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Слава Ісусу Христу - Слава на Віки!
Glory to Jesus Christ - Glorify Forever!
ВІТАЄМО ВСІХ - WELCOME All! Welcome to the God-Loving and God-Protected Parish of St. Nicholas! A Parish of the UOC of the USA
and the Ecumenical Patriarchate. Our warmest greetings are extended to all visitors and guests, and to all of our beloved parishioners who are
participating in today's Divine Liturgy. We are blessed to have you with us today! If you are with us for the first time, PLEASE introduce yourself
to Father Vasyl – he is looking forward to meeting you! Also, please feel free to email or call Father with any questions and let him know what is
going on in your life, especially if you need spiritual guidance. We hope that you will find peace and comfort in St. Nicholas Ukrainian Orthodox
Church. You are very welcome to come every Sunday, make yourself at home, and to become a part of our parish family. Through the intercession
of Saint Nicholas we hope and pray that our community might grow into a full fledged Parish in the Ukrainian Orthodox Church of the USA.
Through your prayers and dedication of time, talents and donations, this can become a reality in all faith and love.

LITURGICAL SCHEDULE — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ
Friday, April 2, 2021.
П’ятниця, 2 квітня 2021.
6:00 PM - Liturgy of the Presanctified Gifts.
6:00 вечора - Літургія Ранішосвячених Дарів.
______________________________________________________________________________________________________________________
April 4, 2021 - 3rd Sunday of the Great Lent. Tone 2.
4 квітня 2021 3-тя Неділя Великого посту. Голос 2.
Adoration of Cross.
Хрестопоклонна.
8:15 – 8:45 AM – Confessions.
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.
9:00 AM – Divine Liturgy.
9:00 ранку – Божественна Літургія.
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Hebrews
Послання до Євреїв Святого Апостола Павла Читання. (Євр.
(Heb. 4:14-5:6).
4:14-5:6).
The Holy Gospel According to St. Mark (Mk. 8:34-9:1.
Від Марка Святого Євангелія Читання (Мр. 8:34-9:1).
______________________________________________________________________________________________________________________
Wednesday, April 7, 2021.
Середа, 7 квітня 2021.
THE ANNUNCIATION OF THE THEOTOKOS.
БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ.
8:15 – 8:45 AM – Confessions.
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.
9:00 AM – Divine Liturgy.
9:00 ранку – Божественна Літургія.
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Hebrews
Послання до Євреїв Святого Апостола Павла Читання. (Євр.
(Heb. 2:11-18).
2:11-18).
The Holy Gospel According to St. Luke (Lk. 1:24-38).
Від Луки Святого Євангелія Читання (Лк. 1:24-38).
______________________________________________________________________________________________________________________
Friday, April 9, 2021.
П’ятниця, 9 квітня 2021.
6:00 PM - Liturgy of the Presanctified Gifts.
6:00 вечора - Літургія Ранішосвячених Дарів.
______________________________________________________________________________________________________________________
April 11, 2021 - 4th Sunday of the Great Lent. Tone 3.
11 квітня 2021, Неділя 4-тя Великого посту. Голос 3.
Venerable John Listvychnyk.
Прп. Іоана Ліствичника.
8:15 – 8:45 AM – Confessions.
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.
9:00 AM – Divine Liturgy.
9:00 ранку – Божественна Літургія.
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Hebrews
Послання до Євреїв Святого Апостола Павла Читання. (Євр.
(Heb. 6:13-20).
6:13-20).
The Holy Gospel According to St. Mark (Mk. 9:17-31).
Від Марка Святого Євангелія Читання (Мр. 9:17-31).
———————————————————————————————————————————————————————————
Friday, April 16, 2021.
П’ятниця, 16 квітня 2021.
6:00 PM - Liturgy of the Presanctified Gifts.
6:00 вечора - Літургія Ранішосвячених Дарів.
———————————————————————————————————————————————————————————
April 18, 2021 - 5th Sunday of the Great Lent. Tone 4.
18 квітня 2021, Неділя 5-та Великого посту. Голос 4.
Venerable Mary of Egypt.
Прп. Марії Єгипетської.
8:15 – 8:45 AM – Confessions.
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.
9:00 AM – Divine Liturgy.
9:00 ранку – Божественна Літургія.
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Hebrews
Послання до Євреїв Святого Апостола Павла Читання. (Євр.
(Heb. 9:11-14).
9:11-14).
The Holy Gospel According to St. Mark (Mk. 10:32-45).
Від Марка Святого Євангелія Читання (Мр. 10:32-45)
———————————————————————————————————————————————————————————
Friday, April 23, 2021.
П’ятниця, 23 квітня 2021.
6:00 PM - Liturgy of the Presanctified Gifts.
6:00 вечора - Літургія Ранішосвячених Дарів.
______________________________________________________________________________________________________________________
April 25, 2021 - 6th Sunday of the Great Lent. PALM SUNDAY
25 квітня 2021, Неділя 6та Великого посту. ВЕРБНА НЕДІЛЯ
THE ENTRY OF THE LORD ONTO JERUSALEM.
ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ.
8:15 – 8:45 AM – Confessions.
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.
9:00 AM – Divine Liturgy.
9:00 ранку – Божественна Літургія.
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Philippians
Послання до Филип’ян Святого Апостола Павла Читання. (Флп.
(Phil. 4:4-9).
4:4-9).
The Holy Gospel According to St. John (Jn. 12:1-18).
Від Івана Святого Євангелія Читання (Св. Ін. 12:1-18).
———————————————————————————————————————————————————————————
Wednesday, April 28, 2021.
Середа, 28 квітня 2021.
6:00 PM - Liturgy of the Presanctified Gifts.
6:00 вечора - Літургія Ранішосвячених Дарів.
———————————————————————————————————————————————————————————
Great Thursday, April 29, 2021.
Страстний Четвер, 29 квітня, 2021.
THE MYSTICAL SUPPER.
СПОМИН ТАЙНОЇ ВЕЧЕРІ.
5:00 PM - Reading of Passion Gospels
5:00 вечора - читання 12ти Євангелій (Страсті).
———————————————————————————————————————————————————————————
Great and Holy Friday, April 29, 2021.
Страсна П’ятниця, 29 квітня 2021.
6:00 PM - Vespers; Procession with the Holy Shroud.
6:00 вечора - Вечірня; Процесія з Св. Плащаницею.
______________________________________________________________________________________________________________________
STEWARDSHIP PRAYER - My Church is composed of people like me. I help make it what it is. It will be friendly if
I am. Its pews will be filled, if I help fill them. It will do great work, if I work. It will make generous gifts to many
causes, if I am a generous giver. It will bring other people into its worship and fellowship, if I invite and bring them.
It will be a church of loyalty and love, of fearlessness and faith, and a church with a noble spirit, if I, who make it

what it is, am filled with these same things. Therefore, with the help of God, I shall dedicated myself to the task of
being all the things that I want my church to be. AMEN.

Information -Загальна Інформація

The Divine Liturgy is served every Sunday at 9:00 AM. (The First Sunday of the month is in English and the rest of the Sundays are in both
languages English and Ukrainian). Божественна Літургія служиться щонеділі о 9:00 ранку. Holy Confession is available before Liturgy. Свята
Сповідь перед Літургією. For Baptisms, Weddings, Panakhyda or any other services, please arrange with Father Vasyl Dovgan. Про Хрещення,
Вінчання, Панахиди чи інші Богослужіння, будь ласка, домовтeся з настоятелем отцем Василем Довганoм.
Pastoral Visitations of the Sick and Infirm: Please inform Father Vasyl if you or your family members are going into the hospital for any
reason or if they would like to receive Spiritual guidance! Пастирськi відвідини недужих та немічних: Будь ласка, повідомте отця Василя,
якщо будь-хто з ваших друзів або членів сім'ї потрапив до лікарні з будь-яких причин або бажає духовно збагатитися! EMERGENCY
CALLS – Please call Fr. Vasyl anytime! Thank you.

ANNOUNCEMENTS – ОГОЛОШЕННЯ
• MEMORIAL BOOKS: Please submit (before Divine Liturgy) your memorial books (Hramatka) to Fr. Vasyl, if you wish to have your love
ones commemorated during the services!
ГРАМАТКА Будь ласка, дайте (перед Божественною Літургією) вашу граматку о. Василю, якщо ви бажаєте пом’янути своїх рідних у
Богослужінні!
‣ Church School: As Lord said. "Let the children come to me. Don't stop them! For the Kingdom of Heaven belongs to those who are like these
children.” Please bring your kids to the church for religious classes. We start 9:15AM and finish at 10:15AM. Step by step they learn more and
more what is Orthodoxy and will become more familiar with Bible and we will prepare kids for the first Holy Confession and Communion.
Saturday, May 1: No Religion School, Easter
Saturday, May 8: Last Day of Religion classes
‣ WEEKLY COLLECTION: We would like to thank everyone for continuing to send in your weekly contributions for the past few months!
Your generosity has been a blessing to the parish and your continued assistance is crucial during this time! As you all know how difficult it is
during COVID-19 pandemic. Please keep this in mind as you continue to send in your weekly contributions. Your assistance is needed and
appreciated. Your weekly envelopes or outright donations can be sent by: Mail: St. Nicholas Ukrainian Orthodox Church 376 3rd St. Troy, NY
12180
‣ April 11, 2021 - Parish Board is going to have a meeting. If any of you have some questions or comments please come for a meeting of send
and email on : fr.vasyldovgan@gmail.com
‣ 11 квітня 2021 - Відбудуться збори парафіяльної управи. Якщо у вас є запитання, зауваження чи пропозиції, будь ласка, приходьте або
звертайтеся до будь-кого із членів електронною поштою :fr.vasyldovgan@gmail.com
Happy Birthday!!! - Вітаємо !!!
From the bottom of St. Nicholas parish family heart we wish Lauren Fill, Anya Zaderej, Myra Boyar, Patricia Walton, Natalka Petroff, Vasyl
Hayvanovych, Irena Marzelan, Eric Valerio a Happy Birthday. As you celebrate please remember, God is near, He is there leading you into
another year. God holds your future in His hands and will always be your guide. May Jesus Christ continue to bless you abundantly and keep you
safe in His loving care. On your birthday enjoy His divine presence in your life. Have a Happy Birthday. Нехай Господь благословить і пошле у
ваш день народження міцних сил і доброго здоров’я, радості душі і чистої любові серця, вірного щастя і світлої надії. Нехай ангел вас
оберігає та допомагає долати всі життєві перешкоди. Хай постійний успіх, радість і достаток Сипляться до вас, немов вишневий цвіт, Хай
життєвий досвід творить з буднів свята, Господь дарує довгих-довгих літ! Божого вам Благословення на Многії та Благії Літа! Happy
Birthday!!! Many Years!!!
PRAYERS – МОЛИТВА
We ask all of you to remember in your prayers the following individuals, who are in need of God's healing and grace: the sick, hospitalized,
and those in nursing homes or confined to their homes. Our best wishes for a speedy recovery and good health are extended to the following
individuals who are in need of God's healing and grace. O Holy Father, Heavenly Physician of our souls and bodies, who sent Your Only-begotten
Son our Lord Jesus Christ to heal those in illness: visit and heal Your servants: Mary-Ann, Mary-Ann, Payton, Anthony, Tina, Mikola, Stella,
Maksymko, Fr. Yurij,Fr. Jakiw, Fr. Raphael, Volodymyr, Alexandr, Vincent, all the doctors and nurses and everyone who was infected by
COVID-19: granting them release from pain and restoration to health and vigor, that they may give thanks unto You and bless Your Holy Name, of
the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit: now and ever, and unto ages of ages. Amen.
О Премилосердний Боже, Отче, Сину і Святий Душе, в нероздільній Тройці Тобі поклоняються і Тебе славлять! Зглянься
милостиво на рабів (Ім'я) недужих, відпусти їм всі провини їх, подай їм зцілення від хвороби, поверни їм здоров'я і сили тілесні, подай їм
довге і щасливе життя, земні й духовні Твої блага, щоб вони разом з нами приносили подячні молитви Тобі, всещедрому Богові і
Творцеві нашому. Амінь.
If there is anyone who is in need of prayers, and you want to add them to the prayer list, please notify Fr. Vasyl. If you would like me to visit with
the Sacraments of the Holy Confession and Eucharist, please call me to set up an appointment. I will gladly visit everyone. In Christ Fr. Vasyl
Dovgan. Thank you.

« І Слово стало тілом, і жило з нами, повне благодаті та істини…» (Ів. 1:14)

Ці глибокі своїм духовним змістом слова святого апостола Івана Богослова, якими він натхненно та піднесено розпочинає своє
благовістя, свою розповідь про велику Тайну спасіння роду людського, змогли прозвучати тільки тому, що уста однієї молодої дівчини у
свій час промовили “я Господня раба: нехай буде мені згідно з словом твоїм!” Якщо Хрест Голгофський та Пасха Господня є свідченням
здійснення цієї Таємниці, то початком цього величного Божественного Дійства в земному вимірі, поза всяким сумнівом є подія, що лягла
в основу свята Благовіщення та описана євангелістом Лукою (Лк. 1:26-38).
Слова Архангела Гавриїла звістили Пречистій Діві Марії ту велику предвічну таємницю, яка була в задумі Пресвятоє Тройці ще до
створення світу, про спасіння людства через втілення Другої Іпостасі Пресвятої Тройці. «Надвічно захована таємниця сьогодні
виявляється, і Син Божий стає Сином людини...» урочисто співає Церква Православна в стихирі свята Благовіщення.
Святе Передання та наші богослужбові тексти розповідають, що Пречиста Діва Марія в трьохрічному віці була віддана на служіння при
єрусалимському храмі. Згідно іудейського закону, коли ці дівчата-служниці ставали повнолітніми і вже не мали права постійно
находитись та прислуговувати у храмі, то вони могли вийти заміж та влаштовувати своє особисте життя. У випадку з Дівою Марією це
питання полагоджували служителі єрусалимського храму, бо рідні батьки Її Йоаким та Анна давно вже померли. Бачачи побожність юної
Марії та знаючи про Її прагнення до чистого та цнотливого життя, священики не видали юну Марію заміж в повному сенсі цього слова,

але тільки заручили Її з пристарілим восьмидесятилітнім старцем Йосипом. Юна Діва Марія повинна була доглядати та допомагати
старцю Йосипу в його старості. Треба теж нам пам'ятати, що в тогочасному суспільстві заручення було тільки першим юридичним
кроком до одруження, декларацією наміру одружитися, але не одруженням в повному сенсі цього слова.
Благовіщення Діви Марії відбулось в той час, коли Вона була щойно заручена з старцем Йосипом. Древнє передання розповідає,
що Архангел Гавриїл двічі являвся Діві Марії. Перший раз Архангел Гавриїл зі словами «Радуйся, Благодатна, Господь з Тобою» з'явився
Діві Марії біля джерела, де Вона звично набирала воду. Підтвердженням цій думці служить древня церковна іконографічна традиція, яка
зображує цю першу зустріч Архангела і Діви Марії саме біля джерела. Вдруге Архангел Гавриїл з'явився Діві Марії в домі Йосипа
Обручника. Передання говорить, що Богородиця в цей час читала книгу пророка Ісаї, якого Отці Церкви часто називають старозавітним
євангелістом, бо він за сотні років до приходу у світ Ісуса Христа благовістив про чудесне народження Месії: «Діва в утробі зачне і
родить Сина, і дадуть ім'я Йому: Еммануїл» (Іс. 7:14). І ось Архангел Гавриїл сповістив Діві Марії, що настав час здійснення цього
пророцтва: «і ось Ти в утробі зачнеш, і Сина породиш і даси Йому ім'я Ісус» (Лк. 1:31). Діва Марія здивовано запитала: «як же станеться
це, коли я мужа не знаю?» (Лк. 1:34) Блаженний Феофілакт, пояснюючи це місце, говорить, що це не було проявом недовіри словам
Архангела, це було проявом здивування: «це не тому, що Вона наче не повірила, а тому що Вона як мудра і розумна бажала взнати образ
цієї події, бо нічого подібного не траплялось перед цим ані після цього не буде». Після чого Архангел Гавриїл відповів Діві Марії: «Дух
Святий злине на Тебе, і сила Всевишнього обгорне Тебе, через те то й Святе, що народиться, буде Син Божий! ... Бо для Бога нема
неможливої жодної речі!» (Лк. 1:35-37). Своєю відповіддю на слова Архангела Пречиста Діва Марія показала нам чудовий приклад
покори: «я раба Господня, нехай мені буде згідно зі словом твоїм!» (Лк. 1:38).
Свято Благовіщення є початком нашого спасіння, початком Нового Заповіту. Свята Церква Христова співає в своїх піснеспівах
на це свято, що «сьогодні початок нашого спасіння, і виявлення Божої таємниці» (тропар свята). На цю благу вість людство чекало тисячі
років. Ще у Раю, після того, як наші прародичі Адам та Єва були хитро обмануті дияволом, та порушили заповідь Божу, Вселаскавий Бог
дав обітницю їм, що прийде час, коли їх Нащадок переможе силу, хитрість та підступність Диявола (Бут. 3:15). Серед праведних людей
завжди жила пам'ять про слова, сказані Богом у Раю, і надія на сповнення цієї обітниці Божої
зігрівала їхні серця. Благовіщення Діві Марії стало знаком для людства про сповнення
повноти часу, про те, що Господь твердо дотримує Своїх обітниць. Чому ж людство вимушено
було так довго чекати на сповнення цієї обітниці? Святі Отці пояснюють це наступним чином:
обітниця Божа здійснилась саме в цей час тому, що саме в цей час прийшла у світ «Чесніша
від Херувимів, і незрівнянно Славніша від Серафимів», народилась чиста отроковиця, через
лоно якої, в світ могла ввійти Друга Іпостась Пресвятої Тройці: Господь наш Ісус Христос.
На Святій Землі дбайливо зберігаються численні, місця пов'язані з життям Ісуса Христа та
Матері Його Діви Марії. У тому числі з великою пошаною зберігаються місця, які є пов'язані з
подією Благовіщення. Так, до цих пір збереглось те саме джерело, біля якого згідно передання
Церкви Архангел Гавриїл вперше зустрів Діву Марію. Це джерело є названим в честь Діви
Марії. Біля нього християни неодноразово споруджували церкву в честь Архангела Гавриїла,
проте кожний раз мусульмани не тільки грабували цю церкву, але і вщент руйнували її. Так в
1263 році після спустошливого набігу арабських племен з Єгипету цей храм, як і більшість
інших християнських храмів, був цілковито зруйнований. Сучасна церква біля цього джерела,
яка як і попередні церкви названа в честь Архангела Гавриїла та була відбудована в 1870 році.
На місці другого явлення Архангела Гавриїла Діві Марії теж споруджений величавий храм. В
підвалині цього храму збереглось помешкання, в якому саме відбулось Благовіщення Божої
Матері. Перші християни, бажаючи означити місце де стояла Діва Марія та Архангел Гавриїл, спорудили дві гранітні колони: одна - де
стояла Діва Марія, інша - де стояв Архангел. Ці колони стоять дотепер, проте одна колона, а саме та, де стояла Діва Марія, є обламаною.
Складається таке враження, що ця колона наче звисає зі стелі і знизу підперта чималим каменем. Передання доносить цікаву історію про
цю зламану колону. Згідно передання, цю колону зламали мусульмани, яких хитро підмовили вороги християн, сказавши, що наче саме в
цій колоні християни переховують свої дорогоцінності. Звичайно, ніяких скарбів мусульмани там не знайшли, проте християнській
святині було завдано шкоди.
Тема Благовіщення є однією з улюблених тем для іконописців. В багатьох наших храмах є прекрасні ікони свята Благовіщення,
на яких Архангел Гавриїл, тримаючи в лівій руці лілію, звертається з словами вітання до Пречистої Діви Марії. Проте в православній
іконографії є одна відмінна, в якійсь мірі унікальна ікона Благовіщення, яка називається.
Страсне Благовіщення. На ньому Архангел Гавриїл тримає в руках не лілію, а хрест. Біля Пречистої Діви Марії зображений напис, який
символізує Її слова: «О Архангеле! Ти ж вже сповістив мені радість, що я народжу світу Сина Божого, царству якого не буде кінця. Тепер
я бачу Тебе з хрестом і жахаюся!» Біля Архангела слова його відповіді: «Належить Сину Людському сильно страждати, бути розп'ятому,
бути похованим і воскреснути на третій день».
Свято Благовіщення Пресвятої Діви Марії своєю ідеєю підкреслює велич і гідність Богородиці, Її духовну чистоту, Її безцінну заслугу в
справі спасіння роду людського. Св. Григорій Палама підкреслює, що Втілення Господа нашого Ісуса Христа було би неможливим без
вільної згоди на це Божої Матері. Господь ніколи не переступає вільний вибір людини. Якби Пречиста Діва Марія в день Благовіщення
дала іншу відповідь Архангелові, негативну, ми би продовжували б жити під законом Старого Заповіту, і Євангеліє Христове не лунало
би по світі, не відроджувало би наші серця. Не було би ні спасительного подвигу на Голгофі, ні тріумфального Воскресіння з мертвих
Господа нашого Ісуса Христа - бо самій людині неможливо перемогти силу диявола. І тільки коли Божа любов поєдналась з вільним
вибором людини - стало можливим це величне Таїнство - прихід у наш світ Творця, поєднання Всемогутнього Бога зі своїм творінням...
Колись диявол обманув древню Єву сказавши, що вона, порушивши заповідь Божу, стане як Бог. Диявол чудово знав, що через цей обман
він сам отримає безмежний доступ до людських сердець, полонить їх та покорить їх своїй злій волі, він сам стане богом для падшого і
немічного людства. Проте, диявол не знав, що в планах Всемогутнього Бога, який з висоти Своєї вічності бачив і хитру диявольську
підступність і падіння людини, був план, «предвічний план» піднести людину до Божественного через поєднання зі Своїм творінням.
Сьогодні в цей величний день свята Благовіщення, людству оголошений цей Божий план; сьогодні в наш світ ввійшов Творець. Все
творіння зі страхом і трепетом спостерігає за здійсненням цієї величної Тайни. Відкладімо і ми хоч на мить суєту нашого життя і з
вдячністю звернімось молитвою до Господа, до Пречистої Діви Марії, бо в цей святий день «змієве (диявольське) зухвальство
посоромлено, бо кайдани прокляття праотця розірвано...» (Сідальний 2 кафізми. Утреня Благовіщення).
Амінь.
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