
Вісник 
собору

Слово Боже (на неділю)

ПАТРІАРШИЙ СОБОР ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО
УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

№ 09/2021 (162)

2021
р.Б.

28 лютого 
07 березня

Неділя про блудного сина.  
Св. ап. Онисима

Апостол: 
1 Кор. 135 зач. 6, 12-20.
Браття, все мені можна, та 
не корисне. Все мені можна, 
та я не дам нічому заволо-
діти 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, зро-
блю їх членами блудниці? 
Не бути тому! Хіба не знаєте, 
що хто пристає до блуд-
ниці, є з нею одним тілом? 
Бо будуть, – каже, – двоє 
одним тілом. Хто ж пристає 
до Господа, є одним з ним. 
Утікайте від розпусти. Уся-
кий гріх, що чоловік чинить, 
є назовні тіла; хто ж чинить 
розпусту, грішить проти 
власного тіла. Хіба не зна-
єте, що ваше тіло – храм 
Святого Духа, що у вас про-
бував, 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. 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'я-
тавшись, 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 недостой-
ний 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 козе-
няти, 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.



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 від-
крита 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 сер-
цях тисяч і мільйонів душ у цілому світі. Блуд-
ний 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 учи-
телі 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 промов-
ляти разом зі святим Августином, що довгі літа 
був блудним сином: "Неспокійне наше серце, 
Боже, доки не спочине в Тобі".

Важливі події притчі
За приклад до цієї притчі Ісус Христос бере 

життя багатої родини. Молодший син прагне 
повної свободи, щоб жити за бажаннями свого 
серця. Тож вирішує покинути батьківський дім і 
забрати свою частку майна.

За жидівським законом найстаршому синові 
при поділі майна належало дві третини маєтку, 
а одну третину ділили поміж иншими синами. У 
родині було тільки двоє синів, тож молодшому 
припала третина.

Перші дні й місяці вільного життя поза 
родинним домом були для нього такі радісні, 
милі, щасливі. Необмежена свобода, повна 
калитка, багато приятелів, — а вони зараз знай-
дуться там, де гроші — вічні забави робили 
блудного сина наче п'яним від задоволення і 
щастя. Та він ще добре не нажився, коли, наче 
весняний сніг, стопився його маєток, щезли 

приятелі, померкли бенкети й забави, а він 
залишився без засобів до життя. А до того ще в 
тій країні, де перебував, настав великий голод. 
І так багацька дитина хоч-не-хоч стає пастухом 
свиней. Жиди вважали свиней за нечистих тва-
рин, тож бути їхнім пастухом уважалося за най-
більше приниження.

Серед біди й голоду приходить правильне 
рішення. Блудний син вирішує повернутися 
до батьківського дому. Він готовий навіть бути 
за слугу в домі свого батька. Та добрий батько 
перший бере його у свої обійми і повертає 
гідність сина, даючи йому святочний одяг, пер-
стень і сандали.

На Сході дати комусь святочний одяг було 
ознакою особливого відзначення. Перстень 
з печаткою був символом влади. Його носили 
королі й високі достойники. У Біблії читаємо, 
що коли фараон зробив Йосифа своїм намісни-
ком над Єгиптом, то "зняв з руки своєї перстень 
з печаткою, настромив його Йосифові на руку, 
одягнув його в шати вісонові, вклав золотий 

Неділя Блудного Сина



 

У нашій церковній традиції почитання ікон 
органічно пов’язане з храмовим богослужін-
ням. Храм є місцем зустрічі небесного і зем-
ного, невидимого і видимого, Бога і людей. 
Ця зустріч звершується в Божественній 
Літургії, а ікони видимо являють цей небес-
ний, невидимий, Божий світ. Ікони містяться 
на іконостасі – «стіні», яка відділяє і водночас 
поєднує святилище і храм вірних. Святилище 
представляє невидиму присутність Божу 
– небо, до якого прямуємо; а храм вірних – 
видимий світ нашого земного життя, в якому 
звершується наше життєве паломництво.

В. Храм – місце спільнотної молитви
1. Ікона   г. Іконостас

Слуга Божий митрополит Андрей 
навчає: «Та частина, що за іконостасом, де 
стоїть престол і відправляють Службу Божу, 
– це образ неба. А та частина, де стоять 
люди, – це образ Церкви на землі. Іконо-
стас же – то наче двері до вічного Божого 
царства. На тім іконостасі – мов зібране все 
те, що в святій Церкві Ісус Христос христия-
нам дає, все, що для них Він зробив. Усе там 
на іконах представлене, чого свята Церква 
вчить людей, і вся дорога, якою веде людей 
до неба».

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 600-601

ланцюг на його шию" (Бут. 41, 42). Сандали свід-
чили про заможність, бо бідні ходили босоніж.

Блудний син — символ Божого милосердя 
для грішника

Притча про блудного сина має для нас гли-
боко символічне значення. Осмислюючи її, ми 
спонтанно відчуваємо, що блудний син — це 
будь-хто з нас, кожна людина, яка через свої 
гріхи покидає Господа Бога. Тому ця притча для 
кожного така близька, бо є наче частиною інти-
мної історії нашого життя. Вона — це вічний 
символ нашої невірности щодо Господа Бога, 
але й символ безграничного Божого мило-
сердя. Сьогоднішній світ роїться від блудних 
синів і доньок. Тож і сьогодні драма цієї притчі 
часто-густо повторюється у глибині сердець 
тисяч і мільйонів душ. Кожна людина є або тим 
старшим сином, що завжди вірний своєму бать-
кові, або молодшим сином, який щойно через 
тяжкий і дуже болісний досвід життя перекону-
ється, що поза батьківським домом ніде нема 
щастя.

Ось приклад модерного блудного сина чи 
радше блудної доні. Часописи США з 14 квітня 
1974 року подавали таку сенсаційну вістку: 
відома американська кінозірка і співачка Бетті 
Гаттон (Betty Hutton), яка в 40-их і 50-тих роках 
була відомою через свої фільми і пісні, наверта-
ється до Католицької Церкви і працює кухар-

кою в одній католицькій парафії у штаті Род 
Айленд. Що було причиною її навернення?

Послухаймо історію життя жінки, записану 
з її уст: "Я прогайнувала ввесь свій маєток і 
залишилася без засобів до життя. Вісім місяців 
тому я випадково зустріла католицького свя-
щеника, який з милосердя прийняв мене за 
кухарку. Чотири рази я була заміжня, і всі мої 
шлюби були нещасливі, усі вони закінчилися 
розлученнями. Мої діти також не принесли 
мені щастя. Ніщо не давало мені правдивого 
щастя, аж доки я не пізнала католицьку віру. Я 
мала гроші, мала славу, але не була щаслива. 
Ще десять літ тому я заробляла на тиждень 150 
тисяч долярів. Я не мала проблем з грошима. 
Зате любов стала моєю проблемою. Я мусила 
купувати любов, і так кожного купувала. Щойно 
коли я прийшла сюди, то зазнала милосердя 
католицького священика та побачила като-
лицьку віру в практиці, то зрозуміла, що існує 
правдива любов".

Притча про блудного сина вчить нас, що 
Господь прощає і приймає навіть найбіль-
шого грішника, коли той кається у своїх гріхах. 
Історія людського роду — це історія Божого 
милосердя. "Милосердя Господнє, — каже 
псалмопівець, — від віку й до віку, над тими, що 
бояться Його" (Пс. 103, 17).

о.Юліан Катрій “Пізнай Свій обряд”



Душпастирі тижня
о. ніКанор лоїК -       (044) 459 31 94
о. ваСиль барна -      (098) 642 25 02

Розклад богослужінь
Понеділок 01.03 – Тиждень м’ясопусний. Свв. мчч. 

Памфила, ієрея, Порфирія і тих, що з ними. 
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Вівторок 02.03 - Св. великомч. Теодора Тирона. 
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Середа 03.03 - Св. Лева, папи Римського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Четвер 04.03 - Св. ап. Архипа.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

П’ятниця 05.03 - Прп. Лева, єп. Катанського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Субота 06.03 - Субота заупокійна.  
Прп. Тимотея, що в Символах. Св. Євстатія, 
архиєп. Великої Антіохії. 

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за упокій) Парастас 
18:00 – Велика Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ

Неділя 07.03 – Неділя м’ясопусна, про Страшний суд. 
Віднайдення чесних мощів святих мчч., що в 
Євгенії 

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня та Акафіст 
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Подяка!
Складаємо щиру подяку за збірку на 
благодійний чин «Нагодуй убогого», яка 
відбулася минулої неділі. Було зібрано 
17190 грн та 100 $. 
Нехай милосердний Господь воздасть 
сторицею кожному жертводавцеві. 
Пам’ятаймо, що діла милостині, роздані 
нашим ближнім, – це свідчення нашої 
християнської любові, яка силу гріхів 
покриває.

Прохання про молитву
Просимо про усильну молитву 
за наших пастирів, які хворіють 
недугою коронавірусу: 
преосвященного владику Йосифа, 
протоієреїв Романа та Олега, також за 
протодиякона Михаїла, який важко 
переносить захворювання. Також 
тримаймо у нашій молитовній пам’яті 
один одних та усіх, хто переносить 
будь-яку недугу.


