
Слава	Ісусу	Христу!																												8.12.2019		 Слава	на	віки!	
25-а	неділя	після	зіслання	Св.	Духа	(гл.	8)	–	25th	Sunday	after	Pentecost	(t.	8)	

	Вхід	в	храм	Пресвятої	Богородиці	–	Entrance	of	the	Mother	of	God	into	the	Temple	
до	Ефесян	4:1-6	i	Лука	10:25-37;		

до	Євреїв	9:1-7	і	Лука	10:38-42;	11:27-28	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever!  

 
Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії      

  
 НИНІ: “Поговорім про нашу віру: наші відправи” – після Літургії 
 9.12.2019  (Monday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія +Іван Дашко/Divine Liturgy +John Dashko; 
 11.12.2019 (Wednesday) 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich  
  6:00 p.m. Божественна св. Літургія (+Володимир)/Divine Liturgy 
 13.12.2019 (Friday) св. ап. Андрея Первозванного/ St. Andrew the First Called 
   10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy 
   7:00 p.m. Вервиця/Rosary  

Прийдіть помолитися за хворих/ Come and pray for those who are sick. 
Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

НАДХОДИТЬ                                                                              UPCOMING 
11.12.2019 4:30-6:00 p.m. Christmas food order pick up! 
15.12.2019 Нагода приготовити Різдвяні прикраси; join in Christmas decorating 
22.12.2019 Вітаємо св. о. Миколая: potluck і концерт/ Welcoming St. Nicholas: potluck lunch and concert 
19.01.2020  Йордан і спільна парафіяльна куття; Feast of Jordan and parish Kuttia 
26.01.2020  Концерт колядок: “Світанок”;  Сarol concert: “Svitanok” 

УВАГА! Тому що в останьому часі дуже часто є панахиди і не всім підходить залишатися пізніше та є дуже шум 
підчас службу коли багати виходять, в новому році звичайні панахиди за усопших будемо відправляти в неділю 
перед Літургією о год  9:45. АЛЕ наша спільна молитва за усопших членів наших родин є спільним викликом 
християнської родини тому коли панахида буде в 40-ий день чи в першу річницю смерти то будемо відправляти 
після Літургії і просити щоби всі учащали. 
NB: As you have probably noticed the number of times that are serving the panakhyda has increased significantly and not 
everyone can stay later for the service. Also, as people are leaving the noise level increases during the service. As a result 
in the new year, I will be serving most panakhydy before the Divine Liturgy at 9:45. HOWEVER, our common prayer for 
deceased members of our families is a common call to all of us. Therefore on the 40th day and first anniversary after a 
death I will celebrate the panakhyda after the Divine Liturgy and ask that everyone join in the prayers. 

	

Щире спасибі всім жертводавцям 
December 1, 2019:  Regular: $320. 

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: 
Juliete Slusarczyk (8th), Markian Kocan (9th) and Oksana Pavlyshyn (13th). 

	

засуджений злочинець? Може наркоман? Може родич з яким гніваємося? Наше сердце знає 
кого ми вважаємо не “частина нас”. Але Христос ставить перед нами виклик бачити ту 
людину моїм рівним до тої міри що я принимаю поклик до необмежного милосердя.  

  Виклик Христа є до чогось більш дивовижним ніж тільки харитативність. Ця причта нас 
вчить що нема між нами ніякі різниці. Категорії чи ієрархії котрих ми створили і ніби то нас 
розрізняють є штучними. В Бога ми одні. Через Христа кожний з нас є носителем Божої 
любови в світі. Ця причта представляє нам глибоку політичну, етичну, духову науку. Мій 
ближний чекає ввійти в нашу країну від Африки,  Близького Сходу,  Південної чи 
Центральної Америки, з України. Так як бідний чоловік в притчі вони безіменні, непізнані, 
хіба що вони ранені. Вони чекають з боку дороги—чи я на них зверну увагу? 

Who is my neighbour? 
  		This	Sunday’s	parable	of	the	Good	Samaritan	is	among	the	most	popular	of	all	bible	stories.	
Good	Samaritan	is	even	a	common	synonym	for	philanthropy.	Because	it’s	so	familiar,	we	
might	too	easily	miss	this	parable’s	shocking	significance	to	our	life	circumstances	here	and	
now.	In	Gospel	times,	Jesus’s	Samaritan	figure	would	have	been	shocking—scandalous.	
Samaritans	were	considered	unclean,	justifiably	despicable,	to	be	avoided	at	all	costs.	Who	
would	we	see	as	equivalent	to	that?	This	figure	is	beyond	simply	a	foreigner,	or	a	member	of	a	
different	faith.	Who	is	so	beyond	my	sphere	of	comfort?	Your	sphere	of	acceptance?	A	
member	of	ISIS?	A	convicted	criminal?	Perhaps	a	drug	addict	or	.	.	.	a	family	member	who	has	
hurt	us?	We	know	in	our	hearts	whom	we	do	not	consider	“a	part”	of	“us”.	Christ’s	radical	call	
is	to	recognize	this	“other”	as	so	completely	an	equal	to	me	that	I	cannot	help	but	be	“moved	
to	compassion”	to	the	extent	that	I	will	spare	no	expense	for	their	well	being.			
		Christ	calls	us	to	something	much	more	amazing	and	crazy	difficult	than	charity.	The	parable	
suggests	that	there	are	no	differences	amongst	humans.	Our	categories	and	hierarchies	of	
worth	are	artificially	constructed.	In	God	we	are	one.	In	and	through	Christ	we—you	and	I—
carry	God’s	love	in	the	world.	The	Samaritan	parable	today	is	deeply	political,	ethical,	
spiritual.	Our	“neighbours”	are	waiting	to	get	into	our	country,	from	Africa,	the	Middle	East,	
South	and	Central	America,	from	Ukraine.	Like	the	injured	person	in	Luke’s	gospel,	they	are	
unnamed,	unidentified,	except	for	their	woundedness.	They	wait	by	my	roadside.		How	do	I	
respond?		

 

	

Хто	є	мій	ближний?	
  Причта про доброго самарянина це мабуть один 
із найбільш популярних.  Ми часто називаємо 
благородну особу добрим самарянином. Але тому 
що ми такі обізнані цією притчою ми не пізнаємо 
який радикальний виклик в нім міститься.  Для 
слухачів Христа воно може навіть і здавалося 
скандальним. Для євреїв самаряни були нечисті,  
зневажливі; їх конечно було обминати! Хто це в 
наших обставинах?  Це не тільки чужинець чи 
інакше віруючий. Може це член ІДІЛ? Може  


