Парафіяльна листівка 101
V Неділя Великого Посту 6.03 - 13.04.2014
Розклад Богослужінь:
Понеділок, Середа
–
8.00 год.
Вівторок, Четвер, Субота –
18.00 год.
П’ятниця
–
8.00 і 18.00 год.
Неділя: 13 квітня 2014 р. – Неділя Господніх Страстей (Вербна)
8.00 год. – Розарій
8.30 год. – Поклоніння Пресвятим Дарам.
Св. Меса – 9.00 і 11.00 год.
- Освячення верби
- Наступної неділі збір пожертв на утримання духовної семінарії
- Гіркі Жалі – Середа, Субота, Неділя.
- Хресна Дорога – П’ятниця.
- Катехези не буде.
Розклад Богослужінь не Великий тиждень ( 13 – 20.04.2014 р.)
Понеділок і Середа – 8.00 год. – Літургія Слова.
Вівторок - 18.00 год. – запрошую на перегляд фільму «Папа усіх» - з нагоди
канонізації блаженого папи Йоана Павла II.
Пасхальне Тридення
Великий Четвер – 19.00 год. (Встановлення таїнств священства і
Євхаристії). На закінчення Меси Господньої Вечері – поклоніння
Пресвятим Дарам (Гетсиманський сад).
Страсна П’ятниця – 18.00 год. Обов’язок сурового посту. (Хресна дорога,
адорація хреста,молитва перед виставленими Пресвятими
Дарами). Збір пожертв на утримання святині Гробу Господнього.
Велика Субота – 22.00 год. Пасхальна вігілія. Приходимо на Св. Месу з
свічками. Благословення Великодніх страв.
Неділя Воскресіння Господнього (Пасха) – 11.00 год.
Біблейський коментар на V Неділю Великого Посту
Отче, тобі подяку складаю, що вислухав єcu мене. (Йн 11,41)
Ти, ймовірно, багато молився під час посту за здоров'я для хворих, за упокій
душ померлих, але не чув Божої відповіді на свої молитви. Тому іноді в тобі
виникав сумнів і запитання: «Боже, чи чуєш ти мене? »

Ми могли б скористатися словами Христа, якими Він молився за Свого
померлого друга Лазаря. Ісус почав не з прохання, а з подяки: «Отче, тобі
подяку складаю, що ти почув мене» (Йн 11,41). Цими словами Христос
засвідчив Свою віру в те, що Його Отець знає, чого Він потребує, перш ніж
Він попросить про це. Ісус знав, що Його Отець подасть необхідне і зробить цe
в слушний час.
Марія і Марта, жінки воістину великої віри, очікували, що Ісус прийде, як
тільки отримає звістку про хворобу Лазаря. Але Він затримався. Час минав, і
вони, напевне, думали: «Боже, чи Ти чуєш нас? » Коли ж Христос нарешті
прийшов, Лазар був уже мертвий. Але затримка Ісуса не означала Його
байдужості. Він був настільки зворушений скорботою жінок, що не міг
стримати сліз біля гробниці Лазаря. Зрештою сталося неймовірне чудо: не
тільки зцілення, але й воскресіння друга!
Вір, що Ісус Христос чує кожну твою молитву, навіть якщо Він не
відповідає на неї відразу. Він разом із тобою оплакує твоє горе. Він з тобою,
навіть коли бариться зі Своїм цілющим доторком. Господь може і не дати тобі
саме того, чого ти просиш, але Він обов'язково уділить тобі потрібну ласку:
можливо, більш глибоке співчуття до ближніх або більш кардинальне зцілення.
Головне, Ісус дасть тобі найкращий з усіх дарів - глибші стосунки з Ним.
Тому поспіши з упевненістю та довірою до Того, Хто чує всі твої молитви.
Христос із тобою, і Він ніколи не залишить тебе!
«Господи, дякую Тобі за те, що чуєш мене. Ти мій найбільший дар! Я
люблю Тебе, Ісусе!»
Крок до свободи
(Продовження)
Картина вашого життя
Уявіть своє життя як величезну картину, яка почала створюватись від
моменту вашого народження. Уважно, без поспіху розгляньте зображення.
Спочатку зверніть увагу на все добре, що ви вже пережили: любов батьків,
шкільну дружбу, вашу першу любов, день вашого весілля, задушевні зустрічі з
друзями, відпочинок на морському узбережжі, народження первістка і т.д.
Потім зосередьтеся на болісних ситуаціях, наприклад, коли ви втрачали
дорогих вам людей, коли вас зраджували або кривдили близькі чи друзі, коли
ви втратили роботу або робили серйозну помилку і відчували себе цілковитим
невдахою.
Будьте обережні. Повертаючись до негативних ситуацій, захованих
глибоко в пам'яті, ви ризикуєте знову відчути біль, пов'язаний з ними. Тому
робіть це в Божій присутності, прохаючи Святого Духа звільнити вас від болю,
який можуть завдати ті чи інші спогади.
«Як він міг?»
Саме це сталося і з Ліндою. Її зцілення почалося в той момент, коли вона
вивільнила свій біль. Наодинці із собою та в розмовах зі своєю матір'ю, Лінда
розповідала про свій біль. «Я ненавиджу Бреда за те, що він так вчинив зі

мною — казала вона. — Я з усіх сил намагалася бути доброю дружиною і
матір'ю. Як він міг зрадити мене? Хто тепер буде батьком для наших дітей?»
Минуло чимало тижнів в таких розпачливих і гнівних словах, перш ніж
Лінда відчула, що біль вщухає. Щоразу, виливаючи свій біль та обурення в
молитві, Лінда промовляла свій улюблений Псалом 23(22): «Господь — мій
Пастир, мені нічого не бракуватиме». Вона намагалася, щоб ці слова проникли
в її розум і серце. Потім жінка записувала у свій духовний щоденник те, що
відчувала в той момент. Поступово почуття розпачу, гніву і болю, які
переслідували Лінду, відступали, і жінка відчула себе набагато краще.
Запросіть у свою ситуацію Бога
Отже, озвучити свій біль, переосмислити, пережити його за допомогою
слова є життєвою необхідністю для прощення. Це може здаватися звичайною
психологічною практикою, проте коли ми запрошуємо в нашу ситуацію Бога,
як це зробила Лінда, то отримуємо благодать. Наша віра зростає, ми
відчуваємо Божу розраду і найголовніше, ми наближаємося до прощення та
істинної свободи.
Молитва - боротьба з Богом
Молитва – боротьба з Богом і вона вимагає свободи і наполегливості, як
щирий діалог з приятелем. Така молитва змінює серце, оскільки дозволяє нам
краще пізнати Бога таким, яким Він є, сказав Франциск під час ранішньої
Святої Меси в Домі Святої Марти.
Святіший Отець згадав про діалог Мойсея з Богом на горі Синай, про який
ідеться в сьогоднішньому першому читанні з Книги Вихід (Вих. 32,7-14 ). Бог
хотів покарати свій народ, який зробив ідола, золотого тельця. Але Мойсей
благав Бога змінити своє рішення. Ця молитва є справжньою боротьбою з
Богом, боротьбою лідера народу, щоб його врятувати. Франциск зазначив, що
Мойсей вільно розмовляв з Господом, навчаючи нас, як молитися, без страху,
вільно і навіть наполегливо. Мойсей наполягав, він був хоробрий. Папа
Римський зауважив, що молитва мусить бути також «торгівлею» з Богом, коли
ми висуваємо Йому свої аргументи. Врешті Мойсей переконав Бога, а
біблійний текст говорить, що Господь припинив зло, яке задумував зіслати на
свій народ. Але - запитав Папа Римський - хто тут змінився? Хіба Бог? І вказав,
що це Мойсей змінився. Він думав, що Бог міг би знищити свій народ, а тим
часом, повертаючись думкою назад нагадав собі, що Бог був добрий до свого
народу, вивів його з єгипетської неволі і підтримував обітницею. Цими
аргументами він намагається переконати Бога, але в тому процесі відновлює
пам'ять свого народу і знаходить Боже милосердя.
«Це Мойсей, який лякався, боявся, що Бог знищить свій народ,
спускається вкінці згори з прекрасною річчю у серці: наш Бог милосердний.
Уміє пробачати. Відходить від своїх постанов. Є Отцем», - сказав Папа
Римський.

Франциск зауважив, що Мойсей знав про все це, але не до кінця, а в
молитві віднаходить, все стає для нього чітким, бо молитва змінює наше серце.
Дозволяє нам краще зрозуміти який є наш Бог. Тому потрібно молитися не як
язичники, за допомогою порожніх слів, але з реаліями, з проблемами, які
переживаємо. Така молитва вимагає часу, щоб краще пізнати Бога, оскільки це
стосується дружби. Папа Римський нагадав слова з Біблії, що Мойсей
розмовляв з Богом як приятель з приятелем.
«Біблія говорить, що Мойсей розмовляв з Богом віч-на-віч, як з
приятелем. Такою повинна бути наша молитва: вільна, наполеглива, з
обґрунтуваннями. І навіть трохи нагадуючи Господа: "Ти мені пообіцяв те чи
те, а не зробив…", так як розмовляємо з приятелем. Потрібно відкрити серце
на таку молитву. Мойсей зійшов з гори зміцнений: "Я краще пізнав Господа", а
цією силою, яку дала йому молитва, береться за те, щоб вивести вибраний
народ до Обітованої Землі. Тому що молитва оживляє. Нехай Господь додасть
нам усім благодать, бо молитва є благодаттю», - підкреслив Святіший Отець.
Франциск зазначив, що в кожній молитві присутній Святий Дух, без якого
молитва не можлива. Це Він молиться в нас, Він змінює наше серце, це Він
навчає нас говорити до Бога «Отче». Просімо Святого Духа, щоб навчив нас
молитися, так як молився Мойсей, торгуватися з Богом, зі свободою духу,
відвагою. А Святий Дух, який завжди присутній у нашій молитві, нехай веде
нас цією дорогою», - закінчив свою проповідь Папа Римський.
Що означає поцілунок вівтаря священиком на початку Меси?
Цілування — це другий жест виходу священика до вівтаря, після
колінопреклоніння. Він означає шанування, благовоління перед вівтарем, а
також вітання. Цілування приписано на початку і в кінці Служби Божої.
Цей жест стосовно вівтаря, місця Євхаристійної трапези, нагадує про
цілування сімейного столу, прийняте в деяких культурах на знак вдячності
Богу за їжу.
Цілування вівтаря, що символізує Ісуса Христа, нагадує також про дві
євангельські сцени. По-перше, воно нагадує про грішницю, що розкаялась і
цілувала ноги Господа, а також про поцілунок Юди, яким він зраджує Вчителя.
Ці асоціації закликають до каяття в гріхах і до пильності, необхідної для того,
щоб уникнути гріха: ці два почуття якнайкраще відображають зміст Літургії.
Священик і диякон, які цілують вівтар, представляють всю спільноту, всю
Церкву, а також символізують поцілунок Церкви-Нареченої НареченогоХриста.
Наміри на Березень для кола «Живого Розарія»
Загальна: Щоб правителі піклувалися про охорону створеного святу і
справедливий розподіл благ та природних засобів.
о. Леонід
Настоятель парафії

