
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                  12.07.2020 СЛАВА НА ВІКИ! 

5-a неділя після Зіслання св. Духа  

Свято свв. Петра й Павла 

До Римлян 10:110; Матея 8: 28-9:1 і до 2 Кор. 11:21-12:9; Матея 16: 13-19 

Служіння і святість виклик нашого часу  
В останньому ми застановлялися над святістю в нашій традицій та пригадували 

многих святих в нашій історії. Особи котрі, через свою любов та дбайливість за 

других прийняли невимовні терпіння з рук Радянської влади. Це звичайні люди 

котрих нормальне життя підриване, але вони все ж таки зберегли свою 

гуманність—не зреклися віри.  Через їхнє доброту Бог себе проявляв! 

Богу дякувати ми нині в KW не мусимо переживати напад ворогів, але наше 

нормальне життя є підриване несподіваною небезпекою та перед нами стоїть 

питання як ми будемо реаrувати. Такі часи великої напруги викликують 

найкращі і найгірші прикмети людства. Ми (отець і я) дуже горді належати до 

громади котра так відважно йде дорогою святости, бо ви відповідаєте на виклик 

нашого часу із щирістю та жертвенністю. Ви дбаєте один за одного і ми вам 

щиро вдячні! 

Дякую що ви ставитися дбайливо і з відповідальністю за других зберігаючи 

регламенти МОЗ Канади. 

А тепер що вже суспільство починає повертатися до більшої активности доцільно нам пригадати як ми можемо послужити 

щоби допомогти в збереженні безпечности: фізично, духово та емоційно. Я певна що ви це вже робите то нехай це буде 

немов підтверджуючий список! 

1. Далі конечно мити руки,  зберегти безпечний віддаль один від одного, та носити маску. Від понеділка маски носимо в 

усіх публічних будинках, навіть в церкві. В цей спосіб ми охороняємо других та є знаком шанобливої поведінки. 

2. Ми знаємо що найменша річ може бути дуже важною. По-телефонуйте до людей з котрими якийсь час не спілкувалися. 

Вишліть картку; подякуйте листоносцям, тим котрі доставляють вам пакунки. 

3. Підтримуйте льокальних фармерів і бізнесів. 

4. Пізнавайте дезінформацію, теорії конспіраці, витворення козла відпущення. Прислуговуйте до леґітимних джерел 

інформації. Коли ви непевні запитайте отця. 

5. Підтримуйте відповідні урядові ініціятиви головно ті котрі в нинішних обставинах допоможуть малопривілейованих та 

марґіналізованих. 

6. Коли можливо не йдіть де збираються багато людей. Пізнавайте красу вашого дому. 

7. Будьте терпеливими. 

8. Будьте зичливі. 

9. Моліться щиро. 

10. Будьте спокійними. Жийте з надією. Знайе що ви улюблені та це відчуйте. 

ЦЬОГО ТИЖНЯ: У вівторок 14-го, 10-а рано Божественна  Св. Літургія подяки (Кузьми й Дем’яна) 

Дякуємо нашим жертводавцям! 

21-го червня: Звичайні $1,415. Анонімні $1,500. 

28-го червня: Звичайні $830.          5-го липня: Звичайні $790.  

 

Вітаємо з днем народження: Розалія Поліщук, Галина Поліщук, і Татяна Коцан (15-го), Юрій Черниш (16-го),  

Максим Павлишин і Віталія Савчук (17-го). 

Многая літа! 


