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НЕДІЛЯ ПРО ТОМУ
Тропар, глас 7: Хоч запечатаний був гріб, * як життя із гробу возсіяв Ти, Христе Боже,
* і, хоч замкнені були двері, * ученикам представ єси, як воскресення 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
(Пс. 146,5).
Стих: Хваліте Господа, бо благий псалом, Богові нашому нехай солодке буде хваління
(Пс. 146,1).
Апостол: Діяння Апостолів 5, 12-20.
Алилуя, глас 8: Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві
нашому
Стих: Бо Бог – великий Господь і цар великий по всій землі (Пс. 94,3)
Замість Достойно: Ангел сповіщав... І ірмос, глас 1: Світися, світися, ...
Причасний: Похвали, Єрусалиме, Господа, хвали Бога Твого, Сіоне (Пс. 147,1).
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).
А замість Будь ім’я Господнє, співаємо: Христос воскрес (3).
	
  
	
  

Сьогодні у Церкві - Томина
неділя!
о. Роман Лаба OSPPE

Досвід Томи
Думаю, що спільнота Апостолів не
найкраще відчувала себе після усього
того, що сталося. Мабуть, у вечернику
вони сиділи зі спущеними головами, з
докорами сумління. Як міг відчувати
себе Петро після того, як тричі зрікся
Господа? Або інші Апостоли, які втекли з-під хреста. Єдиним, хто можливо себе надмірно не
картав, був Йоан. Однак Господь приходить до такої поламаної і неідеальної спільноти,
приходить зі своїм миром і прощенням. Що це означало для учнів? Це так, наче почути від
коханої і зрадженої особи слова прийняття: Я приходжу, тому що надалі Вас люблю, не
засуджую, приймаю і прощаю. Саме поява Воскреслого допомогла і самим учням прийняти
себе самих.
При цьому важливо підкреслити одну деталь – Ісус не являється окремо Томі, який не був з
усіма. Воскреслий Спаситель знову приходить до своїх учнів через вісім днів, щоб явити своє
милосердя і Томі. Приходить до Томи тоді, коли Тома приходить до спільноти.
Це слово є важливим повчанням про Церкву, про парафію, про молитовну спільноту, в яких
багато ран, багато недосконалостей, але саме там є досвід Воскреслого. Глава є там, де
збирається Містичне Тіло. Не віддаляйся від Тіла.
Джерело: CREDO

Будь вірний, а не невірний
Воскресіння нашого Господа є найбільшою та найрадіснішою таємницею нашої віри. Ця подія є
настільки яскрава, що важко зрозуміти невіру оточуючих, невіру зокрема і апостола. Та коли
придивитися до постаті апостола Томи, якого традиція ще називає «невіруючим», та порівняти
його поставу із нашим життям, то наш ентузіазм може стати значно скромнішим.
Апостол є людиною, котра шукає відповіді (що є доброю рисою людини), але він шукає
самотужки і без допомоги спільноти перших апостолів, шукає поза багатством досвіду інших,
він обмежується лише тим, що сам побачив і усе почуте він пропускає через призму власних
знань (хоча сама з себе ця критичність теж є однією з добрих рис людини). Критичність
апостола призводить до того, що він перестає довіряти іншим і все міряє лише собою – він
починає обмежувати дію Бога лише до тих меж, які бачив він сам, усе, що поза, стає сумнівним
та невірогідним. Неважко в цьому розпізнати нас самих, оскільки так часто ми вперто не
довіряємо іншим та закриваємося на них та на Бога в них.
Ситуацію міняє особисто Воскреслий, Який являється апостолу Томі. Та являється йому не
наодинці, а в спільноті усіх апостолів, і чинить його «віруючим». Поряд з вірою у воскресіння
Господа Ісуса, апостол починає вірити також і в Церкву – в спільноту обраних, котрі відповіли
на заклик Ісуса Христа слідувати за ним. Апостол відкривається на церкву і так його досвід,
його віра стають фундаментом на якому Воскреслий будує свою Церкву.
Нехай отже кожен з нас в ці дні наповниться не невірою, але вірою, на якій зможуть будувати
також і наші ближні.
Джерело: Українська парафія свв. Сергія і Вакха в Римі
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REVENUES / ПРИХІД : PALM SUNDAY COLLECTION 04-14-2019
SUNDAY COLLECTION / ЗБІРКА (Envelopes) ……………………….
(Cash) …………………………………………………………………
PALM SUNDAY………………………………………………………………………………..
PARISH PROPERTIES MAINTENANCE……………………………………………….
FLOWERS FOR OUR LORDS TOMB………………………………………………….
MEMBERSHIP DUES FOR 2019……………………………………………………………..
PALM BRANCHES…………………………………………………………………………….
CANDLES…………………………………………………………………………………………

$
$
$
$
$
$
$
66.00 $

1,771.00
377.00
897.00
115.00
70.00
15.00
10.00
148.00

TOTAL: $

3,403.00

REVENUES / ПРИХІД:EASTER SUNDAY COLLECTION 04-21-2019
SUNDAY COLLECTION / ЗБІРКА (Envelopes) ……………………….
(Cash) …………………………………………………………………
HOLY & GREAT FRIDAY……………………………………………………………………..
BRIGHT MONDAY………………………………………………………………………………
BRIGHT TUESDAY……………………………………………………………………………..
MEMBERSHIP DUES……………………………………………………………
INITIAL OFFERING…………………………………………………………………………….
PALM BRANCHES……………………………………………………………………………..
CANDLES…………………………………………………………………………………………

	
  	
  	
  

$
$
$
$
$
$
$
$
66.00 $

3,302.00
632.00
389.00
89.00
39.00
15.00
10.00
15.00
89.00

TOTAL: $

4,580.00
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Середа, 1 травня
9:00р. Давидович M. за бл. п . + Еугенію Давидович
Четвер, 2 травня
9:00р. Лехман Н. за бл. п . Володимира-Богдана Лехмана П.
4:00рм Молебен до Пресвятої Богородиці
П’ятниця, 3 травня
9:00р. Тарапацька О. за бл. п . Михайла Тарапацького
Субота, 4 травня
4:00 рm Divine Liturgy
Dyсio M. for. bl. m. +Rev. Wasyl & Olha & all	
  the	
  dead	
  from	
  the	
  Family
Неділя, 5 травня, Мироносиць
10:00р. Свята Літургія/ Divine Liturgy

Якщо	
  комусь	
  потрібна	
  душпастирська	
  опіка	
  вдома,	
  шпиталі	
  чи	
  в	
  будинках	
  
опіки,	
   прошу	
   повідомити	
   мене	
   особисто,	
   або	
   задзвонити	
   на	
   число	
  
телефону	
  подане	
  нижче	
  в	
  бюлетені.	
  
о.	
  Василь	
  Петрів.	
  
Divine Liturgy/Свята Літургія
Saturday/Субота
Sunday/Неділя
Weekdays/На тижні
Holy Days/Свята

4:00 pm (Eng.)
10:00 am (Ukr.)
9:00 am
10:00 am

Website: www.uccnp.com
Rectory: (941) 426-7931
Hall: (941) 423-2427
Pastor: Rev. Vasyl Petriv
Cell: (440) 292-7102
E-Mail: petrivv@yahoo.com
Rt. Rev. Mitrat Archpriest Wolodymyr
Woloszczuk-pastor emeritus (941) 493-7299
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GOD BLESS
THE UNITED STATES
OF AMERICA

Harbor

New Patient
Special
$59 Cleaning
Exam & X-ray

Support your North Port Community.
Make Quality Health Care Center
YOUR CHOICE for all your short
term rehabilitation and long term
care needs. We are a 5 star AHCA
rated facility right here in your
neighborhood! Come in for a tour
today! We are located off of Pan
American Blvd.

(941) 426-8411
6940 Outreach Way, North Port

International
Food

Family Dental
Dr. Greg Brandau D.D.S.

Dr.B has an old fashioned concern
and respect for his patients

1978 Tamiami Trail S, Unit 1 • Venice, FL 34293
Business (941) 234-9411

2762 Tamiami Trail • Port Charlotte

Toll Free: (800) 330-1320 • Fax (941) 485-8132

(941) 629-4804
We Treat our Patients Like Family!

Email: romalong@hotmail.com
RomaLong.net

CELL: (941) 321-0655
Home: (941) 426-5766

13201 Tamiami Trail,
North Port, FL 34287

Mira Babek

Contact Joe Sheehy to place an ad today!
jsheehy@4Lpi.com or (203) 231-0727

For ad info. call 1-866-651-2111 • www.4lpi.com

16-0046

