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НЕДІЛЯ ПРО МИРОНОСИЦЬ
Вхідне: Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі: Алилуя.
Тропар, глас 2: Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне, * тоді ад умертвив Ти
блистінням божества. * Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив Ти, * всі сили небесні
взивали: * Життєдавче, Христе Боже наш, слава Тобі.
Благообразний Йосиф, з древа знявши пречистеє тіло Твоє, * плащаницею чистою обвив, * і
ароматами в гробі новім, покривши, положив; * та по трьох днях воскрес єси, Господи, *
даруючи світові велику милість.
Слава: Кондак, глас 2: Радуватися мироносицям повелів Ти, * плач праматері Єви втихомирив
Ти воскресенням Твоїм, Христе Боже, * апостолам же Твоїм проповідувати повелів Ти: * Спас
воскрес із гробу.
I нині: Кондак Пасхи, 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 воскресення.
Прокімен, глас 6: Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє (Пс. 27,9).
Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти мовчки від мене (Пс.
27,1).
Апостол: Діяння Апостолів 6, 1-7.
Алилуя, глас 8: Благоволив Ти, Господи, землю Твою, Ти повернув полон Яковів (Пс. 84,2).
Стих: Милість і істина зустрілися, правда і мир обцілувалися (Пс. 84,11).
Замість Достойно: 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: Тіло Христове прийміть, джерела безсмертного споживіть. Хваліте Господа з
небес, хваліте Його в вишніх (Пс. 148,1).
Алилуя, тричі. (Пс. 147,1).
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Неділя жінок-мироносиць: Чому шукаєте
Живого між померлими?
Автор: Українська парафія свв. Сергія і Вакха в Римі
У третю неділю після Пасхи спогадуємо пам’ять жінок мироносиць. Це
ті жінки, які у ніч Воскpесення Христового поспішали до гробу
Господнього з миром в руках, щоб, згідного з східним звичаєм,
намастити запашними ароматами (миром) мертве тіло свого
Божественного Вчителя. До жінок мироносиць належать Марія
Магдалина, Марія Клеопова, Саломія, Йоанна, Марта, Марія та інші: Мт
28,1; Мк 15,40; 16,1; Лк 24,10; Йо 20,1-2; 11-18.
Ми знаємо із сторінок святого Євангелія, що, коли Господь Спаситель
обходив зі своєю проповіддю міста і села, навколо Нього завжди
збирався народ. Часто люди підходили до Христа, слухали Його і
розходилися. Але серед цього народу, окрім вибраних Христових
апостолів, Господа Спасителя завжди супроводжувала група жінок.
Спочатку їх було небагато, але число їх постійно зростало. Вони
супроводжували свого Божественного Вчителя не тільки для того, щоб
повчитися Божого слова, що виходило із Його вуст, але і для того, щоб в силу своїх можливостей,
послужити Йому. Вони, говорить святий євангелист Лука, допомагали Господу «з своїх маєтків» (Лк
8,3).
Не всі імена цих жінок-миpоносиць нам відомі. Євангелисти і Священне
Передання зберегли нам ряд імен: Маpія Магдалина, Маpія – мати Якова Молодшого та Йосифа,
Саломія, Йоанна, Маpта і Маpія – сестpи Лазаpя, Сyсанна та інші. Серед них були жінки багаті і знатні:
Йоанна була дружиною Хyзи, домоупpавителя царя Іpода; прості і незнані: Саломія, мати синів
Зеведеєвих Якова та Йоана, була дружиною рибалки. У числі миpоносиць були жінки самотні – діви і
вдови, були й матері родин, які, будучи захоплені словом проповіді Господа Спасителя, залишали свої
сім’ї, свої домівки, товаришуючи Господу разом з іншими жінками в турботі про Нього.
«І не є найбільш вражаючим, – говорить святитель Йоан Золотоустий, роздумуючи про подвиг жінок
мироносиць, – те, що вони прив’язались своїм серцем до Господа Спасителя в ті дні, коли крізь покров
Його смирення і упокорення проступала Божественна слава в Його чудесах, коли розносилась ще
нечута на землі проповідь. Але для нашого розуму вражаючим є бачити їх, які не похитнулись у своїй
любові до Господа, коли Він, збичований, обпльований, був переданий на смерть».
Свята Церква у своєму богослужінні в 3-ю неділю після Пасхи спонукає нас перенестися подумки від
Голгофи до гробу Христового та Його славного Воскресення, звістку про яке удостоїлися першими
прийняти жінки-мироносиці. У богослужінні тижня Мироносиць з усіх близьких до Христа учнів
особливо зворушливими рисами описується великий подвиг відданості і любові до свого Вчителя і
Господа святих жінок мироносиць. Приклад жінок мироносиць показує, як багато тепла, співчуття і
любові Господь вклав у душу жінки, яка, завдяки цьому, здатна на великі справи любові та
самопожертви, якщо буде жити у Христі і з Христом, як заповідає апостол, «в нетлінності душі, лагідної
та мовчазної» (1 Петр. 3, 4).
Жінки мироносиці стають для нас також справжнім прикладом любові. Вони поспішають ранесенько до
гробу, не сподіваючись від Христа жодного чуда, жодного слова, жодної потіхи. Вони ідуть, шукаючи
Мертвого, а знаходять Живого. Ідуть з плачем, а знаходять радість, більшу за будь яку радість. Ідуть,
несучи в руках миро, а знаходять невимовний мир серця. Ідуть, щоб виявити любов, а самі отримують
любов. Ідуть, щоб побачивши порожній гріб, увірувати в Живого. Любов мироносиць була настільки
великою, що вони радо готові були служити Мертвому, Який уже наче не міг їм воздати нічого. «Чому
шукаєте Живого між померлими?» – запитує жінок осяйний ангел. Жінки шукали насправді Померлого
і триденно Похованого, не здогадуючись, що Він Живий. Ми ж, знаючи, що Він Живий, шукаємо Його у
житті наче Мертвого, наче Того, що лежить у гробі і ніяким чином не входить у наше життя. Віддаємо
Христові певну частину нашого недільного часу, наче почесті Померлому. А насправді Він Живий і
перебуває серед нас, потребує всього нашого часу, всього нашого служіння, всього нашого життя, щоб
стати нам радістю і спасінням.
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За	
  мир	
  і	
  благословення	
  для	
  України	
  та	
  Українського	
  Народу.	
  
Кожної	
  середи	
  о	
  4:00	
  по	
  полудні,	
  в	
  нашому	
  парафіяльному	
  Храмі.	
  
	
  	
  	
  

REVENUES / ПРИХІД: SUNDAY COLLECTION 04-28-2019
SUNDAY COLLECTION / ЗБІРКА (Envelopes) ……………………….
(Cash) …………………………………………………………………
EASTER SUNDAY
BRIGHT MONDAY…………………………………………………………………………….
BRIGHT TUESDAY……………………………………………………………………………..
DIOCESAN DEVELOPMANT & SEMINARY FUND………………………………………….
CANDLES…………………………………………………………………………………………

$
$
$
$
$
$
$

1,506.00
209.00
25.00
10.00
10.00
5.00
87.00

TOTAL: $

1,852.00
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Понеділок, 6 травня
Геть манський Б. за здор. Надії Гапачило
Середа, 8 травня
Свята Літургія
Четвер, 9 травня
4:00рм Молебен до Пресвятої Богородиці
Субота, 11 травня
4:00 рm Divine Liturgy
Неділя, 12 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

