THE WORD OF GOD
Word of God: On the first day of the week when we gathered to break bread, Paul spoke to them because
he was going to leave on the next day, and he kept on speaking until midnight. There were many lamps
in the upstairs room where we were gathered, and a young man named Eutychus who was sitting on the
window sill was sinking into a deep sleep as Paul talked on and on. Once overcome by sleep, he fell
down from the third story and when he was picked up, he was dead. Paul went down, threw himself upon
him, and said as he embraced him, “Don’t be alarmed; there is life in him.” Then he returned upstairs,
broke the bread, and ate; after a long conversation that lasted until daybreak, he departed. And they took
the boy away alive and were immeasurably comforted.
Acts 20: 7-12
Reflection: Taking St. Paul’s example, we too should dedicate time to listen to Word of God, written in
the Sacred Scriptures (the Bible). In the Bible, God does not merely provide us with information, but He
reveals to us the truth about Himself, and His relationship with us, that He created us out of love, the
truth about who we are for Him, His children and inheritors. The Bible invites us to respond to God’s
Word. On the road to Emmaus, the mysterious Traveler applied the healing of the Word to cure the
disillusioned disciples, giving new meaning to their suffering. By His Word, Jesus set afire the hearts of
those who follow Him, so that they might receive understanding and have new life. Even though Jesus
vanishes before their eyes, he remains in their hearts through the Word of God and the Holy Eucharist.
Quote for the Day: I believe, and I know, that one word of the Holy Gospel is worth more than all human
wisdom, more than all human science.
Metropolitan Andrey Sheptytsky
Meaning of the Word of God: Knowing that faith is born hearing the Word of God (see Rom 10:17), do
I regularly read from the Sacred Scripture, both personally, as well as in my family circle?
Prayer: Make the pure light of Your Divine knowledge shine in our hearts, O loving Master. Open the
eyes of our minds that we may understand the message of Your gospel. Instill in us the fear of your
blessed commandments that we may subdue all carnal desires and follow a spiritual way of life, thinking
and doing all that pleases You. For You, O Christ our God, are the enlightenment of our souls and bodies,
and we give glory to You, together with Your eternal Father and Your most holy, good, and life-giving
Spirit, now and for ever and ever. Amen.
Prayer before the Gospel at the Divine Liturgy
Missionary Task: Give a copy of the Bible (or write out those passages which appeal to you most) and
give it to a friend who does not have a copy, or does not usually read the Bible. In your family circle
discuss a passage of the Sunday Gospel or a point in the homily that made an impression on you.

БОЖЕ СЛОВО
Боже Слово: А першого дня тижня, як ми зібралися, щоб хліб ламати, Павло, що мав вибратися
в дорогу наступного дня, розмовляв з ними і затягнув бесіду до півночі. Було ж у горниці, де ми
зібралися, світичів досить. Один юнак, Євтих на ім’я, сів на вікні, і коли Павло говорив задовго,
його огорнув глибокий сон, і він зо сну схилився додолу, упав наниз із третього поверху, і його
підняли мертвим. Павло зійшов додолу, припав до нього, обнявши, і мовив: «Не тривожтесь, бо
його душа в ньому». Потім зійшов на гору, ламав хліб і їв. Довго вів він бесіду, аж до світанку, і
лиш тоді пустився у дорогу. А хлопця привели живого і втішились безмірно.
Ді. 20:7-12
Роздуми: Подібно до св. Павла, ми повинні достатньо часу присвятити слуханню Слова Божого,
записаного у Святому Письмі (Біблії). У Біблії Господь не тільки про щось нас повчає, а й виявляє
нам правду про самого себе, про своє ставлення до нас (з любові сотворив нас), правду про те,
ким ми є для Нього, - дітьми і спадкоємцями Божими. Святе Письмо запрошує нас відповісти на
Боже Слово. Дорогою до Емауса таємничий Подорожній застосовує ліки Слова, щоб зцілити
розчарованих учнів, надаючи сенс їхнім стражданням. Своїм Словом Ісус розпалює їхні серця для
розуміння всієї правди та дає їм нове життя. І хоча Христос зникає з очей учнів, проте залишається
в їхніх серцях через Слово Боже і Пресвяту Євхаристію.
Цитата дня – свідчення: І вірю, і знаю, що одно слово Святого Євангелія більше вартує від усякої
людської мудрості, від усякої людської науки.
Митрополит Андрей Шептицький
Значення Слова Божого: Знаючи, що віра зроджується зі слухання Слова Божого (пор. Рим. 10,
17), чи практикую я читання Святого Письма, особисто і в колі сім’ї?
Молитва: Засвіти в серцях наших, Чоловіколюбче Владико, нетлінне світло Твого богопізнання і
відкрий очі нашого ума, щоб ми зрозуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх
блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя,
думаючи і діючи все, що угодне Тобі, бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе-Боже, і Тобі
славу возсилаємо з безначальним Твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм
Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Божественна Літургія,
молитва перед Євангелієм
Місійне завдання: Подарувати Святе Письмо (або виписані біблійні цитати, що найбільше мене
вразили) комусь зі своїх знайомих, які його не мають або не читають. У колі сім’ї або знайомих
поділитися словом, яке зачепило мене під час слухання недільного Євангелія або проповіді.

