
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                  16.08.2020 СЛАВА НА ВІКИ! 

10-a неділя після Зіслання св. Духа  

1 Кор. 4:9-16; Матея 17:14-23  

 Готуємося до храмового празника: Будьмо вдячні! 

 Вибираймо бути сіячами радости і вдячности. 

Усвідомившись про Господні дари в нашім життю ми 

можемо бути ті котрі приносять радість, прощення, 

любов у світ…вибір є наш! 

 

Єпископа УГКЦ вибирають “бути близько до людей”! 

10 серпня 2020 року відбулася чергова зустріч членів 

Секретаріату Всецерковного Патріаршого Собору спільно зі 

синодальною робочою групою з опрацювання 

душпастирського плану УГКЦ. 

Учасники зустрічі обговорили питання, як Церква має жити й 

діяти в сучасних умовах посткоронавірусного світу. 

Логіка проведення Патріаршого Собору, наголошують в 

УГКЦ, побудована на трьох точках: «Слухати–Думати–Діяти». 

Це ті рефлексії, які допоможуть сформувати пасторальне 

планування. 

«Плодом Патріаршого Собору має бути новий душпастирський 

план», – наголосив під час зустрічі Блаженніший Святослав. 

«Треба звернути увагу на глибокі травми, які бентажить 

суспільство, що веде до агресії», – відзначив митрополит 

Філадельфійський Борис Ґудзяк, озвучуючи ті напрацювання, які 

синодальна група вже досягла у процесі душпастирського 

планування. 

«Наша Церква покликана бути близько людей, щоби зцілювати 

травми, зокрема культурні й історичні. Потрібна така близькість, яка 

здатна лікувати травми», – зазначив владика Борис. 

Наступна зустріч має відбутися за участю усіх секретарів 

єпархіальних соборів. 

Пресслужба  Секретаріату VII сесії Патраршого Собору 

 

ЦЬОГО ТИЖНЯ: середа, 19-го серпня Храмовий празник Преображення Господа нашого Ісуса Христа 

                               10-а рано Божественна св. Літургія із благословенням первоплодів 

 

ВАШІ ПОЖЕРТВИ:  неділя, 9-го серпня: $460.00         Щиро дякуємо всім жертводавцям! 

 

Вітаємо з днем народження:  Фред Шанц (16-го), Моніка Марко (17-го), Пйотр Труш (18-го) і Інна Карпець (21-го). 

Многая літа! 

 

Зустріч єпискоської синодальної групи 

відбувся через ZOOM конференцію 

http://news.ugcc.ua/news/plodom_patr%D1%96arshogo_soboru_bude_noviy_dushpastirskiy_plan_tserkvi__blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_90521.html
http://news.ugcc.ua/news/plodom_patr%D1%96arshogo_soboru_bude_noviy_dushpastirskiy_plan_tserkvi__blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_90521.html


 

GLORY TO JESUS CHRIST!                   16.08.2020 GLORY FOREVER! 

10th Sunday after Pentecost 

1 Cor. 4:9-16; Matthew 17: 14-23  

“Our parish feastday approaches: let’s be thankful!” 
 

Let’s choose to be sowers of joy and gratitude! 

  Having become aware of God’s graciousness in our lives, 

we can become bearers of joy, forgiveness, and love in the 

world . . . it’s our choice.  

The bishops of the UGCC choose to be “close to 

the people” 

  On Aug. 10, 2020 the members of the Secretariat of the 

all-Church Patriarchal Sobor met with the synodal working 

group developing a pastoral plan for the entire Church. 

  Participants shared their ideas on how the Church is to 

live and act in the contemporary conditions of a post-

coronovirus world. 

 

  The logic of the Patriarchal Sobor is built on three points: “Listen-Reflect-Act”; these are the basis of the 

group’s work. 

  “The fruits of the Patriarchal Sobor will be a new pastoral plan,” His Beatitude Svyatoslav emphasized  during 

the meeting.  

  “We must turn our attention to the profound trauma which is confounding our society and leads to aggression,” 

noted Philadelphia metropolitan Borys Gudziak, reflecting the preliminary work done by the synodal group. 

  “Our Church is called to be close to the people, in order to heal trauma especially of a cultural or historic 

nature. This requires a familiarity that can heal,” continued Bishop Borys. 

  The next meeting of the group will include the secretariats of all the eparchial sobors. 

Press Service of the VII session of the Patriarchal Sobor 

  

THIS WEEK in our parish:  
 Wedneday, August 19th—Parish feastday of the Transfiguration of Our Lord 

  10 a.m. Divine Liturgy and blessing of firstfruits 

 

YOUR DONATIONS:   Sunday, August 9: $460.00 

Thank you to all our donors for your generosity! 

 

Best birthday wishes to: Fred Shantz (16th), Monica Marko (17th), Piotr Trusz (18th), and Inna Karpets (21st). 

MNOHAYA LITA! 


