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НЕДІЛЯ ПРО БЛУДНОГО СИНА

Ч. 8/1932.
Гл. 6.

Вітаємо учасників сьогоднішніх Святих Літургій - шановних парафіян та милих наших
гостей. В наших молитвах не забуваймо на тих, які з причин старості, немочі чи інших
не в силі сьогодні бути з нами. Молімось і за тих, які нехтують сьогоднішнім
Богослуженням
Зі слідуючою неілею 10 березня міняється час. У суботу вечора 9 березня
(перед нічним відпочинком) наставити годинники на одну годину вперед.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КОНЦЕРТ у слідуючу неділю 10 березня в Домі Української Молоді.
Починається о 2:30 пополудні.
РІЧНІ ЗБОРИ НАШОЇ ПАРАФІЇ відбудуться у неділю 17 березня по 2-ій Св. Літургії. Під час річних
зборів присутні парафіяни, між іншим, також вибирають і членів до парафіяльної ради. Хто
б з парафіян бажав стати членом парафіяльної ради, нехай зголоситься до пароха, особисто
чи на тел. 780-477-7339, або до голови номінаційної комісії пана Володимира Бойчука на
тел. 780-472-2889.
ЗМІНА ЧАСУ.

ПАЛОМНИЦТВО В УКРАЇНУ З НАГОДИ 1025-РІЧЧЯ ХРИЩЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ ВІД 7-20 СЕРПНЯ 2013 РОКУ.

Починається в Західній Україні, а кінчається в Києві в новозбудованому Патріяршому
соборі. Кошт від особи (кімната на дві особи) 2,980.оо дол., а кімнати з односпальним
ліжком 3,680.оо дол. Інформації: Soloway Travel, 3891 Sunset Str., Burnaby, BC, V5G 1T4.
Email: kimberly@solowaytravel.com. Тел. 1-604-430-6789. В паломництві беруть участь всі
наші канадські єпископи.
ЖЕРТВИ на загальні церковні потреби: 500.оо дол. Марія Гошко з дітьми і внуками з нагоди
похорону мужа, батька й дідуся бл. п. Василя; 300.оо дол. родина Вавринчук з нагоди
похорону батька, дідуся й прадідуся бл. п. Івана; 230.оо дол. пожертвовано на церковні
потреби під час похорону бл. п. Василя Гошка; по 100.оо дол.: д-р Богдан Медвідський на
будівельний фонд, Тома й Оля Мицові з нагоди хрестин доні Софії Оріани, Оксана Луців в
2-гу річницю від смерти мами Емілії, з нагоди 4-ої річниці від упокоєння діти бл. п. Анни
Качмар. Всім жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(4): в намірі Валерія Шаяна
Вівторок(5): 6:00 година вечора за пок. Антоніну (40 днів) - Родина Майгрич
Середа(6): + Катерина Зуб - Зірка Когут; Четвер(7): в намірі дародавця - Лілея
П’ятниця(8): за здоров’я о. Івана, Лідії, Миколи, Андрія, Богдани і Олі - Марія Николюк
Субота(9): 10:00 ранку за пок. Василя Гошка (40 днів) - Дружина Марія
*************************

„Хоча б ми відзначалися постом, молитвою, милостинею,
неввиністю, або якою іншою чеснотою, то все те без покори розпадеться і згине.
Таке трапилося з фарисеєм. Вийшовши на самий верх чесноти, він упав з нього і все
стратив тому, що не мав покори, матері всіх чеснот. Як гордість це джерело всякого
нечестя, так покора це початок всякого благочестя“.
З НАУК СВ. ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО:

НАВЕРНЕННЯ І ПОКУТА

У Святому Писмі читаємо про покуту: “Не гайся вернутись до Господа, не відкладай з днини на
днину, бо зненацька вибухне гнів Господній, тоді згинеш в годині помсти“ (І Сир.5,7).
Покута за гріхи конечна, бо нею сплачуємо Богові свій довг. Юдейський народ, що поклонявся в
Синайській пустині золотому теляті, мав бути знищений дощету, але через покуту Мойсея одержав
від Бога прощення, так що лише вперті й закаменілі бунтівники були знищені.
Гріхами нечистоти, ненависти, пиянства, обжирства, лукавства, обмовлювання ближніх,
проклонами, легковаженням недільних Богослужб - обиджуємо Бога. Якщо ми докладно
обрахували б гріхи одного дня, тижня, місяця чи року, то вже нікого з нас не було б на світі, якби
Христос не був вмер за нас.
Жаль і покута за гріхи боронять нас перед новим упадком і, послідовно, недостача жалю й покути
веде душу в ще більші ріхи, а це перемінюється в погану звичку. І лише надзвичайна Божа ласка
може вирвати з неї грішника. Чи хтось може бути певний, що Бог дасть йому такий великий жаль?
Без жалю немає покути, а без покути немає спасіння.
Попасти в якийнебудь гріх не є важко, але не кожний має однакову силу його позбутися. І хто
змалку привик до духу покути, такий легше може піднестися із свого упадку. Хто ж не навчився
покутувати, такому дуже важко потрапити на дорогу навернення.
Св. Іван Хреститель кликав Юдеїв: “Чиніть покуту, бо наблизилося Небесне Царство“ (Мт.3,2), і
покута мусить стати основною чеснотою християнина. Чи може душа наблизитися до Бога, як
сумління свідчить, що маємо ще неспокутувані гріхи? Очевидно, ні! Покута є першим кроком,
першим ділом, яким можемо відновити працю над спасінням нашої душі.
Дух покути гартує християнина в чеснотах, а головно в терпеливості. Чи може хтось бути
вирозумілим і терпеливим супроти свого ближнього, коли він ніколи не пробував серйозно
покутувати за свої гріхи? Чи може хтось бути спокійним у терпіннях і допустах, коли він ніколи не
покутував за свої гріхи? Чи може хтось практикувати чесноти віри, надії і любови, як він не набув
чесноту покути? Чи може хтось вислухати побожно й спокіно Св. Літургію і Слово Боже без тієї
чесноти? Ніколи! Таке велике значення має дух покути в житті християнина.
Свята Церква навчає, що якби хтось попав у найважчі гріхи, якби його душа була чорна як болото,
якби йому здавалося, що для нього вже немає рятунку, - то, одначе, він може бути ще врятований,
якщо розкаюється і чинить покуту.
Блудний син покинув свого люблячого батька і пішов на чижину гріха. Він своїм грішним життям
розтратив усе, що мав. Усе ж таки, опинившись на дні людської нужди, він затужив за своїм
батьком, а змалку набутий дух покути допоміг йому вийти з темряви гріха на світло Божої любови.
З нашого життєвого досвіду знаємо, що згрішити не є важко, але не кожний знайде в собі стільки
моральної сили, щоб виправити гріх і його спокутувати. До цієї чесноти треба нам привикнути
змалку, тому батьки й матері мають велику відповідальність за своїх дітей.
Щодня покутуймо за наші гріхи, бо як не спокутуємо їх на землі, то чого доброго можемо
сподіватися по смерті? Доки ми ще на землі, Бог радо прийме наш жаль і нашу покуту, як батько
прийняв свого блудного сина.
*******************************
Сказав Христос: “Уважайте на себе! Коли згрішить твій брат, докори йому й, як він
покається, прости йому. І коли сім раз на день він згрішить проти тебе й сім раз повернеться
до тебе та й скаже: Каюсь, - прости йому“ (Лк. 17,3-4).

