
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                              28.02.2021                    СЛАВА НА ВІКИ! 

Неділя про блудного сина (глас 5)  

 1 Коринтян 6: 12-20; Луки 15: 11-32        

 “Cлід було веселитись і радіти,  

бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і найшовся” 

 

Читання підчас недільних Літургій напередодні Посту єднаються одною тематикою: 

як бути доброю людиною, що значить жити в Любові. Ми чуємо ці пригадки з року в 

рік, бо вони немов знаряддя щоби ми могли з відвагою чесно і глибоко себе 

іспитувати які ми справді є і як ми справді ставимося до світу. 

  Оповідання про блудного сина це мабуть найбільш улюблене і для мене найбільш  

резонансне. Троє осіб котрі представляють наші людські туги, слабості та осягнення. 

  Кожний раз що чуємо чи читаємо цю притчу вона наново живою,  динамічною та 

навіть революційною—вона зворушує наше серце—ваше і моє, кожного котрий 

відкритий до Духа.

  Нам добре відоме це оповідання: два брати і батько. Але де я себе знаходжую в нім? 

1. Молодший син (блудний). Його поведінка доречна, він тільки думає про власні інтереси. Одначе його 

самолюбство не приносить ні щастя, ні здоровля, ні багатства. Відірвавшись від любові в котрі виріс, все добро 

розбазарив і залишився порожним, збіднілим на всі сторони. Але він пізнає свою убогість та що це наслідок його 

рішень. Він пізнає свою необережну зарозумілість та що неоцінював зв’язки любови котрі його обіймали. Він 

відважується признати свою вину і ганьбу. Він повертається до родини. 

  А це не мала річ. Колись я чула ці слова дослівно: здавалося що він пригадав свого батька тільки тому що голодував. 

Але тепер я пізнаю  що це архетипне оповідання описує руйнівний характер самолюбства. Нібито акт самовдоволення 

але справді само-нищення і пошкодження близьких. Думаю що можемо пізнати це пережиття і в нашім життю. 

2. Батько: зболений, зраджений, принижений поведінкою сина. Але бачивши що син вертається до нього біжить у 

зустріч і обіймає його! Чи він сина соромить, сварить, карає? Це було б справедливо. Але ця постать втілює Любов і 

обнімає бажання сина приєднатися наново до спільноти. Любов вітає з радістю! 

  Коли ми разом, коли ми повертаємося до любови після приниження, терпіння чи гріха відповідь не є провинність чи 

звинувачення але радше святкування, забава, сміх. Чи це наша відповідь? 

3. Старший брат працьовитий але коли бачить як батько вітає його брата він лютий, ображений, злий. Де 

справедливість? Розгубленому забава котру ніколи не справлялася йому. Вдома, старший брат недоцінив бенкет 

любови в котрі учащав щоденно. Він поранив родину тому що відкидає радісний момент повороту брата. Його гріх 

рівняє попередний гріх брата. Він себе замотує в eгоцентричності і відлучує себе від радости: він шкодить собі і тих 

довкола нього. Мабуть пізнаємо цього брата самоправедне обурення: нарікання про податки котрі оплачують 

допомогу потребуючим чи імігрантам, завидувати другим а не бути вдячним за те що маємо. Є багато прикладів як 

уподібнюємося поведінці старшого брата. 

  Два брати і батько. А де ми? Божественна Любов необмежна; вони завжди себе поширює, радіє і торжествує. 

  Кожного разу коли відвертаємося від самолюбства та звертаємося до ближніх, Любов простягає нам руку і кличе до 

танцю радости. Чи чуєте музику? Якщо ноги болять—серце буде танцювати. 

   

Цього тижня в наші парафії: 

НИНІ:  панахида + Марія Олещук 

3.03.2021: середа, 10-а рано Божественна Св. Літургія +Володимир Ваґанка  

УВАГА! Віртуальний табір Відпічнім з Христом перенесений на 12-16 квітня. Усі решта лишається так само. Термін 

реєстрації продовжений до 14-го березня. За подальшою інформацією або щоб зареєструватися прошу відвідати www. B4J.ca. 

 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    Іванну Васюхник і о.Мирослава (28-го), Ксеню Гербут і Тимотея 

Бандура (1-го березня), Беату Аніщик і Анну Сліпець (4-го), і Ліду Гербут (6-го).    Многая літа! 

Пожертви 1-го до 21-го лютого: 

Звичайні: $2,320.    За конверти: $100.  Коляда: $180.  Анонімно: $1000.   

Щиро дякуємо за вашу щирість! 

http://b4j.ca/


GLORY TO JESUS CHRIST!  28.02.2021 GLORIFY FOREVER! 

Sunday of the Prodigal Son (tone 5) 

1 Corinthians 6:12-20 and Luke 15:11-32 

The pre-Lenten readings of the Liturgical cycle are popular parables that encapsulate how we can be good people, ie: what it means to 

live in Love. We hear these reminders each year, so that in our Lenten journey towards Pascha, we have the tools and the courage to 

face honestly our deepest self and how we relate to the world.  

  The story of the prodigal son is perhaps the most beloved and for me, the most resonant. 3 characters that describe the yearnings, 

failings, and triumphs, of our human life. 

  As with all good stories, the meaning is alive, dynamic, newly revolutionizing; and with each reading—forever targets your soul—

yours, mine, whosever is open to the Spirit. We know the story well. There are 2 siblings and a parent. Where do I fit in this story? 

1. There is the younger son, the prodigal. His actions are clearly reprehensible. He acts out of pure self-interest. But his selfishness 

does not lead to happiness, health and wealth. Once he cuts himself off from the love he lived in, all goodness is squandered and he is 

left empty, impoverished in every way. This son, however, is lucky in that he recognizes that the darkness he is in, is due to his own 

actions. He awakens to his careless arrogance and recognizes the value of the relationships he has abused and taken for granted. He 

has the courage to admit his fault and face his humiliation. He returns to his family.  

  This is no mean feat. I used to hear the details of his remorse literally—thinking that only starvation compelled him to remembered 

his dad, as it were (the phone call home from the student traveller when money runs low). But now I see the archetypal tale oulines the 

destructive nature of selfishness.  The ostensible self indulgence in reality damages not only the self but all others involved. Likely we 

can recognize this experience in our own lives in different ways.   

2. The father: hurt, betrayed, humiliated by his son’s behavior. Seeing this son approaching home, he runs out to welcome him. 

Does he shame, lecture, punish? Wouldn’t that seem just? This character embodies Love and embraces the son’s obvious desire for 

reconnection. Love welcomes with joy! 

  When we are together, when we return to love after any degradation, suffering, or evil, the response is not guilt or recrimination; it is 

celebration: feast, dance, laughter. Do I? 

3. The hard working elder brother: angry, resentful, bitter at their father’s reception of his younger brother. How can this be fair? A 

party for the profligate such as he, the faithful first born, has never had? At home, the eldest fails to appreciate the banquet of love and 

wealth he enjoys daily. He wounds his family by rejecting the happiness of reunion. In fact, this brother’s reaction places him in the 

former sin of the younger son. He is self centred, and thus, cuts himself off from joy: hurting himself and those around him. This 

brother’s self-righteous indignation may sound too familiar: complaints about paying taxes to support welfare, or immigration, 

jealousy of others without gratitude for what we have. There are endless examples of how we might reflect the elder brother’s attitude.  

  There are 2 siblings and a parent. Where do I fit in this story? Where can I fit into this story? Divine Love can’t help but share itself, 

rejoice in existence, revel in every shared breath. 

  Every time we turn back from selfishness to others, Love reaches out, grabs us by the hand and calls us to dance. Can you hear the 

music? If our feet are sore—our hearts will dance. 

 

This week in our parish:   

TODAY:  Panakhyda +Mary Oleschuk  

Wednesday, March 3, 2021: 10 a.m. Divine Liturgy +Walter Waganka 

 

ATTENTION - Break for Jesus 2021 has been rescheduled to run virtually April 12-16. All other details remain the same. Registration is 

being extended to March 14. For more information and to register online please visit www.B4J.ca. 

 

Birthday greetings to:   Ivanna Vasyukhnik and Fr. Myroslaw (28th), Ksenja Herbut and Timothy Bandura (March 1), 

Beata Aniszczyk and AnnMarie Slipec (4th), and Lida Herbut (6th). MNOHAYA LITA! 

 

Donations Feb. 1st to 21st  

Regular: $2,320. Initial: $100.  Kolyada: $180.  Anonymous: $1,000. 

Thank you for your kind donations! 

http://www.b4j.ca/

