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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 ве-
ликий 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 стручка-
ми, 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 звати-
ся 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 недосто-
йний більше зватись твоїм сином. А батько 
кликнув до слуг своїх: Притьмом принесіть най-
кращу 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 одно-
го 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 живим-
здоровим. 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 чле-
нами 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. Уті-
кайте 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 на-
лежите до себе самих. Ви бо куплені високою 
ціною! Тож прославляйте Бога у вашому тілі!  
 

НОВИЙ ЧАСОПИС  
МОЛОДИХ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Апостол 
до 1 Корінтян 

6:12-20 
НЕБЕСНА СОТНЯ 

 



РОЗКЛАД 
БОГОСЛУЖЕНЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

ПОНЕДІЛОК - 24.02.2014 
Свщмч. Власія, єп. Севастійського  
7.30 – Служба Божа 
За здоров'я для Марії, Анни і Михліни Пушкій 
20.00 – Служба Божа за мир в Україні 
 

ВІВТОРОК - 25.02.2014 
Свят. Мелетія, аєп. Антіохійського  
7.30 – Служба Божа 
За здоров'я для Андрія, Валентини, Стефанії і 
Ірени 
20.00 – Служба Божа за мир в Україні 
 

СЕРЕДА - 26.02.2014 
Преп. Мартиніяна  
7.30 – Служба Божа 
+ Кісєль Ярослав 
20.00 – Служба Божа за мир в Україні 
 

ЧЕТВЕР - 27.02.2014 
† Рівноап. Кирила, учит. слов'ян, преп. 
Авксентія  
7.30 – Служба Божа 
20.00 – Служба Божа за мир в Україні 
 

П'ЯТНИЦЯ - 28.02.2014 
Ап. Онисима  
7.30 – Служба Божа 
20.00 – Служба Божа за мир в Україні 
 

СУБОТА – 01.03.2014 
Мучч. Памфіла, Порфірія та ін.  
7.30 – Служба Божа 
В наміренні Марійської Дружини 

20.00 – Служба Божа за мир в Україні 
 

 
 
 
 

НЕДІЛЯ -02.03.2014 – глас 3 
Сиропусна  
Вмуч. Теодора Тирона 
10.00 – Служба Божа 
+ Анна і Теодосій Левчик 
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 за мир в Україні 
 

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

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. 

 
ЗІ ЗВЕРНЕННЯ ВЛАДИК УГКЦ У ПОЛЬЩІ 

(...) Президія Єпископської Конференції зве-
рнулась до всіх вірних у Польщі з закликом, щоб 
найближча п’ятниця 28 лютого була днем мо-
литви та посту в наміренні України. Це черговий 
офіційний заклик польських єпископів в справі 
духо-вної підтримки України, в цьому важкому 
для неї часі. Заклик, як також багато різних 
загально-польських і єпархіяльних ініціятив, яких 
метою є молитовна підтримка, збирання ліків, 
дарів і грошей для допомоги Україні, приймаємо з 
вдоволенням та вдячністю. Цінимо цей знак 
братньої християнської солідарності римо-като-
лицької Церкви і польського народу з Україною. 
Закликаємо вірних Української Греко-католицької 
Церкви у Польщі приєднатись до цієї загально-
польської ініціятиви та в п’ятницю 28 лютого 
також молитвою і постом випрошувати у Бога 
кращої долі для України та її народу. Беручи до 
уваги актуальну політичну ситуацію в Україні та 
велику динаміку змін, але також небезпеки які 
стають сьогодні перед українською державою, 
молитва і піст в наміренні України є тепер дуже 
потрібними. 

 
НЕДІЛЯ М'ЯСОПУСНА,  

АБО ПРО СТРАШНИЙ СУД 
ЦЕ ОСТАНІЙ ДЕНЬ ПЕРЕД ВЕЛИКИМ ПОСТОМ, 
КОЛИ, ЗА ТРАДИЦІЄЮ, ДОЗВОЛЯЛОСЯ ЇСТИ 
М'ЯСО. НА ЛІТУРГІЇ СЛУХАЄМО ЄВАНГЕЛІЄ 
ПРО ПРИХІД ХРИСТА ТА ПРО ВІЧНУ НАГО-
РОДУ ДЛЯ ПРАВЕДНИХ І ПОКАРАННЯ ДЛЯ 
ГРІШНИХ. ДЛЯ ТИХ, ХТО ЛЮБИТЬ ТА ОЧІКУЄ 
ХРИСТА, ЦЯ ПОДІЯ НЕ ЄСТРАШНОЮ, А НА-
ВПАКИ - РАДІСНОЮ. ВАЖЛИВО ЛИШЕ ДОБРЕ 
ПРИГОТУВАТИСЯ ДО ЦІЄЇ ЗУСТРІЧІ, І В ЦЬОМУ 
НАМ ДОПОМАГАЄ ВЕЛИКИЙ ПІСТ. 
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