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DIVINE LITURGY:
SUNDAY: 9:00 a.m. (Ukrainian) SUNDAY 10:30 a.m. (English)
SATURDAY : 4:00 pm (English)
Confession:
Before Divine Liturgies 9:00 am and 10:30 am on Sundays or anytime upon request.
Baptisms & Marriages:
By prior arrangement (at least 1 year before the marriage date), through the parish office.
Visitations & Anointing of the Sick: Please notify the office if a member of your family is in need of a visit.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Неділя Мироносиць – May 12, 2019 – Myrrhbearing Women

CHRIST IS RISEN!

INDEED HE IS RISEN!

Epistle: Acts 1:6-7 see explanation on page 271
Gospel: Mark 15:43-16:8 see explanation on page 128
The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; page 520 Hymns: Beginning – Let All Profess page 948

Prayer Intentions May 13-19
Monday, Wednesday, Thursday: No Divine Liturgy
Tuesday
5:00 p.m. +Anna Jarema(40th day) – Zelenczuk Family
Friday
6:00 p.m. May Devotions to the Bl. V. Mary/Молебен
Saturday
4:00p.m. +Todd Muzyka(40th day)
Sunday
9:00 a.m. Divine Liturgy – Ukrainian – for all Parishioners
10:30 a.m. Divine Liturgy – English
+in Koren Family – Louise Romanyszyn

MOTHER’S DAY: May our Resurrected Lord bless and reward all the mother’s
in our parish with health, peace and love. Happy Mother’s Day!
YARD SALE: May 18th. Donations of new or gently used items will be
greatly appreciated. They can be dropped off at the Parish office.
Today we welcome Father Ivan Palisa celebrating Divine Liturgies this weekend. Father Ivan
Palisa, is an Assistant Pastor at St. Demetrius the Great Martyr Ukrainian Catholic Church in
Toronto. Fr. Ivan was born in Ukraine and this year celebrates his 15th anniversary of
ordination. We wish Father Ivan, many blessings and good health for many more years!
Mnohaja Lita!
Що означало для тих, хто вдосвіта першого дня тижня поспішав до гробу Учителя з Назарету, нести
миро? Що означало це в контексті загального неприйняття Його вчення релігійною верхівкою? Що
це означало в умовах виставленої сторожі біля запечатаного гробу? Що означало бути
мироносицями для тих кількох жінок?
Мабуть не означало зовнішню лестивість Тому, від Кого можна було очікувати сповнення сподівань
і творення великих чуд. Адже Померлий не сповнює сподівань і не творить чудес. Мабуть це не
означало бездумне слідування за принципом масової поведінки. Адже не було натовпу людей, що
цього раннього ранку поспішав би вшанувати тіло Похованого. Мабуть не означало це несіння
мира також суто ритуальне виконання усталених приписів щодо тіла померлого.
Адже усі обставини поховання Розп’ятого напередодні Пасхи не давали можливості виконати
ритуальні приписи, а у неділю вранці також не варто було сподіватись, що при наявності вартових
та негативно налаштованих релігійних провідників зовсім безперешкодно можна буде це зробити.
Мабуть нести миро не означало також чогось логічного і розсудливого, адже навіть камінь
відвалити від гробу було нікому.
Мабуть не означало це нічого іншого, як любов. Таку, яка лише одна була здатна побудити
свідомість кількох безборонних жінок іти, журячись, до гробу. Таку, яка єдина була здатна не мати
жодного страху перед вартою і жодного сумніву у необхідності задуманого. Таку, яка не зупинялась
перед великим каменем і не тремтіла перед релігійною верхівкою.
Така любов завжди винагороджується. Померлий сповнив усі сподівання понад сподівання,
сотворив чудо над чудами, не потребував уже мира на погребення, бо восстав із мертвих. Камінь
не потрібно було відкочувати і дарма було страхатись варти. Живий не потребував уже, щоб Його
шукали поміж мертвими, Нетлінний не потребував уже тлінного мира, але прийняв щиру любов
жінок-мироносиць, учинивши їх першими благовісницями і свідками Його воскресіння.
Нехай жінки-мироносиці будуть для нас прикладом правдивої любові до Христа, любові нелогічної
і незрозумілої, безстрашної і постійної, такої, яка і нам дозволить узріти чистим серцем
Воскреслого з мертвих, начало нашого спасіння і джерело нашого життя. Марія Ярема

Go into the whole world and proclaim the Gospel. (Mark 16:15)
It’s interesting that when the risen Jesus told the disciples to preach the gospel to the
whole world, he didn’t specify exactly what that “gospel” was. Neither did he tell
them how they were to proclaim it.
Of course, the apostles knew what the essential gospel message was—they had heard
Jesus announce it for three whole years! Perhaps Jesus didn’t give them a specific
formula because he knew that the gospel is far bigger than any one set of words.
Because the gospel touches every person in a different way, one concise paragraph
will never suffice to capture all of its grandeur.
So where does that leave us? How do we, who have never walked with Jesus,
proclaim the gospel?
A good way to start is by following Mary Magdalene’s example. Tradition calls her
the apostle to the apostles and the first evangelist because she was the first person to
announce Jesus’ resurrection. But notice how she did it: she simply spoke about
what she had experienced: “I have seen the Lord” (John 20:18). These five short
words were joyful enough and powerful enough to catch the apostles’ attention and
cut through their sadness.
Like Mary Magdalene, you don’t need special credentials or training. You just have to
share with others what is so “good” about the good news. Tell them, perhaps, how
much of a relief it was when you discovered that all your sins have been forgiven and
that you belong to Christ. Or tell them about how you feel God’s presence when you
are at Mass and how his presence comforts and encourages you. Just tell them, “This
is what I heard. This is what it felt like. This is what God did for me.”

Don’t worry if you feel uncomfortable talking like this at first. You don’t even have to
say a word. Let your joy, your peace, or your hope speak for you. If you’re trying your
best to follow Jesus, your witness alone can make a huge difference. That’s not too
hard, is it?
“Jesus, open my heart to hear your word. Open my eyes to see you at work in and
around me. Open my mouth to proclaim the good news!”
Acts 4:13-21

