
СЛАВА	ІСУСУ	ХРИСТУ!																		14.06.2020	 СЛАВА	НА	ВІКИ!	
Неділя	Всіх	Святих	

До	Євреїв	11:33—12:2;	Matthew	10:32-33;	37-38;	19:27-30	

 “Я не святий” 
  “Я не святий!” це легкий спосіб котрим ми оправджуємо 
не найкращу поведінку. Але чи ви знали що в нашій 
Традиції кожний з нас є названий святим? Це правда. Це 
ваше і моє покликання. Хоч ми почитаємо святих у небі, 
ми їхнє земне життя пам’ятаємо. Святі це звичайні люди 
котрі жили в такий  спосіб що вони стали іконами 
Христа. Вони провадили життя котре дозволило щоби 
Святий Дух діяв через них і обдаровував всіх котрих вони  

стрічали Божественною Любовю. Вони не були досконалі але через них світло входило в світ. Деяких Церква 
офіційним процесом канонізує але многих неназваних святих жили і живуть розповсюджуючи мир, радість, добро і 
надію без того щоби їх хвалили чи якась інституція їх прославляла. 
  Як гарно подумати що наші старання бути ласкавими та щирими радше ніж бути самолюбними чи судити других 
нас поєднує з безчисельними попередниками котрі пізнали що наше земне життя може стати красивим, коли 
пізнаємо що ми всі, незглядно на різниці (видимі чи уявлені), є частиною одного тіла Ісусу Христа—частиною 
єдиного всесвіту. Ми є одні і потребуємо один одного щоби щасливо жити. 
  Подібно до оповідань котрих читаємо чи бачимо на екранах в цей час пандеміку, ми можемо уявити що єднаємося 
з силами Добра, з’єднані зі всіма святами в постійнім старанню (хоч не завершеним) щоби відхилити темряву, 
протидіяти зло, і плекати мир. 
  Переслідування нашої Церкви і Народу продовжується до цього дня; воно витворило пантеон мучеників і святих 
котрі перебороли розпач з надією і любов’ю. Ці святі є джерелом натхнення на нашім життєвім шляху. 
Вшановуймо і пізнаваймо святих котрих ми щоденно стрічаємо в нашім життю. Вчімся від них щоби й ми могли 
жити як святі для один одного. 
  В цей спосіб нині, разом, ми можемо з відкритим серцем ставитися до всіх з котрими ми перебуваємо на цім світі. 
  Я знаю “що я не свята” але завдяки вашої помочі я можу далі старатися нею бути. 
 
 
ДОБРА НОВИНA:  
1) З огляду на те, що пандемія Коронавірус дещо менше поширюється, уряд Онтаріо прийняв рішення що церкви 
можуть поволі відкриватися але церква може бути на 30% заповнена людьми. Наша Єпархія Торонта разом з усіма 
Католицькими Дієцезіями і Єпархіями в Онтаріо,  відкриває свої церкви в слідуючу неділю 21 червня з деякими 
обмеженнями. Вірні можуть прийти до церкви але не є зобов’язані йти до церкви. Ті які мають симптоми 
коронавірусу мусять залишитися вдома. 
2) Кожний котрий приходить до церкви буде мусів підписати запитник щодщ стану здоровля. Запитник з підписом 
треба буде здати при вході. (Приклад запитника залучений) 
3) При вході волонтер приниме запитник та дозволить ввійти. 
4) Рух та сидження в церкві будуть обмежені.  Церкву буде перечищена після кожної відправи.     
5) Молитовників в лавках не буде. Принесіть власний якщо бажаєте. 
6) Ми сильно заохочуємо, щоб усі присутні мали маску, яка би їх і других охороняла. 
7) Люди з одної хати можуть разом сидіти, а люди з різних хат мусять дотримуватися віддалі 2 метрів. 
8) Кожна людина котра підійде до Святого Причастя приниме Найсвятіші Тайни окремою ложкою. 

 ЦЬОГО ТИЖНЯ не буде відправ в церкві—готуємося до обмеженого відкриття в неділю. 

Вітаємо з днем народження (14.06-20.06): Тарас Павлишин.  Многая літа! 


