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Confession:
Сповідь:
Baptisms & Marriages:
Visitations & Anointing of the Sick.

before liturgies or upon request.
перед св. Літургією і за домовленням.
by prior arrangement through the parish office.
Please notify the office if a member of your family is in the hospital, or if you know
someone who needs a visit.

May 1, 2011 - Томина Неділя - Thomas Sunday

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
CHRIST IS RISEN!
TRULY HE IS RISEN !
Прокімен (глас 3): Великий Господь наш і велика сила
його, і розумові його немає міри (Пс 146,5).
Prokimenon (tone 3): Great is the Lord and great is His
strength; and of His knowledge there is no end (Ps 146:5).

Propers for the Divine Liturgy: Page 516

After His Resurrection, Jesus appeared to His Disciples: He miraculously entered a locked room, and showed them
His wounds. Then He ate and drank with them, proving that He was not a ghost or a phantom, but that He was really
Jesus the Christ, in the flesh. St. Thomas was not with the rest of the Disciples in the room. When he returned, the
others excitedly told him that Jesus had visited them. Thomas doubted their story - the bodily resurrection of Christ.
So the Lord appeared again, and invited Thomas to put his fingers in His side and touch the wounds made by the
nails. Thomas did, and after seeing (and feeling) for himself, he finally believed. He cried out: "My Lord and my God!"
and fell at Christ's feet. Christ told Thomas that He was glad that Thomas no longer doubted, but also lamented:
"Because you have seen Me, you have believed. Blessed are those who have not seen, yet believed! " Christ uses
Thomas' doubt to teach both the Disciples and us that we don't need to physically touch Him to have faith. But upon
hearing of Christ, we can be spiritually moved by His presence to follow Him, and trust in His promise that all men
will be raised on the day He appoints for judgment, and know either the eternal joy of being reunited with God or
the torment of being without Him. St. Peter heard and understood, as he writes to his flock (I Peter 1:8): "You did
not see Him, yet you loved Him; and still without seeing Him you are filled with a joy so glorious that it cannot be
described, because you believe; and you are sure of the end to which your faith looks forward, that is, the salvation of
your souls." It is the custom in some Orthodox parishes to travel to the cemetery on this day to pray, light candles,
and to sing "Christ is Risen!" to deceased family members.

Prayer Intentions
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

9:30
6:00
6:00
6:00
6:00
6:30

+Tekla Iwan Lucyk – G. Lucyk
+ Mildred Adams
Divine Liturgy
+William Storozuk - Family
Divine Liturgy St. George Feast
Moleben to Mother of God

BARVINOK RESIDENCE has an opening available IMMEDIATELY. Barvinok is home to seven seniors
situated adjacent to the Ukrainian Seniors’ Centre, City Centre and St. Mary’s Ukrainian Catholic Church.
Accommodation: Private room with semi-private washroom facilities. Includes: 3 nourishing, home-cooked meals
daily plus snacks. Laundry and housekeeping. Personal Support Workers on site 24 hours, 7 days week.
Independence and participation is encouraged in social and cultural activities. For more information please call:
Shirley Childs, Executive Director, Ukrainian Seniors’ Centre at 673-7404.
If you missed the CBS 60 minutes program on Easter Sunday, follow these links to view on-line. Very well
done--not often that Christianity is shown in such a positive light:
http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7363712n
Church Spring Cleaning on Friday May 6, from 9:00 am to noon : There will be a general church spring-cleaning on the first
Friday of May. All men and women of the church are encouraged to participate. All are welcome to join us!

MOTHER’S DINNER and DANCE – Saturday, May 7th at 6:00 pm. Tickets are $20 per person.

THANK YOU – to all who help out to make this year the feast of Resurrection a beautiful celebration. Thank You
those who helped with procession on Good Friday, and all others who contributed to this celebration. Na Mnohyji
Lita!
THANK YOU TO ALL CHILDREN – who took part of the Good Friday procession and ringing bells on Easter
Sunday. You were awesome!
PARISH COUNCIL MEETING – Wednesday, May 26 at 7 pm.
DEVOTIONS TO THE MOTHER OF GOD – will be celebrated every Friday at 6:30pm during the month of
May. We encourage all our faithful to attend.
ST. THOMAS SUNDAY – after the Divine Liturgy there will be anointing and distribution of the Artos.
ЩИРОСЕРДЕЧНА ПОДЯКА – для всіх які допомогли відсяткувати той врочистий Празник Воскресіння
Христового. Нехай всемогучий Господь Бог винагородить вас всіх за вашу підтримку і допомогу.
СЬОГОДНІ після Служби Божої буде мировання і роздача Пасхального Артоса.
СХОДИНИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ- відбудуться у четвер 26 травня о год 7 вечором.
МОЛЕБНІ ДО БОГОРОДИЦІвсіх.

у кожну п`ятницю о год 6:30 вечора у місяці травні. Щиро запрошуємо

Неділя Провідна. 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".

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".

Чому так важко боротись із гріхом? Він (гріх) непомітно проривається в душу. Всього
лиш кілька хвилин без уваги і знову падіння, хоч ніби нічого не віщувало поганого,

але диявол не спить, а шукає шляхи щоб нас кинути у болото гріха. Чому? Бо він
прагне здобути твою душу.
Не здавайтесь, з Божою ласкою, ви сильні, з молитвою переможемо підлого ворога душі.
Молімося щосекунди, не зважаючи ні на що, шукаймо стежку що заведе нас до Царства
Божого і втікаймо від насолод цього життя дочасного.
Господи, я не достойний стою перед Тобою, так важко на душі, соромно за всі низькі гріхи,
пристрасті, спокуси. Як часто не там шукав щастя, як часто не ті були слова, не ті думки,
прости Милосердний Боже! Чути в думках боротьбу, Ангел Охоронець кличе до молитви і
в це й же час інший темний ангел шепче тобі, щоб ти відпочив, підсуває нечисті думки,
спогади про минулі гріхи, заспокоює – хоч цей спокій навпаки бентежить душу, хоч тіло
немічне тягне до сну.
Боротьба з гріхом – це наше життя християнина, відкрити серце для Христа, шукати в
кожній людині іскорку любові, любові Божої. Вогник що починає горіти в нашій душі – це
той перший крок до щасливої вічності. Але це не значить, що все, ворог переможений, ні
боротьба триває, хоч буде важко, будуть спокуси, будуть тебе не розуміти близькі люди,
будуть з тебе сміятися, вважати за дивака, але не бійся – твоя мета Небо, воно не так
далеко, просто не віддаляйся від Господа. Нехай твоє життя буде суцільною молитвою,
наслідуй Христа, наслідуй святих, умій сміятися і плакати, здобувати і втрачати, любити і
прощати, живи з думкою, що будеш вмирати і вмирай з думкою, що будеш жити в житті
Вічному.
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС

