
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки 
16.12.2018	

29-a	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	(голос	4)–	29th		Sunday	after	Pentecost	(tone	4)	
	Колосян	3:4-11	&	Євреїв	13:17-21;	Лука	17:12-19	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
 НИНІ: перед Літургією панахида +Микола Ошуканий 
 18.12.2018 (Tuesday) 10 a.m. Молебень Еммануїла/Moleben to Emmanuel  
 19.1.2018 (Wednesday) св. Миколая/St. Nicholas 
  11 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 
  11:30 Bible Study 
  1 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club 
 20.12.2018 (Thursday) 7 p.m.    Репетиція хору/Choir practice 
 21.12.2018 (Friday)  10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 
  7 p.m. Вервиця/Rosary  
 22.12.2018 (Saturday) 11 a.m.  Зачаття св.Анни (Непорочне Зачаття) 
  Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy  
 Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

НАДХОДИТЬ                 UPCOMING 
 
НИНІ!  після літургії парафіяльний “potluck”  

і вітаємо св. o. Миколая! 
After the Divine Liturgy: parish potluck and  

we welcome St. Nicholas! 
 
20.1.2019 Парафіяльна куття; Traditional parish “Kutia” 
 
26.1.2019 Парафіяльна Маланка: Відложіть дату у 
вашім календарі! Вступ $50. 
   Save this date and join us for our Parish Malanka! 
 Tickets: $50 

 Щире спасибі всім жертводавцям  
 December 9, 2018: Regular: $667.oo      Memorial: +Mary Yaremy $50. (J. Dniprenko)  

Thank you to all our generous donors 

	

	

Happy Birthday!                               Многая літа! 
Вітаємо парафіян котрі цього тижня відзначують день народження. 

Greetings and best wishes to our parishioners who celebrate their birthday this week: 
 Nicholas Oshukany and Natalya Yavorsky (16th). 

 

Святий о. Миколай – втілення Божої любови 
 

  Як тяжко нам дозволити собі відчути Божу любов! Але в 
основному це є ціль християнського життя: відчути 
безумовну любов Господа Бога. А що це значить? В 
нашому суспільстві нема такого поняття, але Божа любов 
приходить до нас без вимог, без сподівань. Ми не можемо 
заслужити собі на Божу любов – це чистий, щедрий дар. 
Тільки коли ми пізнаємо нашу улюбленність можемо 
справді відповісти Господеві нашою щирою любовю. Ми 
Господа любимо не тому що Його боїмося або є 
зобов’язані любити, але тому що відчуваємо що ми є 
улюблені. Наша відповідь Господеві – ми стаємо людьми 
любови. 

  Як не застановлятися над Божою любовю в цьому тижні коли з радістю пригадуємо і 
вітаємо великого подвижника любови, св. о. Миколая! Ми з молодости чули оповідання 
про його щиру, таємну допомогу людям (а головно дітям) в потребі. Не диво що так 
багато культур асоціюють його щедрість з святом Різдва коли Божа любов воплочується в 
особі Ісуса Христа! Святий Миколай нас всіх вчить про не обмеженість Божої любови і 
що кожний з нас може стати чинником дії Божої любови. Ми можемо бути святими 
Миколаями в нашім світі, бо ми є носителями Божої любови, Бог є в нас і знами! 

Divine love is compassionate, tender, luminous, totally self-giving, 
seeking no reward, unifying everything. (Thomas Keating) 

	
How	difficult	it	is	for	us	to	allow	ourselves	to	really	feel	God’s	love!	Yet	as	Christians	our	
role	may	be	seen	as	simply	that:	to	feel	the	power	of	God’s	unconditional	loving.	How	can	
this	be?	Unlike	much	else	in	our	society,	God’s	love	comes	to	us	with	no	strings	attached:	
we	do	not	earn	God’s	love,	nor	are	there	prerequisites	or	rules	we	must	follow.	Although	
we	may	feel	unworthy	and	presumptuous	to	accept	that	we	carry	God	in	us,	that	is	exactly	
what	Christ’s	humanity	teaches	us.	Understanding	that	we	are	so	loved	is	crucial,	because	
the	response	to	true	love	is	to	love	back.	We	love	in	response,	not	because	it	is	expected	or	
demanded,	but	because	we	cannot	help	ourselves	.	.	.	we	are	so	filled	with	love	that	it	pours	
out	of	us	too!	
This	week	we	celebrate	the	joy	and	generosity	of	St	Nicholas.	We	remember	the	stories	of	
his	secret	good	deeds	that,	in	time,	generated	the	association	of	“Christmas”	with	presents.	
Certainly	the	kindness	of	this	bishop	from	so	long	ago	is	forgotten	in	the	wild	excess	of	
today’s	commercialism	and	consumerism.		Or	is	it?	
In	St	Nicholas	we	can	recognize	a	love	that	overflows	to	the	world	around	him.	He	is	so	rich	
with	God’s	love	that	he	cannot	help	enriching	others	with	this	abundance	that	always	flows	
but	never	runs	dry.	
Amidst	all	the	crass	materialism	of	this	season,	there	is	a	constant	theme	of	joy	and	
goodness—a	yearning	for	peace,	kindness,	and	love.	We	celebrate	St	Nicholas	in	this	spirit	
of	joy	and	generosity—recognizing	that	this	indeed	is	God	in	us	and	among	us.						

 

	


