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Він сказав далі: “В одного чоловіка було два
сини. Молодший з них сказав батькові: Тату, дай
мені ту частину маєтку, що мені припадає. І
батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів
потім, молодший, зібравши все, подавсь у край
далекий і там розтратив свій маєток, живши
розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати.
Пішов він і найнявся до одного з мешканців того
краю, і той послав його на своє поле пасти свині.
І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому.
Опам'ятавшись, він сказав до себе: Скільки то
наймитів у мого батька мають подостатком хліба,
а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька
мого і скажу йому: Отче, я прогрішився проти
неба й проти тебе! Я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх
наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як
він був іще далеко, побачив його батько його й,
змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і
поцілував його. Тут син сказав до нього: Отче, я
прогрішився проти неба й проти тебе. Я недостойний більше зватись твоїм сином. А батько
кликнув до слуг своїх: Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку
перстень і сандалі на ноги. Та приведіть годоване
теля і заріжте, і їжмо, веселімся, бо цей мій син
був мертвий, і ожив, пропав був, і знайшовся. І
вони заходились веселитися. А старший його син
був у полі; коли ж він, повертаючись, наблизився
до дому, почув музику й танці. Покликав він одного із слуг і спитав, що воно таке було б. Той же
сказав йому: Брат твій повернувся, і твій батько
зарізав годоване теля, бо знайшов його живимздоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І
вийшов тоді батько й почав його просити. А той
озвався до батька: Ось стільки років служу тобі й
ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти
не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями
моїми повеселитись. Коли повернувся цей 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. А веселитись і радіти треба було, бо оцей
брат твій був мертвий і ожив, пропав був і
знайшовся.”

«Все мені можна», та не все корисне. «Все мені
можна», та я не дам нічому заволодіти надо
мною. «Їжа для живота, і живіт для їжі!» Бог же
одне і друге знищить. Тіло ж не для розпусти, але
для Господа, і Господь для тіла. Бог же і Господа
був воскресив - та й нас воскресить своєю силою.
Хіба не знаєте, що тіла ваші - члени Христові?
Узявши, отже, члени Христові, - зроблю їх членами блудниці? Хай так не буде! Чи не знаєте,
що той, хто пристає до блудниці, є з нею одним
тілом? Бо «будуть, - каже, - двоє одним тілом.»
Хто ж пристає до Господа, є одним духом. Утікайте від розпусти! Усякий гріх, що його чинить
людина, єе поза її тілом; а хто чинить розпусту,
грішить супроти власного тіла. Хіба ж не знаєте,
що ваше тіло - храм Святого Духа, який живе у
вас? Його ви маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих. Ви бо куплені високою
ціною! Тож прославляйте Бога у вашому тілі!

НОВИЙ ЧАСОПИС
МОЛОДИХ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ

ПРОБА ХОРУ
Репетиція Церковного хору відбудеться в п'ятницю о год. 18.30 в приміщенні парафіяльного
дому. Запрошуються всіх бажаючі.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ
НЕДІЛЯ - 16.02.2014 – глас 1
Блудного сина
Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці
10.00 – Служба Божа
+ За всіх померлих дідів, батьків, сестер і братів,
чоловіків і жінок, дітей і внуків з наших родин.
14.00 – Служба Божа
+ Михайло Усцєнний; + Марія Литвин; Станіслав
Ковальчик
18.00 - Служба Божа
+ Катерина і Іван з р. Калита

ПОНЕДІЛОК - 17.02.2014
Преп. Ісидора Пилюсіотського
7.30 – Служба Божа

ВІВТОРОК - 18.02.2014
Муч. Агафії
7.30 – Служба Божа

СЕРЕДА - 19.02.2014
Свят. Вукола, єп.; свящмуч. Сілвана, єп.
7.30 – Служба Божа

ЧЕТВЕР - 20.02.2014
Свят. Партенія, єп. Лампсакійського
7.30 – Служба Божа
П'ЯТНИЦЯ - 21.02.2014
Віддання Стрітення
Вмуч. Теодора Стратилата; прор. Захарії
7.30 – Служба Божа

СУБОТА – 22.02.2014
Заупокійна
Муч. Никифора
7.30 – Служба Божа

НЕДІЛЯ - 23.02.2014 – глас 2
М'ясопусна
Муч. Харалампія
10.00 – Служба Божа
+ Ксеня і Дмитро Смут
14.00 – Служба Божа
+ За всіх померлих батьків, жінок і чоловіків,
братів і сестер і всіх рідних і знайомих з наших
родин
18.00 - Служба Божа
Подяка для Всевишнього Бога за отримані дари в
час сесії.

КАТЕХИЗА ДЛЯ ЛІЦЕЮ
У вівторок о год. 17.00 в ліцею при вул.
Пілсудського відбудеться катехиза для учнів
середніх шкіл. Запрошую всіх хто ще має
обов'язок катехізації.
КАТЕХИЗА ДЛЯ МОЛОДИХ
В наступну неділю після вечірньої Служби Божої
о год. 18.00 відбудеться чергова Катехиза для
студентів, яка підготовляє до СВІТОВИХ ДНІВ
МОЛОДИХ в 2016р. Запрошую Всіх бажаючих.
СЛУЖБА БОЖА БЛАГОДАРНА
В наступну неділю Служба Божа о год. 18.00
буде подячною Всевишньому Богові за проведений час сесії. Вміли ми просити Бога про Дари
Святого Духа на сесію, тепер прийдімо і
подякуймо за те що отримали.
ДУШПАСТИРСЬКІ ВІДВІДИНИ
Усім парафіянам, яких відвідали ми в час
КОЛЯДИ за сердечний прийом, добре слово і
Ваші пожертви складаємо щиру подяку. Нехай
Добрий Господь обдарує Вас щедро своїми
ласками.
Отці
НЕДІЛЯ ПРО БЛУДНОГО СИНА
Неділя блудного сина нагадує нам євангельську
розповідь про милосердного батька, який чекав
на повернення сина. Так і Господь чекає на
кожного з нас, щоб побачити і пригорнути до
свого серця.
КАТЕХИЗМ УГКЦ
ХРИСТОС НАША ПАСХА
Г. Духовна боротьба в житті християнина
785 Кожен християнин від свого Хрещення
вступає в духовну боротьбу, в якій помирає для
гріха, щоб жити для Бога. Ця боротьба, як навчає
апостол Павло, точиться «не проти тіла й крові, а
проти начал, проти властей, проти правителів
цього світу темряви, проти духів злоби в
піднебесних просторах» (Еф. 6, 12). Християнин
веде духовну боротьбу, озброївшись молитвою,
постом і милостинею, очищаючи помисли й
досягаючи безпристрасності. Святий Касіян
навчає що духовна боротьба допомагає людині в
осягнені досконалості: «Ця боротьба згідна з
волею Божою. Вона служить для людського
добра, будить у людині ревні прагнення до вищої
досконалости»
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