньою, Марія Магдалина зразу ж робить висновок: «Забрали, – напевно, вороги Ісуса, – Господа
з гробниці й не знаємо, де покладено його» (Ів. 20:2). Проте учні залишаються здивованими,
побачивши, що померлий Ісус – живий. Звісно, що тут людське пояснення – недоречне та
неможливе.
Поява Воскреслого Ісуса приводить багатьох християн до віри. Вона говорить, що Воскресіння не
було простим воскресінням Ісуса до звичайного життя. Під час появи воскреслого Ісуса було
неймовірно важко пізнати навіть тим, хто добре Його знав: Марії Магдалині, Симону Петру. Він міг
проходити через закриті двері, в одну мить долати відстані; і все ж Він вказував на реальність Свого
тіла.
Євангелисти формують свої розповіді про Воскресіння для роздумів різними авдиторіями І
століття, з різноманітним способом життя.
Хоча «Ісус Христос і вчора, і сьогодні той же самий, і по віки» (Євр. 13:6), проте світ, до котрого Бог
звертається з Одкровенням в Христі – дуже різноманітний. Церква не може проповідувати іншого
Христа, але зберігає різні Євангелія, щоби дозволити Христу звернутися до різних потреб сучасних
вірних.
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Dear Friends:
Please visit our new website at www.mykhailivka.org.
St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church would like to thank all of you who already visited and
continue visiting our website. If you have not visited our website, please visit us. In About Us section on the
menu bar, you will learn more about our mission, our history, our priests, our parish coucil, and most of all our
extraordinary parishioners and their unique talents. When you read about our history, you will understand why
our church is one of the strongest Ukrainian Catholic congregations in America. We are strong because our
church is passionate about God and about our people. We are strong in our faith. We are strong in our
commitment to God and to people. We are strong in our dedication to others, but we can be stronger if you give,
share, and bring your faith, your strength with you to us. We will grow, expand our faith because we feel that
our congregation meets our spiritual needs. We invite you to experience presence of God, joy, inspiration in the
services our church provides. Visit us, worship with us, volunteer with us to help those whom God cares about.
In your gives, you will experience a lot of takes. One of the most important takes will be that you will feel
God’s presence, joy, new inspirations.
We once again invite you to visit our website, learn about our successes, and please tell us how you feel about
our new website and how we can make it better. Another reason why you need to visit it now is that soon we
will be altering our design and you need to let us know which is more appealing to you. We need to hear from
you because your opinion matters. With your input and help, we can make our website exactly the way you
want it to be. www.mykhailivka.org.
The team of St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church
****************************************************************************

Дорогі друзі:
Будь ласка, відвідайте наш новий веб-сайт www.mykhailivka.org.
Українська католицька церква св. Архангела Михаїла дякує всім, хто вже відвідав і продовжує
відвідувати наш сайт. Якщо ви не відвідали наш веб-сайт, завітайте на нього. У розділі «Про нас» на
панелі меню ви дізнаєтеся більше про нашу місію, нашу історію, наших священиків, нашу парафіальну
раду, а головне – наших непересічних парафіян та їхні унікальні таланти. Коли ви читаєте про нашу
історію, то зрозумієте, чому наша церква є однією з найсильніших українських католицьких громад в
Америці. Ми сильні, тому що наша церква пристрасна про Бога і про наших людей. Ми сильні у своїй
вірі. Ми сильні у своїй відданості Богу та людям. Ми сильні у своїй відданості іншим, але ми можемо
бути сильнішими, якщо ви віддасьте, поділитеся та принесете нам свою віру, свою силу. Ми будемо
рости, поширювати нашу віру, тому що ми відчуваємо, що наша громада відповідає нашим духовним
потребам. Ми запрошуємо вас відчути присутність Бога, радість, натхнення у службах нашої церкви.
Відвідайте нас, поклоніться разом з нами, зробіть з нами волонтерство, щоб допомогти тим, про кого
піклується Бог. У ваших дачах ви відчуєте багато взятих. Однією з найважливіших умов буде те, що ви
відчуєте Божу присутність, радість, нове натхнення.
Ми знову запрошуємо вас відвідати наш веб-сайт, дізнатися про наші успіхи та розповісти, будь ласка,
про те, як ви ставитеся до нашого нового веб-сайту та як ми можемо його покращити. Ще одна причина,
чому вам потрібно відвідати його зараз, полягає в тому, що незабаром ми змінимо наш дизайн, і ви
повинні повідомити нам, що вам більше подобається. Нам потрібно почути вас, тому що ваша думка має
значення. З вашим внеском та допомогою ми зможемо зробити наш веб-сайт саме таким, яким ви хочете
його бачити. www.mykhailivka.org.
Колектив Української Католицької Церкви Святого Архангела Михаїла
15 of 20

16 of 20

МОЛИТВА В ДНІ НАШЕСТЯ ВОРОГІВ НА ДЕРЖАВУ І ВІТЧИЗНУ НАШУ
Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості і
щедротах на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас: бо вороги наші
зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам
Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані
слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь
переможе за нас.

Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом’яни беззаконь і неправд людей Твоїх і не
відвертайся від нас гнівом Своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних
рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають: повстань на допомогу нам і подай
воїнству нашому з Ім’ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення
тих, хто йде на нас війною.
Молимось до Тебе, Владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай
щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні
злі думки знищити державу нашу Українську. Господи, втихомир тих, хто
противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам’ять Твоєї заповіді:
Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться
цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і
пам’ять про те, що і вони себе християнами називають.
Нехай же Господи буде воля Твоя над нами і, якщо Твоє Провидіння буде таким, щоб
покласти воїнам нашим у битві за Віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в
день праведного Твого Суду подай вінці нетління. Але віримо і молимось Тобі
Великодаровитий, Господи, що ти захистиш, втихомириш і напоумиш та до спокою
приведеш всіх.
Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння, для тих хто надіється на Тебе і Тобі славу
возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь!
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Як розпочалася війна 24 лютого, наша парафія обрала допомагати лікарням та
військовим медичними препаратами та обладнанням. Було закуплено два насоси для
пришвидшеного загоювання ран для військового шпиталю у Львові, 498
індівідуальних аптечок вищого гатунку для військових на фронті, 60 касок за зібрані
кошти. Сестрицтво св. Анни долучилися придбанням 200 індивідуальних аптечок
вищого гатунку для військових на фронті та 11 травматичних аптечок. Через
організацію списку необхідних речей на сайті AMAZON, було придбано чимало
знеболюючих, гелів для ран та опіків, перев'язочних матеріалів, турнікетів,
спальників, військових рюкзаків, фонариків, рацій, хірургічних інструментів, тощо.
Всі ці речі були зібрані у 29 великих пачок і 9 великих валіз та вислані у військові
лікарні Львова, Червонограда, Немирова та Києва. Загальна сума всього придбаного
і відправленого становить принаймні 150 тисяч доларів. І це ще не кінець.
Дуже дякуємо усім, хто вже долучився до нашої допомогової кампанії і запрошуємо
підтримувати її і надалі. Зіскануйте цей QR-code і Ви зайдете на сторінку сайту
AMAZON де є вибрані найбільш потрібні речі на даний час. ПІсля оплати Вами
вибраних речей, ми отримуємо їх на парафії, сортуємо і відправляємо де потрібно.
Дякуємо!

Просимо підтримати цю ініціативу і підтримати нашу славну армію!
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя, 24 квітня - Великдень - Світлий празник Воскресіння ГНІХ
07:00
Надгробне; Воскресна Утреня; Святкова Божественна Літургія
За здоров’я і Боже благословення для воїна Романа
За здоров’я, Боже благословення і щасливу подорож Михайла, Орисі, Вероніки
За здоров’я та Боже благословення для Оксани, Стефана, Анни, Марії Софії,
Михайла Віталія, Олександра, Тетяни, Андрія, Наталі, Тараса, Ольги, Орисі,
Ірини, Ганни, Юрія, Нелі, Степана, Мирослави, Віктора, Олексія - Н.Н.
Великодня вистава та освячення Великодніх кошиків
Світлий понеділок, 25 квітня:
09:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
19:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
Світлий вівторок, 26 квітня:
09:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
19:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
Світла Середа, 27 квітня:
19:00
+Ірина Наконечна - Богдан Наконечний і родина (40-ий день)
+ Ольга та Євген - Н.Н.
Світлий Четвер, 28 квітня:
08:00
+Ярослав Колодій - Юрій Данилів з родиною
Світла П’ятниця, 29 квітня:
08:00
+Василь, Марія, Іванна, Анна, Ярослава, Марія і Євген - Н.Н.
Світла Субота, 30 квітня:
09:00
+Віктор Лукащук - Марія Соколовська (83)
18:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
Неділя, 1 травня: Томина Неділя
08:15
За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00
За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
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