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Epistle – Acts 5:12-20, Gospel – Jn 20:19-31, Festal Tone  

DIVINE LITURGIES FOR THIS WEEK 
 

Thomas Sunday,  May 1, 2011 
10:00 AM Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners 
Monday, May 2, 2011 
No Liturgy Scheduled 
Tuesday, May 3, 2011 
7:20 AM Lit. + Danylo Bilowchtchuk 
 r/by Luba Bilowchtchuk and Family 
7:00 PM May Devotions to the Mother of God 
Wednesday, May 4, 2011 
7:20 AM Lit. + Patricia Sharkey r/by Husband  
Thursday, May 5, 2011 
7:20 AM Lit. + Anna Boyko r/by Family 
Friday, May 6, 2011 
8:45 AM Lit. + Miguel A. Lopez  

r/by A.C.S. 7th Grade Students 
Saturday, May 7, 2011 
9:00 AM Lit. First Solemn Holy Communion 
5:00 PM Lit. + Anna Stek  

r/by Margaret and Nancy Vozar 
Sunday of the Ointment-Bearers, 
May 8, 2011 – Mother’s Day 
Epistle – Acts 6:1-7, Gospel – Mk 15:43-16:8  
9:00 AM Lit. Special Intention Living Mothers 
 Pan. + Deceased Mothers 
11:30 AM Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners 
 

 

Epistle Readers, 11:30 a.m. Liturgy: 
Kathy Lis 5/8/11 

 

May Devotions 
 The month of May is devoted to our 
heavenly Mother, Mary.  A Moleben service 
will be offered on Tuesdays in May, at 7:00 
p.m. Come to church, join us in honoring 
her, who God first honored, by choosing her 
to be the Mother of His Son. 
 

Spring Breakfast Buffet – May 15 
 An “all you can eat” breakfast buffet sponsored by 
the Holy Name Society will be held on Sunday, May 15, 
2011 from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. in the school 
cafeteria.  Donation is $10/adult, $5/teens, children 
under 12 free.  Purchase your tickets in advance after 
liturgies or call Charlie Boyko at 732-254-3966. 
 
Spring Concert – May 15 

A concert sponsored by our parish will be held in 
the school auditorium at 1:00 PM, following the 
Breakfast Buffet.  There will be performances of song 
and dance, including Nadiya Dance Ensemble.   
 

REMINDER 
Dear parishioners, in our Eastern tradition, through the 
fifty days from Easter Sunday until Pentecost, there is 
no kneeling, either during the Liturgy or at other times 
of prayer. We share the greeting “Christ is risen!” - 
“Indeed He is risen!” from now until Ascension. 

 
A Note Of Thanks 

Our recent Paska Sale sponsored by Choir Boyan  
was a great success, not only financially, but in terms 
of spending time as a community working to build up 
our parish.  Thanks to Mrs. Colette Baginsky and to 
everyone who helped make our paska sale a success. 
Paska is a traditional egg bread made for Easter. It is a 
symbol of family warmth and a very traditional get 
together that we carry from generation to generation 
in our parish. 
 
Holy Name Society will meet on Tuesday, May 3 at 
8:00 PM in the church hall. 
 
New Superior 
Sr. Evhenia Prusnay, MSMG, has been elected this week 
as the Superior of the Missionary Sisters of the Mother 
of God. May God grant her many years in health and 
happiness in her new ministry. 

 
This is the Day that the Lord has made! 

Let us rejoice and be glad in it! (Psalm 118:24) 
My dear brothers and sisters in Christ: 

You may note that this Psalm is read many times 
during the Paschal season. I now remember fondly (not 
so, at the time...) when I was a kid and wouldn’t want 
to get up for school. My mother would sing this Psalm 
to me to get me motivated. At the time, it was used as 
a way to annoy me out of bed, I think, but now looking 
back there is a profound understanding that I have 
gained from it.  

We know in the Church that this refers directly to 
Holy Pascha, that “day” the Lord made in which our 
salvation is born from the empty tomb. But it can also 
apply to every day... and that’s a little harder to 
accept! This is the day that the Lord has made...even 
if it is absolutely miserable outside. This is the day 
that the Lord has made...even if the car won’t start. 
This is the day that the Lord has made...even if 
someone close to us, who we love, is sick or suffering. 
In all these events we are called to rejoice and be glad 
in them. This is where “the rubber has to meet the 
road” in terms of our faith. It is easy to be zealous and 
excited exclaiming “Christ is Risen!” in the early 
morning hours of Pascha, but what about the other 
days where it might take some effort to do so? This is 
the challenge that we, as the people of God, must face 
and must overcome! 

So, as we go through our lives, remember that 
every day is given to us as a gift from God to do His 
work and to accomplish His will in it. The question is: 
Do we acknowledge that this day is the Lord’s (and not 
just Sunday, but EVERY day!), and are we rejoicing in 
it? If you are a guest at today’s Liturgy, please join our 
parish and me as we strive to do this in our own small 
way in Perth Amboy, NJ, and work to achieve that 
salvation in which the day is eternal and the joy will 
never cease!  

With love and the blessing of our Risen Saviour, 
Fr. Ivan Turyk 

 
A Beautiful Celebration of Easter  

I want to extend my  sincere prayers to each and 
every one of you for a joyful and blessed Easter. I 
would like to compliment you for your attendance at 
Liturgies and our other Lenten Devotions this season. 
To all of our Church members, Clergy and Sisters, 
parish staff, cantors,  ushers, and altar servers, I would 
like to thank you for helping to make our Liturgies 
beautiful and meaningful. We also greatly appreciate 
the efforts of our Holy Name and St. Ann’s Societies 
who pray for us and help to keep our church well 
appointed for its sacred use. Lastly, I would like to 
thank all those who helped in the preparations and 
decorations of the Church to celebrate this Easter 
Season. I pray that God may continue to bless you and 
your families.  All in all, we are a very blessed 
community of Christians who are doing our best to not 
only see to it that the Gospel is preached, but that we 
manifest the Risen Christ in a world that needs to be 
enveloped by the Light of Christ. 

 
Paschal Artos Bread 

The Artos bread symbolizes the physical presence 
of the resurrected Christ among the disciples. While 
still living on earth, the Lord called Himself the Bread 
of Life, saying: I am the bread of life; he who comes to 
Me shall not hunger, and He who believes in Me shall 
never thirst (John 6:35).  On Easter Sunday, the priest 
blesses the Artos with a special prayer and sprinkles it 
with Holy Water. The Artos is then placed on a small 
table before the Iconostasis where it remains 
throughout Bright Week. On Thomas Sunday, today,  
the priest says another prayer over the Artos and it is 
then broken and distributed among the whole 
congregation during myrovania.  
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Kids Say The Darndest Things  
 

• A woman was trying hard to get the catsup to come 
out of the jar. During her struggle the phone rang so 
she asked her four-year old daughter to 
answer the phone. "It's Father Tim, Mommy," the 
child said to her mother. Then she added, "Mommy 
can't come to the phone to talk to you right now. 
She's hitting the bottle." 

 
• The children were lined up in the cafeteria of a 

Catholic elementary school for lunch. At the head of 
the table was a large pile of apples. The nun made 
a note, and posted on the apple tray: "Take only 
ONE. God is watching." Moving further along the 
lunch line, at the other end of the table was a large 
pile of chocolate chip cookies. A child had written a 
note, "Take all you want. God is watching the ap-
ples." 

Getting Older 
• Maybe it's true that life begins at fifty. But everything else 
starts to wear out, fall out, or spread out. 
• There are three signs of old age. The first is your loss of 
memory. I forget the other two. 
• You're getting old when you don't care where your spouse 
goes, just as long as you don't have to go along. 
• Middle age is when work is a lot less fun – and fun is a lot 
more work. 
• Statistics show that at the age of seventy, there are five 
women to every man. Isn't that a bad time for a guy to get 
those odds? 
• You know you're getting on in years when the girls at the 
office start confiding in you. 
• Middle age is when it takes longer to rest than to get 
tired. 
• By the time a man is wise enough to watch his step, he's 
too old to go anywhere. 
• Middle age is when you have stopped growing at both 
ends, and have begun to grow in the middle. 
• A man has reached middle age when he is cautioned to 
slow down by his doctor instead of by the police. 
• You know you're into middle age when you realize that 
caution is the only thing you care to exercise. 
• The aging process could be slowed down if it had to work 
its way through Congress. 
• You're getting old when you're sitting in a rocker and you 
can't get it started. 
• You're getting old when you wake up with that morning-
after feeling, and you didn't do anything the night before. 
• The cardiologist's diet: if it tastes good, spit it out. 
• Doctor to patient: I have good news and bad news: the 
good news is that you are not a hypochondriac. 
• It's hard to be nostalgic when you can't remember any-
thing. 
• You know you're getting old when you stop buying green 
bananas. 
• Last Will and Testament: Being of sound mind, I spent all 
my money. 
• When you lean over to pick something up off the floor, 
you ask yourself if there is anything else you need to do 
while you are down there. 
• You find yourself in the middle of the stairway, and you 
can't remember if you were downstairs going up or upstairs 
going down 

You Call This Living?  
There is a story of two garment workers in New 
York City. One was a cutter and one was a 
stitcher. They were working side by side. They 
got to talking about vacations. One said he was 
looking forward to his vacation and the other said 
he was not going on a vacation this year. The 

question was asked, "Why?" "I went to Africa last year. I went ele-
phant hunting." "Did you get any elephants?" "No, I found an elephant. 
He charged me, but my gun was jammed, and I was killed." 

 A little stunned he looked at his friend and said, "What are 
you talking about, you was killed? You aren't dead. You're sitting here 
living." And the other fellow looked down at his scissors, looked 
across at the needle and fabric in his friend's hands and replied: "You 
call this living?" 

Many of us look around at our lives 
and ask: Do you call this living? I am here 

to tell you-Easter sounds a resounding 
yes. Here is resurrection and here is life. 

We are His family -- the saved, the people 
who gather to worship him. This is indeed 
living! We are the resurrection people and 

we live on this side of Easter. 

A STEWARDSHIP STORY 
 A little girl noticed that after the collection was taken in a 
certain church, the ushers brought it up to the altar. She 
whispered to her mother, “Mommy, how do they get the 
money up to heaven?” The mother replied, “The church 
doesn’t send money to heaven, but uses it to bring 
heaven down to us.” God, infinite though He is, has cho-
sen to work through us, through our gifts, to continue His 
work in the world today. “A rich man is not one who has 
much, but one who gives much. For what he gives away 
remains his forever.” - St. John Chrysostom 

Recipe for Good Health 
For attractive lips ~ speak words of kindness. 
For beautiful eyes ~ look for the good in others. 
To lose weight ~ let go of stress, hatred, anger, discontent-
ment and the need to control others. 
To strengthen your arms ~ hug at least three people each 
day. 
To strengthen your heart ~ forgive yourself and others. 

There are two ways of spreading light ~ 
to be the candle or the mirror that reflects it!! 



 

Запитання до о. Івана 
 

• Питання: Чому на Великдень і після нього так часто співають 
"Христос воскрес із мертвих...", заміняючи тим інші молитви? 

"Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим що в гробах 
життя дарував"), думаю, аналогічно до Вірую - такий ось тип молитов, 
в яких ми нічого, власне, не просимо, а констатуємо те, що вже нам 
Бог Вчинив: в даному випадку - це основа Християнства, те, чому ми 
віруємо, любимо, надіємося, впевнені («Якщо Христос не воскрес, 
даремна проповідь наша, даремна і віра ваша» (1 Кор. 15, 14)) 
 

• Питання:  Питання: Розкажіть будь-ласка звідки походить і як 

християнам ставитись до такого поняття як носіння жалоби за 
померлими? Бо в мене виникає підозра, що цей "обряд" має 
взагалі нехристиянське походження. 

 У Святому Писанні є згадка про те, як учні Івана Хрестителя 
перебували у такій жалобі після його смерті. У нас також є така 
символічна жалоба, але це більше місцевий звичай, аніж теологічний 
припис. Думаю, що такі жалоби провадяться і суспільному житті, 
прикладом таких жалоб може бути загибель шахтарів та інші трагічні 
випадки, коли на рівні держави є заборонені гучні забави. Отже, коли 
помирає хтось з близької родини, у нас є звичай певний час 
перебувати у траурі, це залежить від родинної близькості. 
 

• Питання: Якщо людина поклялася своєю душею, що не буде 
робити якоїсь речі і порушила цю клятву, то чи може вона 
сподіватися на прощення чи її душа остаточно втрачена? 

 Варто розпочати з того, що не можна клястися взагалі. Ісус 
вчить, що не потрібно потверджувати наші слова додатковими 
клятвами: Хай буде ваше слово: Так, так: Ні, ні, – а що більше цього, 
те від лихого. (Мт. 5,37; див. також: Як. 5,12). Тим більше не можна 
підтверджувати такою клятвою свій намір чи обіцянку щось виконати, 
адже ніколи не можемо бути абсолютно впевненими у власних силах – 
а отже завжди існує небезпека порушення чи невиконання даної 
обіцянки чи клятви. Якщо ж людина вчинила так, як сказано в питанні, 
то найперше потрібно висповідатися за саму клятву, яка не могла 
зобов’язувати людину, оскільки вже від початку була гріхом. А душі 
людина не втратила, просто зранила її гріхом. Розкаяння і прощення, 
яке дарує Господь, можуть зцілити цю рану. 
 

• Питання:  Що таке Молебен?  
Молебні бувають просительними, коли ми звертаємося до Бога, Божої 
Матері або святих, з проханням виконати наше прохання, надати 
допомогу у скруті, хворобі або якійсь справі. Для прикладу, місяць 
Травень присвячений нашій Небесній Матері – Пресвятій Богородиці. І 
всюди по католицьких парафіях вшановується Мати Господа Ісуса – 
Марія. Традиція щодо травневих відправ є дуже давньою, і в 1965 році 
Папа Павло VI в спеціальному листі, посвяченому місяцю травню, 
закликав віруючих зберігати цю традицію. Він писав: “Нехай Та, що 
пережила тривоги і тягарі земного життя, втому щоденних 
турбот, труднощі і випробування бідністю і стражданням Голгофи, 
під час скрути прийде на допомогу Церкві і людству”. Кожного 
Вівторка о 7-год вечора протягом місяця травня наша 
парафіяльна спільнота збиратиметься  на Молебень до Пресвятої 
Богородиці.  Це не проста молитва, але це коротка служба, у якій ми, 
звертаючись до Божої Матері, випрошуємо собі помочі у різних 
потребах, чи просто звертаємо до Неї свої молитви за подяку. 
Приходьте на Молобен і пам’ятаймо, що саме за посередництвом 
Пресвятої Богородиці, ми зможемо випросити собі благодаті у 
Господа, бо, як молимося у молитві: «Ще не чувано ніколи, щоб Вона 
не помогла». Тож прибігаймо до Нашої Небесної Неньки у всіх наших 
бідах і труднощах, і отримаємо полегшення і допомогу у всіх потребах 
нашого земного життя 
 

• Питання Дуже релігійні люди хрестяться навіть тоді, коли 
проходять або проїздять повз храм або монастир. Чи 
обов’язково це робити? 

Це древній благочестивий звичай. Таким чином людина віддає 
належну повагу Богу та до місця Його особливої присутності.  Бо як 
каже Святе Письмо "серцем ми віруємо для праведності, а устами 
сповідуємо для спасіння", а Господь прямо каже: "Хто посоромиться 
Менеv у роді цьомуv (тобто серед людей), того посоромиться і Син 
Чоловічеський, коли прийде у славі Отця Свогоv" (Мк. 8, 38). До того 
ж хрести храмів та куполи, що видніються здалеку, спонукають нас до 
молитви. А молитва діється не тільки внутрішнє, але й зовні. А наша 
зовнішня молитва, коли ми благоговійно хрестимося без виклику по 
відношенню до оточуючих, є своєрідною проповіддю і свідченням про 
православну віру. Але хочу зауважити, що це лише благочестива 
традиціє, а не правило, яке треба обов’язково виконувати. 
 

• Питання Чи можна вагітній жінці бути присутній на поминках чи 
гробках? Від людей чула різні думки. Допоможіть розібратися. У 
мене в цьому році роковини смерті близької людини та й 
поминальні дні не за горами 

Вагітна жінка може бути присутня на будь-яких поминках, це ніяк само 
по собі не завадить дитині. Але якщо Ви себе почуваєте не добре, або 
щось Вас турбує, то можете не відвідувати поминки, а помолитися за 
спочилих вдома.  

 Парафіяльний Вісник 
ОГОЛОШЕННЯ, ПОДІЇ, НОВИНИ   

 

 

• Весняний Концерт  y Нашій Парафії 

За участю танцювальних  груп  Веселка, Червона 
Калина, Надія, Школи Успення та сольних 

виступів  співаків. 
БЕЗКОШТОВНИЙ КОНЦЕРТ розпочнеться 15 

Травня, 2011 о 1:00 год дня у шкільній аудиторії  
У програмі,  Смачний Сніданок - Буфет з 8-ої год 

зранку  до 1-год дня,  спонсорований 
парафіяльним братством. Дорослі $10, Підлітки 

(12-17) - $5,  Діти безкоштовно  
 
• ДЕНЬ МАТЕРІ  
У Неділю 8 травня 2011 ми будемо поминати на Літургії 
усіх наших живих і померлих матерів. Якщо ви хочете щоб 
о.Іван молилися за ваших матерів то у притворі до церкви 
на столі лежать  білі конверти.  Візьміть цей конверт і на 
ньому, або на листку паперу напишіть імя матері-матерів і 
дайте конверт о. Івану. Наступної Неділі,  за померлих 
матерів, у кінці Літургії буде відправлена  Панахида. 
Список матерів і жертводавців,  буде опублікований в 
бюлетені.  

Радість Воскресіння  
В традиції нашої Церкви клякання символізує 

покуту та покаяння. Тому-то в часі посту 
ми багато клякали та били поклони.  40 днів 

після Великдня – це час радості з 
воскреслим Ісусом, тому у церкві на Літургії  

ми не  клякати від Воскресіння до Неділі 
Зіслання Святого Духа. 

 

МАЇВКА ОСОБЛИВИЙ 
ВИЯВ ЛЮБОВІ ДО 

БОГОРОДИЦІ 
Розпочався м ісяць 
Травень, який у Східній 
церкві присвячений 

нашій Пречистій Матері Марії. Тому кожен християнин 
покликаний у цей час віддати належну шану тій, яка 
привела у світ нашого Спасителя Христа. Цю вдячність 
можна виявити у різний спосіб: відвідування Марійських 
чудотворних місць, прикрашення ікон чи фігур Діви 
Марії. Але найкращим і найвеличнішим виявом любові 
до неї є травневе богослужіння - маївка. Це поєднання 
глибокої молитви, щирого співу, розквіту природи та 
чистої дитячої радості є найкращим гімном любові до 
нашої Небесної неньки. 
 Та прикро від того, що більшість людей 
залишають поза своєю увагою ці прекрасні 
богослужіння, інколи моляться до Богородиці, щоб дала 
їм якоїсь ласки, а самі шкодують тих пів години для неї у 
церкві. Багато кажуть: “Я молюся вдома”, але вона хоче 
бачити своїх дітей зібраних разом у храмі в єдиному дусі 
і правді. Ще століття тому, люди залишали все: роботу, 
худобу і навіть хворих, брали з собою дітей і церква 
наповнювалася багатоголосною молитвою за здоров’я 
малих старих і немічних. А ще Пресвята Богородиця, 
через маївки, вділяла ласку дівчатам і хлопцям, щоб 
щасливо вийти заміж чи одружитися. Тож пам'ятаймо 
про неї зажди.  

Рецепт Краси 
Щоб губи були красивими - говори лише гарні слова. 
Щоб очі були красивими - шукай в людях лише позитивне. 
Щоб фігура була стрункою - поділись їжею з голодними. 
Щоб волосся було красивим- нехай кожен день ним 
грається дитя. 
Краса жінки має бути видима в її очах - бо 
це двері до її серця, місця, де живе любов. 
Краса жінки не в її обличчі, а справжня 
краса відбивається в її душі. 
Люди нав іть  б ільше,  н іж  реч і 
потребують  відновлення, відродження, 
покращення й спасіння. 
Ніколи нікого не викидай і не забувай. 
Пам"ятай - коли ти потребуватимеш дружньої руки - ти 
знайдеш її в своїх долонях. 
Стаючи старшим - ти пізнаєш, що у тебе дві руки для того, 
щоб одна допомагала собі, а інша - допомагала 
ближньому. 


