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Вітаємо учасників сьогоднішніх Святих Літургій - шановних парафіян та милих наших
гостей. В наших молитвах не забуваймо на тих, які з причин старості, немочі чи інших не
в силі сьогодні бути з нами. Молімось і за тих,які нехтують сьогоднішнім Богослуженням.
на цвинтарі св. Михаїла сьогодні та в наступну неділю від 3-ої години пополудні.
Сьогодні північна (ліва) сторона від хреста. Перша Панахида відправиться на гробах наших
покійних парохів.
MAЇВКА. В місяці травні відправляються Молебні до Пресвятої Богородиці. В нашій парафії
починаючи від сьогодні, відправлятимемо кожного дня о годині 6:30 вечора. Заохочуються
парафіяни учащати на ці Богородичні богослуження. Цьогорічні Молебні, як і минулого
року, жертвуємо за мир та згоду в Україні. У п’ятницю 8 травня Молебня не буде.
СВЯТО СВ. ЮРІЯ. У середу 6 травня є наше храмове свято св. Юрія Переможця. Того дня одна
Свята Літургія о 10-ій годині ранку.
ЄПАРХІЯЛЬНА МОЛИТВА (МОЛЕБЕНЬ) В ПОШАНУ ТА ОХОРОНУ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ відбудеться у
понеділок 11 травня в катедрі св. Йосафата о 7-ій годині вечора.
НАША МАРІЙСЬКА ДРУЖИНА організує у неділю 24 травня по обох Святих Літургіях барбекю та
продаж різного роду весняної розсади й квітів. Проситься мати це на увазі.
НАШЕ ПАРАФІЯЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ минулії неділі відбулося дуже гарно, дружньо та з участю
великого числа учасників. Нехай буде слава Господеві, який благословив нас такою гарною
нагодою, щоб ми, як церковна родина, разом спожили великодні святочні страви. Щира
подяка всім, які потрудилися зорганізувати наш святочний обід: Марійській Дружині,
братчикам, учням рідної школи та учителькам, які приготовили нам гарну програму, молоді
за поміч обслуги при столах та всім хто причинився до нашого парафіяльного торжества.
ЖЕРТВА на загальні церковні потреби: 350.оо дол. Зоряна і Орест Ґрохи в подяку Господеві
з нагоди 1-ої річниці подружжя. Щиро дякуємо. Щасти Вам Боже!
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(4): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(5): 8:00 година ранку за здоров’я Віталія - д-р Богдан Медвідський
7:30 вечора за здоров’я Йордана Іщенка
Середа(6): Свято св. Юрія. Свята Літургія 10:00 ранку
Четвер(7): в намірі дародавця - Лайл; П’ятниця(8): в намірі дародавця - Лайл
Субота(9): + Петро Бурак - Легатова
ПАНАХИДИ

************************************
ЩО ОЗНАЧАЄ СЛОВО “ЄВАНГЕЛІЄ“

Пересічний християнин під словом “Євангеліє“ розуміє книгу, а той, що ходить до церкви,
напристольну книгу, з якої священик читає вірним в часі Служби Божої.
Слово “Євангеліє“ є грецьке (еуангеліон) і означає у нашій мові “добру вістку, добру новину, благу
віст, благовість“. У перших християн воно прийняло значення Доброї Новини - Благої Вісти Благовісти про спасіння роду людського Ісусом Христом. Євангеліє - Благовість.

Сам Ісус Христос так розумів свою науку, яка творить основу Євангелії. На початку свого
прилюдного виступу Ісус Христос у родиннім місті Назареті сам назвав свою діяльність
благовіствуванням, благою вісткою, доброю новиною про Царство Боже. “Господній Дух на
мені... Послав мене нести Добру Новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим
прозріння, випустити пригноблених на волю...“ (Лк.4,18). Бачимо: Євангелія - Добра Новина, поцерковнослов’янському Блага Вість, Благовість.
На основі того науку Ісуса Христа називали Євангелією - Благовістю - а з того, пізніше і книги, що
описували життя, діяльність і науку Ісуса Христа, перші християни називали Євангелією. Євангелія
перейшла через три фази: 1. Оголошення її самим Ісусом Христом. 2. Її усне розповсюдження проповіддю Апостолів. 3. Її записання в книги. Отже, Євангелія перед тим, як стала книгою, була
словом Христа, проповіддю апостолів, а аж після того писаним словом.
Знаємо чотирьох авторів Євангелії: Матея, Марка, Луку та Івана. Називаємо їх євангелистами.
Вони не хотіли бути літописцями історії, але свідками. Кожний з них свідчить своїм способом. Їх
метою було збуджувати і зміцнювати віру в своїх слухачів. Основою Євангелії є “блага вістка радісна новина“ життя Ісуса Христа. Ця блага вістка - радісна новина має характер загального
послання.
Євангелії не є історією у такому виді, як собі ми тепер історію представляємо або її пишемо. Бо не
історичний інтерес вів авторів до написання Євангелій. Їх твори мали служити конкретним
потребам життя й росту молодої Церкви.
Наочними свідками життя й науки Ісуса Христа були апостоли й учні (Дії Ап. 1,8;10,39 (13,11). Ті є
запорукою правовірности євангелійної традиції.
Ісус Христос говорив зрозумілою мовою для слухачів і способом, яким вони могли сприймати
його науку. Вживав притч і порівнань, щоб слухачі скорше і довше запам’ятали його науку. Це був
тоді вживаний спосіб навчань, викладів. Тим осягнув, що його навчання врилося в пам’ять слухачів.
Апостоли й їх учні стають по Христі голосіями, ширителями радісної вістки. Навчають усно. Їх
завданням не було списати життя, діяльність, науку Ісуса Христа, але голосити Христа живим
словом, як годилося на свідків. Про це пише св. євангелист Лука у вступі до своєї Євангелії: “Що
були на початку наочними свідками й слугами Слова“ (Лк.1,2).
Голосіями “благої вістки“ не розходилося подати свідоцтво про всі подробниці, але як наочні
свідки хотіли дати свідоцтво того, що бачили й чули. Розходилося їм про те, щоб Христова наука
врилася в душі і серця слухачів. З багатства Христової науки й вчинків вибрали те найважливіше.
Багато подій не увели. При тому дотримували більше порядок логічний і психологічний, ніж
хронологічний.
Доки жили свідки науки і діяльности та життя Ісуса Христа, не було потреби писемного
зазначування усної Євангелії. Доки жили наочні свідки і їх співпрацівники, писемні записи мали
значення підрядне. Але ситуація змінилась, як перша ґенерація вмирала. Тоді важливими стають
документи писані. А ними є Євангелії. Отже, заміною “наочних свідків і слуг Слова“ (Лк.1,2) стає
книга, також названа Євангелією, написана або наочними свідками апостолами (св.Матей, св.Іван),
або учнями наочних свідків (св. Марко, св. Лука).
Так “блага вість“, голошена Христом, а потім апостолами усно, стала змістом книги, названої
також “Благовістю“ або по-грецькому “Євангелією“.
/“Наша віра“/

