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Порядок Богослужінь

8 - квітня - Неділя, Світле Христове
Воскресіння, Пасха, Великдень.
Надгробний канон ( біля Плащаниці )
Обхід довкола церкви з Воскресним образом
7:00 ранку
Пасхальна Заутрення, Літургія свт. Іоана
Золотоустого по закінченні Освячення Артоса
та Пасок 7:30 ранку
9 - квітня Світлий Понеділок (Обливаний)
15 - квітня Неділя 2 - га після Пасхи. Ап. Фоми,
Провідна неділя
Літургія свт. Іоана Золотоустого роздача
Артоса 10:00
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Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Воскресіння Ісуса Христа - подія, яка змінила
розвиток та життя людства. Син Божий своєю смертю та
воскресінням надав усім людям надію на вічне життя. Це
символ перемоги над гріхами та смертю. Святкують
Воскресіння Христове - Пасху, - в першу неділю після
першого повного місяця, після дня весняного рівнодення.
За григоріанським календарем дата Великодня припадає
між 22 березня і 25 квітня. За юліанським - від 4 квітня до
8 травня. Слово «пасха» походить з єврейської мови, де
вона звучить як «песах», і перекладається, як «вихід»,
«перехід». Понад 5 тисяч років тому євреї вирушили з
єгипетського полону до Землі Обітованої. Вони йшли
пустелею довгих 40 років. Не одне покоління людей
змінилося за цей час. Жоден із тих, що народилися в неволі,
не дійшли до свого нового дому. На згадку про визволення
з рабства єврейський народ став святкувати Пасху.
Прикметою світлого свята Пасхи в Україні є
великодній кошик, нічне чування на службі в церкві,
зворушливе море свічок і радісні слова «Христос
Воскрес!»
Традицією
українського
народу
є
розфарбовування яєць до великоднього кошика. Старе
християнське передання пов’язує цей звичай зі св. Марією
Магдаленою, яка проповідувала римському цісарю
Тиберію про Христове воскресіння. Як приклад, свята
взяла яйце, яке, хоч і гарне, мусить позбутися своєї
шкаралупи, щоб з нього вийшло курча, нове життя.
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«Так полюбив Бог світ,
що віддав Сина Свого
Єдинородного, щоб кожний
віруючий у Нього не загинув,
але мав життя вічне.»
( Ін. 3:16)

У передчутті Царства Божого істинний християнин
не залишається байдужим до проблем оточуючих. Він
розділяє їх стурбованість і повсякденні проблеми. Бере на
себе, подібно до свого Господа, біль і рани, причина яких зло, що діє у світі, і, подібно до доброго самарянина словом
« терпіння і розради» ( Рим. 15:4, Євр. 13:22) і дієвою
любов‘ю проливає « на рани єлей і вино» ( Лк. 10:34).

Добрий християнин « не судить і не засуджує світ, а
керуючись Євангелією Царства Божого, вселяє іншому
впевненість в тому, що останнє слово не за злом, під яким
би виглядом воно не виступало, і ще не можна дозволяти
йому поширюватися, надуватися, розбухати, поглинати
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життєвий простір, a спокійно, методично, по крупинці його
присікати, випалювати, знищувати. Він шукає шляхи і
способи об‘єднання віруючих у Христа, бо вважає, що
тільки завдяки соборному ладові можна зберегти Церкву.
Тільки тоді може панувати мир Божий, гармонія і любов.
З життя парафії:
Українська православна церква св. А. Михайла
освячена єп. Йосифом в Юніондейл в 1931 році. На
нинішній день нараховує 95 членів парафії. Кожної неділі
о 10-ій годині ранку О. Ярослав служить святкову недільну
Службу Божу.
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При церкві активнопрацює церковний комітет, яким керує
п. Михайло Онищак

Заступником голови управи є адвокат м. Петро Піддубний
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Під умілим керівництвом церковної управи в церкві
проводяться ремонтні роботи: встановлено новий купол,
оновлено сходи. У церковному залі святкуються релігійні
та національні свята.

Проводяться виставки робіт умільців.

Прихід грошей у церковну касу у 2018 році, станом
на 11 березня становив $25,075. Витрати $20,741 в тому
числі: $ 5 тисяч покладено на зберігальний рахунок в Укр.
банк; $11,606 - оплата чеками ( електрика, газ, свічки,
іншуренс) $9,135 - з/плата, оплата за прибирання залу
після парі)
п. В. Тудaй
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Активним є Сестринство при церкві, головою якого
п. Люба Носалик

Вони вітають парафіян з ювілеями; готують для продажу
українські страви.
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Ось які святкові столи накривають наші сестриці !
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Вітаємо ювілярів:
Василя Іринюка - з 70 - річчям!
Ірину Трут - з 45 - річчям
Галину Жук - з 55 - річчям
Юрія Гливку - з 55 - річчям
Андрія Мудрагеля - з 55 - річчям.

Нехай Господь дарує вам Многая Благая літа в здоров'ї,
щасті, мирі, злагоді, любові, достатку, шані і добрі.
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Висловлюємо співчуття
Родині Копчук Василю та Лесі з причини смерті їх
мами Олени та Кузмінській Тані з причини передчасної
смерті її чоловіка Богдана.
Громада церкви співчуває також родині Бігарі з
причини смерті мами Василя.
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Редакційна колегія:

о. Я. Думанський
П. Піддубний
Л. Цапко
Ю. Приймак
2018 рік
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