
Христос	Родився!																				Славімо	Його! 
3.02.2019	

	36-	a	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	(голос	3)	–		36th	Sunday	after	Pentecost	(tone	3)	
		I	Тимотея	1:15-17;	Лука	18:35-43		

Christ	is	born!	 Let	us	glorify	Him! 	
 

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
     Нині: панахида + Walter Fesnak 
              Засідання ЛУЖК/  UCWLC meeting  
4.02.2019 (Monday)  10:00 a.m. Божественна Свята Літургія/Divine Liturgy 
6.02.2019 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень/Moleben 
 11:30 a.m. Bible Study 
 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich 
7.02.2019 (Thursday)  10:00 a.m. Божественна Свята Літургія/Divine Liturgy 
8.02.2019 (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 
 

Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

 

 Щире спасибі всім жертводавцям  
  January 27, 2019:   Regular: $740.         Initial: $30.          Andrew’s Pence: $5.  

Thank you to all our generous donors 
	

	

    LIVING FAITH   
 
  It’s February; the depth of winter; our Christmas season is drawing to an end. It’s a great time to reflect. Each 
year we feel the intensity surrounding the holiday season and many of us by this time are ready to leave it 
behind: pack away the decorations, get on with “regular” life.  
  But wait. As Christians—what can this mean? In effect, it should be impossible for us to return to “regular” 
after participating in our Nativity cycle. Why? Most recently, our blessing of the Jordan water brought us to 
focus on the mystery of the Trinity: God as community; God as human; God as Spirit in the world. We revisit 
this wonder every year so that we can be, as it were, newly baptized into our faith—thereby participating in the 
Trinitarian mystery. This we know through Christ’s humanity (and why we celebrate his birth). Thus, as one 
Catholic writer explains, “The whole of humanity, “forms, so to speak, a single living being.” In Christ we 
form a single body, we are all “members of one another.” In Christ all human beings are deified. (O. Clement) 
 After the renewal of the Theophany, we of faith face the new year reminded of our ability to be Christ in the 
world. How? In our every breath. It is not a “church” thing to follow Christ. It is a most revolutionary 
commitment to act with a consciousness of love.  
 
The theologian, R. Rohr, points out that   

Of the many radical things said and done by Jesus, his unflinching emphasis on love was the most 
radical of all. Love was the greatest commandment . . . his prime directive— love for God, for self, for 
neighbour, for stranger, for alien, for outsider, for outcast, and even for enemy, as he himself modeled. 
The new commandment of love [John 13:34] meant that neither beliefs nor words, neither taboos, 
systems, structures nor the labels that enshrined them mattered most. Love decentered everything else; 
love relativized everything else; love took priority over everything else—everything. 

 
  In this light, “regular” life assumes an adventure of possibility. How does our loving faith permeate who we 
are? Human spiritual and physical being cannot really be split, any more than Christ could be simply God, or 
simply human.  This is an election year. Will we choose leaders who reflect the love and welcome of Jesus for 
the national community, or must we follow the rhetoric that espouses values and morals but actually places 
money first? This is but one instance to illustrate that there is no aspect of life that is beyond our Christianity.  
 

							ЖИВА	ВІРА							 	
	  Вже лютий: глибина зими, Різдвяний період поволі кінчається. Добрий час на застанову. Року в 

рік ми відчуваємо інтенсивність святкового сезону і немов приходить час коли ми готові щоби 
воно скінчилось: сховати Різдвяні прикраси і повернути до ‘регулярного’ життя. 
  Але що це значить для нас християн? Після вглиблення в Різдвяний цикл вернутись до 
‘регулярного’ життя стає неможливим. Чому? Йорданське водосвяття освітило нас пізнанням 
Пресвятої Тройці: Бог є спільнотою; Бог є людиною; Бог є Святим Духом котрий перебуває в 
світі. Що року ми відновлюємо наше пізнання цієї тайни і воднораз немов відновлюємо наше 
хрещення у вірі і так входимо в саму містерію Пресвятої Тройці. Ось найглибша правда нашої 
віри котра відкривається через воплочення Божого Сина (причина нашого святкування Різдва). 
Один католицький письменник пояснює: “Все людство немов творить одну живу істоту.” В 
Христі ми творимо одне тіло, ми стаємо “членами один одного”. В Христі всі люди є 
обожествленні. (О. Клемент) 
  Після нашої обнови в Богоявленні, ми входимо в новий рік скріпленні нашою можливістю бути 
Христом в світі. Як? В кожнім нашім віддиху. Йти слідом за Христом це не ‘церковна’ справа. 
Це революційне зобов’язання діяти в світі зі свідомою любовю. 

                                                                                              
  Богослов Р. Рор пише: 

З многих радикальних заяв і дій Ісуса його невтомне наголошення любови було найбільш 
радикальним. Любов це найбільший закон…це основний наказ—любов Бога, ближнього, 
cусіда, сторонної людини, чужинця, вигнанця, навіть ворога згідно в його прикладом. 
Новий закон любови (Ів. 13:34) означає що ніякі переконання, слова, табу, системи, 
структури чи людські позначки є важніші. Любов все перекресляє; любовю все стає 
відновним; любов має пріоритет над усім. 

 
  В цьому світлі, ‘регулярне’ життя відкривається до нових можливостей. Як наша любязна віра 
проникає нашу особистість? Людська духовість і фізичність не можна розділити так як не можна 
говорити про Христа як тільки Бог або тільки людина. Це є рік державних виборів. Чи ми 
вибремо людей любови і привітання щоби провадити нашою державою? Чи ми тільки голосуємо 
за тих котрі виголошують цінності і моралі але в дії кладуть наголос на гроші? Це тільки один 
приклад як наше християнство має впливати на всі аспеткти нашого життя. 
	
    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: 

 Anna Karpets (3rd), Andrzej Kocan, Daria Marko, and Cathy Sadiwnyk (5th). 

	


