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Вітаємо учасників сьогоднішніх Святих Літургій - шановних парафіян та милих наших
гостей. В наших молитвах не забуваймо тих, які з причин старості, немочі чи інших не в
силі сьогодні бути з нами.Молімось і за тих, які нехтують сьогоднішнім Богослуженням.
З НАГОДИ ДНЯ МАТЕРІ, ВСІМ МАТЕРЯМ, А ОСОБЛИВО МАТЕРЯМ НАШОЇ ПАРАФІЇ, ЩАСЛИВИЙ ДЕНЬ МАТЕРІ. НЕХАЙ
ДОБРИЙ ГОСПОДЬ, ДОРОГІ МАТЕРІ, БЛАГОСЛОВИТЬ ВАС ЗА ВСІ ВАШІ СТАРАННЯ, ЯКИХ ВИ ВЛОЖИЛИ І НАДАЛІ
ВКЛАДАЄТЕ В ЖИТТЯ НАШОЇ ЦЕРКОВНОЇ ГРОМАДИ І НАШОГО НАРОДУ.
НА МНОГІЇ ЛІТА!

на цвинтарі св. Михаїла відправляються сьогодні та в наступну неділю. Сьогодні
на гробах від хреста на ліву сторону - північно-східна-загідна частина. Соборна Панахида
перед хрестом о 3-ій годині пополудні, а потім коротко на поодиноких гробах.
МАЇВКА - МОЛЕБНІ ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ в місяці травні відправляються кожного дня о
годині 6:30 вечора. Всі Молебні жертвуємо за мир та згоду в Україні. Заохочуються
парафіяни до участи.
ЗАСІДАННЯ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ у вівторок вечора після Маївки.
ПОКАЗ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВКИ. Показ цієї гарної української традиції відбудиться в Едмонтоні у
наступну суботу 17 травня. Починається від Sir Churchill Square o 1-ій пополудні. Більш
інформацій на тел.780-414-1624, або http://megamarsh.in.ua/
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: по 500.оо дол.: Родина Юник з нагоди похоронів
мами й бабці бл. п. Катерини, Еміліян і Діяна Ґрохи з нагоди вінчання дітей Ореста й
Зоряни; 300.оо дол. Молодята Орест Ґрох і Зоряна Проць в день шлюбу вподяку Господеві
та благословенне щасливе майбуття. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(12): + Магдалина Цвенар і Михайло Кучаба - Олена
Вівторок(13): + Таїса Новицька - Юрій Хома; Середа(14): + Михайло і Параскевія Лаврин
Четвер(15): + Анна, Василь, Михайло і Божена - Марія і Іван Гайтко
П’ятниця(16): + Таїса Новицька - Юрій Хома; Субота(17): + Микола Бурбела
ПАНАХИДИ

*********************************

Одна монахиня-місіонерка доглядала паралітика, в якого були рани, що гноїлися. Вона виконувала
свою роботу з приємною усмішкою, немовби це була найприродніша річ, і завжди лагідно
розмовляла з хворим. Якось вона запитала його: - “Чи ти віриш у Бога?“ Нещасний пильно
подивився їй у вічі й відповів: - “Тепер вірю“.
У швидкісному японському поїзді їхав місіонер і молився з молитослова. Від несподіваного
поштовху з книжки на підлогу випав образок Пречистої Діви Марії. Поруч сидів маленький
хлопчик. Він нахилився і підняв образок. Але перш ніж віддати, з дитячою цікавістю
роздивився його. - “Хто ця гарна пані?“ запитав хлопчик. - “Це... моя мама“, - на мить
задумавшись, відповів священик.
Хлопчик уважно подивився на священика, тоді - знову на образок і промовив: - “Ти на неї
зовсім не подібний“.
Місіонер усміхнувся. “Це правда, але хочу тобі сказати, що усе своє життя я стараюся хоч
трішечки стати подібним на неї“.
А на кого подібний/а ти?

ШАНУВАННЯ БОЖОЇ МАТЕРІ

Велич Пресвятої Діви Марії утверджено на перших сторінках святого Євангелія. Як розповідає св.
євангелист Лука, Архангел Гавриїл був посланий Богом в місто Назарет до Діви Марії і, ввійшовши
до Неї, сказав: “Радуйся, благодатна, Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками... Ти-бо
знайшла ласку в Бога“ (Лк.1,28-30). Одержати Божу благодать, стати благословенною серед усіх
жінок, почути від небесного Вісника “Господь з Тобою“ - і не тільки через Божу всюдиприсутність,
але за близьким спорідненням - це і є справжня велич. І як Діва Марія пророчо возвістила: “Ось-бо
від нині ублажатимуть мене всі роди“ (Лк.1,48). Так сказала сама Пресвята Діва і ті слова записав
св. євангелист, то ніхто не має права називатись християнином, якщо не вшановує Божу Матір!
Особливим достоїнством Пресвятої Діви Марії, за які особливо шанують Її християни, являються
Вседівство і Богоматеринство.
Пресвята Марія перебувала і перебуває Дівою перед народженням Спасителя, при народженні і
після народження. З давніх давин Діва стало немовби Її власним іменем. Святий апостол і
євангелист Матей, розповідаючи про обставини при Рожденстві Христовому, посилається на
старозавітне пророцтво пророка Ісаї: “Ось Діва матиме в утробі і народить Сина, і дадуть Йому
ім’я Еммануїл, що значить: з нами Бог“ (Мт.1,23; Іс.7,14).
В Новому Завіті знаходиться багато свідоцтв про Вседівство Марії. Так, говориться, що Вона
народить “Сина Вишнього“, вона, не розуміючи, спитала: “Як станеться те, коли я мужа не знаю?“
Це питання було поставлене в той час, коли Вона була обручена зі Йосифом, і означало, що
Пречиста Діва Марія залишилась вірною обіту дівства, а праведний Йосиф був лише Її опікуномохоронцем. Це зрозуміло із наступної розмови. Архангел відповідає Діві: “Дух Святий зійде на Тебе
і сила Вишнього осінить Тебе: тому й святе, що народиться, назветься Син Божий“ (Лк.1,35). А
коли праведний Йосиф, не знаючи про тайну спасіння, що здійснювалася, хотів, нікому нічого не
кажучи, відпустити Пресвяту Діву, то під час сну явився йому Ангел і відкрив: “Не бійся взяти
Марію, твою жінку, бо те, що в Ній зачалось, походить від Святого Духа“ (Мт.1,20). Про те
одноголосно навчають всі Отці Церкви. Вони говорять: “Від князя віку цього було закрите Дівство
Марії“ (св. Ігнатій Богоносець, 1 ст.). “Дух Святий старанно вказав народження (Еммануїла) від
Діви“ і Він “родився від Діви з роду Давидового“ (св.Іриней). “Природа ніколи не знала діви, що
родила. Благодать явила цю Діву, що родила, і зберегла Її Дівою. Вона вчинила Її Матір’ю і не
пошкодила дівства... О, земле ненасіяна, ти проростила спасительний плід!“ (Діяння
Вселенських Соборів).
Визнання віри святої Церкви в істину Вседівства Пресвятої Марії знайшло своє вираження в
древніх символах, починаючи з Апостольського. Цю віру засвідчено на Вселенських Соборах,
особливо на Третьому Вселенському Соборі. А святі Отці П’ятого Вселенського Собору рішуче
заявили: “Якщо хтось не визнає два родження Бога Слова, одне перед віками від Отця, перед
часом і безтілесне, а друге, в останні дні, коли він зійшов із небес і воплотився від святої
преславної Богородиці і Вседіви Марії, і родився від Неї, тому - анафема“.
Як може зачатись і народитись дитина, не пору-шуючи печаті дівства? Там, де діє всемогуча Божа
воля, порушуються закони природи. Так само, як силою Божою вийшла вода із цілого і
неушкодженого каменя (Вих.17,1-7), як кущ горів і не згоряв (Вих.3,2-3), як Спаситель після Свойого
славного воскресіння входив до учнів крізь замкнені двері (Ів.20,19-26). Тому Свята Церква співає в
день Світлого Христового Воскресіння: “Зберігши цілими печаті, воскрес ти із гробу, Христе, що
ключів Діви не порушив у різдві твоїм, і відчинив нам райські двері“.

