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Слово Боже
Апостол: 1 Кор. 135 зач. 6, 12-20.
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.

24 лютого 2019
03 березня р.Б.

Неділя про блудного сина.
Св. свщмч. Власія, єп. Севастійського.

(на неділю)

Євангеліє: Лк. 79 зач. 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.

Панахида: молитва і милостиня
Бо якби він не надіявся, що поляглі встануть (з мертвих),
зайвим і смішним було б молитися за мертвих
(II Книга Макавеїв 12, 44)
Протягом життя людина робить багато різних речей, добрих і злих, кожного дня робить
вибір на користь добра чи зла. І здавалось би, що коли людина помирає, то лічильник зупиняється і робляться підсумки життя. Але насправді, є певні вчинки, якими ми можемо допомогти душам наших спочилих, - це молитва і милостиня за їх упокоєння.
Коли говоримо про молитву за померлих, то не йдеться про те, щоб поставити
свічку за померлого, чи точніше не тільки і
не стільки про свічку, скільки про молитву
в намірі спасіння душі спочилого. Різновидами милості за упокоєння душі може бути
поминальний обід, подаяння, приношення
на панахиду.
Панахида – це поєднання заупокійної
молитви та милостині, оскільки подаєте
записку з проханням помолитись за душу
померлого, а також кладете приношення,
жертвуєте щось. Найчастіше на панахиду
жертвують хліб, який є основним продуктом
харчування та символом життя. Також приносять й інші продукти: крупи, олію, цукор,
печиво, цукерки тощо. Гарною традицією є
жертвувати на панахиду якісне справжнє
вино, що пізніше може бути використане на
Божественній Літургії чи борошно, з якого
випікають просфори.
Пожертвуване на панахиду споживається священнослужителями, працівниками
храму чи роздається потребуючим, а не
залишається "на спожиток померлим", як

думають багато людей, хоч як дивно це звучить.
В давнину, коли людина помирала, рідні
годували нужденних людей, яких також просили помолитися за душу спочилого. Звідси
пішла традиція сучасного поминального
обіду - ще одного прояву милостині. Також
дуже корисно подавати милостиню убогим
і просити Господа прийняти її в ім’я упокоєння померлої людини.
"Тому він і приніс жертву переблагання
за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха"
(II Книга Макавеїв 12, 46).

Молитва за померлих
Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще
потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости.
Згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас.
Умилосердися над їх плачем та мольбами, які до Тебе підносять, і відпусти їм їхні кари. А
те, чого їм нестає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами та заслугами
Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих. Подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця
прохолоди, відпочинку і спокою.
Боже, Ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти. Тому просимо Тебе: Подай
блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, добродіям і друзям, тим, що вмерли наглою, несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і
найбільше потребують помочі, та всім померлим. Усіх їх пом’яни, Господи. Амінь.

Грішник і цибулина
Проживши часу в світі цім доволі
Вмер селянин – простий, не без гріха.
Рідня оплакала його й душі на спомин
Ще й милостиню щедро роздала.
І ось на Божий суд – після відправи –
душа його з’явилась, свідки всі
Господь призвав Архангела з вагами,
Щоб зважить справи, вчинені в житті.
Встають по черзі свідки, мовлять тихо
і кожен з них щось на ваги здає –
Там – гордим словом заподіяв лихо,
А цей – про добре свідчення дає.
Суд непідкупний, й довго коливались
Чи вниз, чи вгору дивні терези…
І ось останній свідок – Боже правий!
Все ж переважили решт-врешті справи злі!
Заплакав Ангел, що стояв праворуч –
Нічим тепер не міг допомогти,
Душа від жаху затремтіла поруч –
Суворий вирок – в небуття їй йти…
Та раптом – чи воно, спасіння ради
Таке буває навіть в дні земні –
Ввійшла душа старенької жебрачки
З малою цибулиною в руці.
Вона спізнилась, і просила щиро
Найвищий суд заслухати її…
«Колись давно, - проказує небога,
Збиваючись із ніг я йшла селом чужим –
Вже сутеніло. Бачу - хата добра,
В дворі хтось є – гукнула через тин.

То селянин цей був – перебирав цибулю,
Хоч я й стидалась їстівне питать,
Та де подітись – голод не жартує,
Без стиду ж милостині й граму не зібрать.
Він випростався – молодий та сильний –
Спішить до ночі щось в дворі зробить…
Та все ж жбурнув мі через тина цибулину –
За хлібом в хату ніколи ходить.
Та то таке – «Що Бог дає - все в торбу»
Я цибулинку підняла з землі
Подякувала й хлопцеві, і Богу,
Перехрестилась та й пішла собі…»
Той випадок давно забув селянин,
Забув і Ангел, бо таке дрібне…
Але Господь взяв мовчки цибулину,
І до Архангела – на терези кладе…
Усі завмерли, а душа підсудна
Зайшлась від жалю, в розпачі душа –
Чого ж було не винести хлібину,
Що ж цибулинка та, яка її вага?!
Та й жіночку пустив у путь голодну –
Все поспішав зробить, а та й пішла...
Аж дивиться – тяжіти стала чаша,
Яка тримала добрії діла!
Суд закінчивсь. Безсмертну душу Ангел
Возніс до Бога, в сині небеса…
В найтяжчий час та милостиня вбога
Спасіння вище грішнику несла...
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Розумій молитву
в. Святе таїнство Євхаристії
Пресвята Євхаристія найповніше виявляє і
творить нашу спільність і з Богом, і з людьми.
Усі, хто причащається Христа, стають «одне
в Христі тіло, кожен один одному член»
(Рм. 12, 5), тобто єдиною Церквою: «Тому
що один [Євхаристійний] хліб, – нас багато
становить одне [Христове] тіло, бо всі ми
беремо участь у одному хлібі» (1 Кр. 10, 17).
Це саме сповідуємо в Анафорі Літургії святого Василія Великого, коли просимо: «Нас
усіх, що від одного Хліба і Чаші причащаємося, з’єднай одного з одним на причастя
єдиного Духа Святого». Святий Йоан Дама-

скин навчає: «Причастям це таїнство називається тому, що через нього ми причащаємося Божества Ісуса. А сопричастям воно
називається – і дійсно є – тому, що через
нього ми входимо в сопричастя з Христом,
беручи участь як у Його тілі, так і в Божестві. Водночас, через це Таїнство входимо
в сопричастя і єднаємось одні з одними, бо
як ми причащаємось одного хліба, так усі
стаємо єдиним Тілом Христовим і єдиною
Кров’ю та членами одні одних, будучи співтілесними Христові».

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 433

Розклад богослужінь
Понеділок 25.02 – Св. Мелетія, архиєп. Антіохійського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Матері в молитві
Вівторок 26.02 – Прп. Мартиніяна.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 27.02 – Переставлення прп. Констянтина філософа, у монахах Кирила, учителя
слов’янського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Біблійні читання
Четвер 28.02 – Св. ап. Онисима.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 01.03 – Свв. мчч. Памфила, єрея, Порфирія
і дружини їх.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Субота 02:03 – Влкмч. Теодора Тирона.
Мчц. Маріянни.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
08:30 – Панахида
09:00 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
10:00 - Парастас
18:00 – Вечірня, Утреня

02 березня - у нашому храмі відбудеться
соціальна зустріч представників усіх
спільнот парафії Патріаршого Собору.
До участі у зустрічі запрошуються по два
представники, а також 2 учасники хору.
Метою заходу є представлення Соціальної
Стратегії УГКЦ, та соціальна активізація
нашої громади на місцевому рівні.
Зустріч відбудеться о 14:00 год.

Неділя 03.03 – Неділя м’ясопусна, про Страшний суд.
Св. Льва, папи Римського.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня, Акафіст
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