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Браття, все мені можна, та не корисне. Все мені можна, та я не дам нічому
заволодіти мною. Їжа для живота, а живіт для їжі. Та Бог одне і друге знищить.
Тіло ж не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Бог же і Господа
воскресив, і нас воскресить силою своєю. Хіба не знаєте, що тіла ваші – члени
Христові? Узявши, отже, члени Христові, зроблю їх членами блудниці? Не бути
тому!. Хіба не знаєте, що хто пристає до блудниці, є з нею одним тілом? Бо
будуть, – каже, – двоє одним тілом. Хто ж пристає до Господа, є одним з ним.
Утікайте від розпусти. Усякий гріх, що чоловік чинить, є назовні тіла; хто ж
чинить розпусту, грішить проти власного тіла. Хіба не знаєте, що ваше тіло –
храм Святого Духа, що у вас пробував, якого ви маєте від Бога? Отже ви не
належите більш самі до себе. Ви бо куплені за високу ціну. Тож прославляйте
Бога вашим тілом.

Євангеліє: Лк. 15, 11-32

Сказав Господь притчу оцю: – В одного чоловіка було два сини. Молодший
з них сказав батькові: – Тату, дай мені частину маєтку, що мені припадає.
Батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім, молодший зібрав усе
й пустився у далекий край і там розтратив свій маєток: жив розпусно. І як він
усе розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. Пішов він і
найнявся у одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти
свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але й
тих ніхто не давав йому. Опам’ятавшись, він сказав до себе: скільки наймитів
у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану, піду до
батька мого і скажу йому: отче, я согрішив проти неба й проти тебе. Я недостойний більше зватись твоїм сином. Прийми мене за одного з твоїх наймитів.
Встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько
і, змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав
до нього: – Отче, я согрішив проти неба й проти тебе. Я недостойний більше
зватись твоїм сином. Батько ж кликнув до своїх слуг: – Принесіть швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандали на ноги.
Приведіть годоване теля й заріжте його; і їжмо, веселімся, бо цей мій син був
мертвий і ожив, пропав був і найшовся. І вони стали веселитись. Старший його
син був у полі; і як він, вертаючись, наблизився до дому, почув музику й танці.

Покликав він одного зі слуг і спитав, що то таке. Той сказав йому: – Брат твій
вернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо найшов його живим-здоровим. Розгнівавсь той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити.
Той же озвавсь до батька: – Ось стільки років служу тобі й ніколи не порушив
ані одного приказу твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми
повеселитись. А коли вернувся оцей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього: – Ти
завжди при мені, дитино, і все моє – твоє. Однак слід було веселитись і радіти,
бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і найшовся.

Неділя Блудного Сина
Свята Церква, готуючи нас до Великого посту,
вказала на перший крок до навернення у притчі про
митаря і фарисея — це покора. А цієї неділі вона,
наводячи притчу про блудного сина, вчить, як виглядає повернення до Бога в практиці. А де покора і
скруха серця, там відкрита дорога до Божого милосердя.
Знавці Святого Письма називають притчу про
блудного сина перлиною серед усіх притч. Вона
має глибокоморальний зміст, а її драматична історія
вічно повторюється в серцях тисяч і мільйонів душ у
цілому світі. Блудний син — це символ кожної грішної
душі. За допомогою цієї притчі переконуємося, що
ніщо земне не може заспокоїти наше бажання щастя. Правдиве щастя і спокій
тільки там, де Господь Бог, наш люблячий Батько. Деякі учителі духовного
життя називають цю оповідь притчею про Божу любов.
Кожний, хто через гріх залишає Бога й шукає щастя поза Ним, рано чи пізно
буде змушений сказати собі разом із блудним сином: «Встану та й піду до
батька мого» (Лк. 15, 18), — та промовляти разом зі святим Августином, що
довгі літа був блудним сином: «Неспокійне наше серце, Боже, доки не спочине
в Тобі»

За матеріалами сайту dyvensvit.org

Думка на часі
Покутний тропар
«Роздумуючи, окаянний, над безліччю вдіяних мною гріхів, дрожу на згадку
про день Страшного Суду. Та надіючися на ласку Твого милосердя, як Давид
взиваю до Тебе: Помилуй мене Боже, по великій Твоїй милості!».

Розумій молитву
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ – ОСНОВА Й ВЕРШИНА ЖИТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

У Божественній Літургії, яка складається з Проскомидії, тобто приготування
дарів, Літургії Слова і Літургії Євхаристії, звершується таїнство спасіння – поєднання Бога і людини у Христі (див. Еф. 1, 10), «будування Христового Тіла»
(Еф. 4, 12). Як на Тайній Вечері Христос насамперед повчав апостолів словом,
а відтак увів їх у таїнство своїх Тіла і Крові, так і в Божественній Літургії Христос повчає спільноту вірних, живить їх своїм Словом та чинить учасниками
Євхаристійної трапези. Християнин уводиться в це таїнство через слухання
Слова Божого і причастя Господнього Тіла і Крові.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 345

Задушна субота, м’ясопусна субота
Свята Церква як Містичне Христове Тіло об’єднує всіх охрещених вірних чи
вони ще тут на землі, чи вже у славі в небі або чи ще може покутують за свої
провини в чистилищі. Тому говоримо про Церкву воюючу, прославлену й терплячу. Усіх членів цієї троякої Церкви пов’язує та сама любов Господа Бога і
ближнього. Ту взаємну злуку всіх вірних на землі, святих у небі й душ у чистилищі ми називаємо сопричастям святих. Вона полягає в тому, що святі в небі
своїм заступництвом перед Богом можуть помагати й помагають нам на землі
й душам у чистилищі. А ці знов можуть молитися за нас, але не можуть собі
допомогти, бо час їхніх заслуг уже скінчився. Зате ми можемо їм допомогти
своїми молитвами, добрими ділами а передусім жертвою святої Літургії.
На науці святої віри про сопричастя святих основується прадавня практика
Церкви, щоб молитися за тих, які відійшли до вічности. Про цю практику Другий Ватиканський Собор каже: «Признаючи вповні цю спільноту цілого Містичного Тіла Ісуса Христа, Церква на землі від самих початків християнської
релігії плекала пам’ять померлих з великою побожністю» (§ 50).
Хоч Церква у своїх щоденних молитвах і богослуженнях пам’ятає про душі
померлих, все-таки вона, як добра мати, у часі церковного року призначає ще
окремі дні для поминання й молитви за померлих. Ці дні називаємо задушними,
або поминальними. Крім згадування про померлих у кожну суботу тижня, маємо
ще в нашому церковному році деякі суботи, церковні богослужби яких уповні
присвячені молитвам і поминанню померлих. Ті суботи звемо задушними, або
поминальними. До них належить субота перед М’ясопусною неділею, друга,
третя і четверта субота Великого посту та перед Зеленими святами.
М’ясопусна неділя згадує день Страшного Суду. І тому в суботу перед
тим молимося «за всіх від віків померлих християн», себто за всіх тих, які
коли-небудь і де-небудь померли або згинули, про кого, може, ніхто ніколи
не молиться, щоб усі вони могли стати на Страшному Суді по правиці вічного
Судді.

о.Юліан Катрій “Пізнай Свій Обряд”,

Розклад на тиждень
Понеділок 05.02 - Св. свщмч. Климента,
єп. Анкирського. Св. мч. Агатангела.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Вечірня, зустріч спільноти “матері у молитві”

Вівторок 06.02 - Прп. Ксенії Римлянки

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Середа 07.02 - Св. Григорія Богослова,
архиєп. Константинопільського.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Молебен за узалежнених

Четвер 08.02 -Прп. Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та
Йоана

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (на всяке прошення)
18:00 – Вечірня

П’ятниця 09.02 - Перенесення мощей
св. Йоана Золотоустого.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня, Молитва за зцілення від недуг

Субота 10.02 - Субота заупокійна.
Прп. Єфрема Сирина

07:30
09:00
10:00
18:00

–
–
–
–

		

Божественна Літургія (за упокій померлих)
Божественна Літургія
Парастас
Вечірня та Утреня

Неділя 11.02 - м’ясопусна, 			
про Страшний суд. Перенесення мощів. св. свщмч. Ігнатія Богоносця

07:30
09:00
11:00
18:00

–
–
–
–

Божественна Літургія
Божественна Літургія
Божественна Літургія
Вечірня та Акафіст за жертводавців

Душпастирі тижня
о.Василь Барна - (098) 642 25 02
о.Богдан Чурило- (097) 309 68 69
ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР
ВАШОЮ ПОЖЕРТВОЮ
ЄДРПОУ 41467776
Р/Р 26002056213251
МФО 380269
З позначкою ПОЖЕРТВА НА СОБОР

Анонс
04-11 лютого - «соціальні дні»
04 лютого – день особливої
опіки над в’язнями
10 лютого – заупокійна субота.
09:00 – Божественна Літургія.
10:00 – парастас (молитва за
померлих)
11 лютого – день соціального
служіння та благодійності. Збірка
пожертв на соціальні ініціативи
парафії.

Катехична школа
Катехитичні заняття для дітей
та зустрічі з батьками проводяться кожної неділі у монастирі сестер Пресвятої родини,
вул.Євгена Маланюка 101.
Божественна Літургія розпочиається о 10:00 год., а віддак заняття з дітьми.
Запрошуємо хлопців до
«вівтарної дружини».
Контактна особа: 		
д-н Василь (093) 928 49 98

Шукаємо жертводавця
даного видання.
Звертайтеся до редакції:
visnyksoboru@gmail.com
(096) 594 95 91 - о.Андрій
КОНТАКТИ
адміністратор єрм.Ніканор Лоїк,
вул. Микільсько-Слобідська, 5
(044) 569-41-54; (067) 653 07 31
cathedral.ugcc@gmail.com
kyivsobor.ugcc.org.ua

