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16 травня, 2021 року  

  
Неділя Мироносиць 

Діяння Апостолів:  6.1-7 

 Євангеліє: Марка 15.43 -16.8 

 
 

Христос  
 

Воскрес  
 

Із Мертвих, 
 

Смертю Смерть 
 

Подолав, і Тим,  
 

Що в Гробах, 
 

Життя Дарував 

9 травня, 2021 року  
  

Томина Неділя 
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З  9 травня по 16 травня 2021 р.Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 

Бажаємо Вам багато 
щасливих і Богом 
благословенних   
років життя, здоров’я 

і здійснення всіх 
Ваших мрій! 

Пам’ятаймо  молитися за наших старших і хворих парафіян.  
   Василину Марію і Мирона, Владику Роберта Москаля, Гальчук Оксану, Голубець Зенона і Мирославу, 

Дем’янчук Деонізія і Оксану, Дубчак Ліду, Захарій Арету і Ігора, Ільчишин Ольгу, Корнік Євгена, 
Кловер Катерину, Кріслату Марію, Ковальчик Євгенію, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Луців 
Степана, Лобай Ярославу, Палку Марію, Павлишин  Марію , Шкарупу Іванку, Еmilie Woak, Sarah 

Dmytryk, Джек 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

  Томина Неділя 
              День Матері 

 

 

 
9 травня 

9:00 ран. 
10:00 ран. 
11:30 ран. 

12 год. 

Молитва Матерів в Молитві                                        
Служба Божа за парафіян. 
Біблійні навчання 
Парафіяльне Свячене. 

о.парох 

Понеділок 
 

10 травня                               --  

Вівторок 11 травня  --  

Середа 12 травня                               --  

Четвер 13 травня 10:00ран 

6 год. веч. 
+ Ольга (9 днів) 
Молебень до Богородиці 

Ростислав 
о. парох 

П’ятниця 
 

14 травня 6 год. веч. + Олег Козловський родина 

Субота 
 

15 травня  -- 
 

 

   Неділя Мироносиць 
 
 

16 травня 10:00ран. 
12:15 дня 

Служба Божа за парафіян. 
Біблійні навчання 
 

о. парох 

  

 

УВАГА ! ПІД ЧАС  ВСІХ БОГОСЛУЖІНЬ І  ЗАХОДІВ , ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ  В ЦЕРКВІ І В 
ПРИМІЩЕННЯХ ПАРАФІЇ, ВСІ ОСОБИ ПОВИННІ ВДІВАТИ ЗАХИСНІ МАСКИ І 
ДОТРИМУВАТИСЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ  ЗГІДНО РОЗПОРЯДЖЕНЯ ВЛАДИ. 

  

9 травня -- Продан Ірина 
9 травня -- Ліщинецька Наталя 
11 травня -- Василькевич Наталя 
11 травня -- Луцишин Руслан 
11 травня -- Чепак Андрій 
11 травня -- Макар Марян 
12 травня -- Сопка Мирослав 
13 травня -- Наноцький Олександр 
14 травня -- Біда Володимир 
14 травня -- Онишкевич Юрій 



 

 
 

Сьогодні ми святкуємо Томину Неділю. В кінці 
Божественної Літургії буде мировання і роздача Артоса. 
Слово артос (по-грецьки - квасний хліб) означає 
освячений хліб, або просфора. Артос впродовж всього 
Світлого тижня займає в храмі саме видне місце разом з 
образом Воскресіння Господнього і на закінчення 
пасхальних святкувань роздається вірним. Вживання 
артоса починається з самого початку християнства. У 
сороковий день після Воскресіння Христос вознісся на 

небо. Учні і послідовники Христові знаходили розраду в молитовних спогадах про 
Господа - вони пригадували кожне Ісусове слово, кожен крок. Коли сходилися на 
загальну молитву, вони, згадуючи Тайну Вечерю, причащалися Тіла і Крові 
Христової. Готуючи звичайну трапезу, вони перше місце за столом залишали 
невидимо присутньому Господу і клали на це місце хліб. Наслідуючи Апостолів, 
Отці Церкви встановили звичай в свято Воскресіння Христового класти в храмі 
хліб як видимий вираз того, що потерпілий за нас Спаситель став для нас  

Висловлюємо подяку нашим жіночкам, які спекли Артос, паски, завиванці 
і хліб до Великодніх свят, а також всім парафіянам, які щосереди 
виготовляють та продають вареники і щонеділі готують смачні обіди. Хай 
Господь Бог благословляє Вас ласками і щедротами на многії і благії літа 

В неділю 23 травня, під час Божественної Літугії , відбудеться Перше 
Святе Причастя для дітей нашої парафії, а в суботу 22 травня,о 5 год. 
вечора,о. Михайло проведе заключне заняття і уділить Тайну 
Покаяння. Підготовка  дітей—кожної п’ятниці у визначений час. 

Увага ! В неділю, 9 травня 2021 у парафіяльній залі відбудеться 

Парафіяльне Свячене. За квитками звертатись до Олі Балешти 

(4404540009) та Ярини Пронів (4405208655). Також квитки можна буде 

придбати на Вербну Неділю в церкві після служби. Вартість квитка $ 25. 

Запрошуємо усіх парафіян, прихожан і наших гостей на  святковий 

обід. Проводитиметься продаж Великодніх Писанок.Звертаємось з 

проханням спекти солодке на Парафіяльне Свячене  

УВАГА! Сьогодні в 11 год. 30 хв. ранку - Біблійні навчання . Запрошуємо! 

УВАГА! В наступну неділю, 16 травня - друга збірка для Місійного Фонду УГКЦ 

 
 

СЕРДЕЧНІ ВІТАННЯ 
 

Всім нашим любим і дорогим матерям  бажаю в цей прекрасний радісний День 

Матері міцного здоров’я, сімейного затишку, радості, вдячності і потіхи від Ваших 
дітей та внуків.  Щиро благаю нашу Небесну Матір, Пресвяту Богородицю, щоб 
Вона благословляла Вас ласками і щедротами на Многії і Благії Літа! о. Михайло  

УВАГА!  Цього тижня вареники будемо виготовляти в середу.  ЗАПРОШУЄМО! 

Українсько - Американські Ветерани 
В неділю, 23-го травня 2021 - Українсько-Американські Ветерани перед 
Літургією проведуть збірку на потреби українських ветеранів, які 
знаходяться вдома або в лікарнях Клівленда. 

 

 

 

 



 9 травня, 2021 р.Б. 
Дорогі брати і сестри, 
 
Христос Воскрес! 
З початком свята Вознесіння, 13-го травня до П'ятидесятниці, 23-
го травня, разом з усією парафіяльною громадою ми ще раз 
молитимемося, щоб Господь оновив наше життя в Бозі, по 
милості і заступництва Святого Духа. Протягом цих десяти 
місійних днів давайте молитися за нашу власну парафію, за 
місійні парафії в нашій Єпархії святого Йосафата, та нашу 
Церкву в Україні! 
Як ви знаєте, Папа Франциск закликав до особливого збору у 
всіх католицьких Церквах Європи на підтримку страждаючого 
народу в Україні. Як знак єдності з усією Церквою Синод 
українських католицьких єпископів просить нас допомогти зі 
збіркою для Місійного Фонду УГКЦ. 
Фонд, зібраний в наших парафіях Єпархії святого Йосафата, буде 
підтримувати пастирське служіння для наших вірних в Східній 
Україні, Казахстані, Сибіру і місцях, де ми не маємо церковних 
структур. 
Крім того, частина цих коштів буде призначена для нашої 
власної місійної 
діяльності в нашій Єпархії в Теннессі, Північній Кароліні і 
започаткувати парафії-місії в Південній Кароліні і Кентуккі. 
Таким чином, підтримуючи місійний фонд - ми підтримуємо 
нашу власну місійну діяльність на території Єпархії. Ще раз 
спасибі за вашу доброту і щедрість! Будь-ласка, пам'ятайте 
єпархію в ваших молитвах під час цих місійних днів, разом з 
нашими священиками, молоддю та мною. 
 
Молюся за Вас! Ваш у Христі, 
+ Богдан Данило 
Владика Святого Йосафата 



   

             

 

 

 

Тропар, глас 7: Хоч запечатаний був гріб,* як життя із гробу возсіяв Ти, Христе Боже,* і, хоч замкнені були 
двері,* ученикам представ єси, як воскресіння всіх,* дух правий через них обновлюючи нам,* по великій 
Твоїй милості. 

Слава, і нині: Кондак, глас 8: Допитливою десницею* життєдайні Твої ребра Тома провірив, Христе Боже,* 
бо, хоч замкнені були двері, як Ти увійшов,* він із іншими апостолами кликав до Тебе:* Господь єси і Бог 
мій. 

Прокімен, глас 3: Великий Господь наш і велика сила Його, і розумові Його немає міри . 

Стих: Хваліте Господа, бо благий псалом, Богові нашому нехай солодке буде хваління  

Апостол: Діяння 5, 12-20.  

Алилуя, глас 8: Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому . 

Стих: Бо Бог – великий Господь і цар великий по всій землі 

Євангеліє: Івана 20, 19-31.  

Замість Достойно, приспів: Ангел сповіщав Благодатній: Чистая Діво, радуйся. I знову кажу: Радуйся. Твій 
Син воскрес тридневний із гробу, і мертвих воздвигнув Він. Люди, веселіться. 

І 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: Похвали, Єрусалиме, Господа, хвали Бога Твого, Сіоне . Алилуя, тричі. 

Коли ж священик мовить: Зі страхом Божим і вірою приступіть, ми, замість Благословен, хто йде в ім’я 
Господнє, співаємо: Христос воскрес, один раз, цілий тропар. 

Священик: Спаси, Боже, людей Твоїх: 

Ми: Христос воскрес: 

Священик: Завжди, нині і повсякчас: 

Ми: Христос воскрес ( 3 ). Потім єктенія. 

А замість Будь ім’я Господнє, співаємо: Христос воскрес ( 3 ). 

Священик: Благословення Господнє на вас: 

Хор: Амінь. 

Священик: Слава Тобі, Христе Боже: 

Хор: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Господи, 
помилуй ( 3 ). Благослови 

Тоді співаємо кінцеве: Христос воскрес: тричі, цілий тропар. А потім закінчуємо: 

I нам дарував життя вічне, поклоняємось Його тридневному воскресінню. 



                                                                     ТОМИНА НЕДІЛЯ 

Наступна неділя після Христового Воскресення має різні назви. 

Неділя Томина — від події у святому Євангелії, де говориться про зустріч апостола 
Томи з воскреслим Христом. 

Неділя Антипасхи, що з грецької означає “замість Пасхи”, бо для перших християн 
вона була наче повторенням празника Пасхи. У Щоденнику паломництва Сильвії 
Аквітанської (IV ст. ) читаємо, що восьмого дня після Христового Воскресення в Єрусалимі були окремі 
торжества та, що того дня читали святе Євангеліє про навернення апостола Томи. 

Неділя Нова, або Оновлення, бо вона перша після Пасхи і в ній наче оновлялося празнування Пасхи. 
Цього дня Ісус Христос своєю появою обновив для апостолів радість свого Воскресення. “У цей день, 
— каже синаксар Томиної неділі, — в другу неділю по Пасці, празнуємо оновлення Христового 
Воскресення і святого апостола Томи діткнення”. 

Неділя Біла, або “в білому”. Колись давно новохрещенці, прийнявши хрещення у Велику суботу, 
упродовж цілого Світлого тижня ходили в білих одежах, а в неділю Томину при осібній церемонії ці 
одежі скидали. Західна Церква до сьогодні називає цю неділю “неділя в білому”. 

Неділя Провідна. Деякі автори виводять цю назву від того, що ця неділя проводить і продовжує празник 
Пасхи. У нашого народу був звичай у Томину неділю організовувати проводи, тобто поминання 
померлих, осібною трапезою та молінням за душі померлих на цвинтарі. 

Святкування восьмого дня після Пасхи, як завершення торжеств світлої седмиці, з давніх-давен 
вважалося окремим празником. Темою богослужень цього празника, як і седмиці, що наступає після 
нього, є євангельська подія, що описує появу Ісуса Христа восьмого дня після Воскресення та 
зворушливе навернення і визнання віри святого апостола Томи. Про значення святкування цього 
празника святий Григорій Богослов († 389) у своєму слові в Томину неділю так каже: “Давній і в добрій 
цілі установлений закон шанує день оновлення, або радше кажучи, з днем оновлення шанує нові 
добродійства. Чи ж не був днем оновлення і перший воскреслий день, що наступив по священній і 
світлоносній ночі? Чому даємо цю назву сьогоднішньому дневі? Той (тобто Великдень) був днем 
спасення, а цей — днем згадки про спасення. Той день розділяє собою погребання і воскресення, а цей 
— є днем зовсім нового народження… Справжню онову ми сьогодні празнуємо, переходячи від смерти 
до життя. Тож скиньте зі себе старого чоловіка й оновіться та жийте в обнові життя”. 

Наша Церква святкує пам’ять святого апостола Томи б жовтня, а латинська — 21 грудня. Про 
апостольську працю апостола Томи святий Йоан Золотоустий у проповіді на Томину неділю виголошує 
таку похвалу: “Він колись був слабшим від инших апостолів у вірі, а за ласкою Божою став 
відважнішим і невтомнішим, як вони всі. Він своєю проповіддю обійшов майже всю землю, не боячись 
проповідувати Боже слово народам лютим, диким і кровожадним”. Традиція каже, що святий апостол 
Тома загинув смертю мученика за Христову віру в Індії. 

о. Юліян Катрій, ЧСВВ. “Пізнай свій обряд” 



 
 

  

                      




