
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                  30.08.2020 СЛАВА НА ВІКИ! 

12-a неділя після Зіслання св. Духа  

1 Кор. 15:1-11; Матея 19:16-26  

  Перша зі святих: Пресвята Богородиця 

   

Світ постійно змінюється. Мало не щодня ми маємо якісь нові 

винаходи. Люди живуть у шаленому ритмі споживацтва та 

задоволення, який, здавалося б, нічого не може зупинити. Але це 

тільки здавалося… Невеличкий вірус вніс суттєві корективи в наше 

бурхливе життя. Люди отримали можливість зупинитися і по-новому 

замислитися над вартістю життя. Вся планета принишкла перед 

такою мікроскопічною, але водночас глобальною загрозою. Вже біля 

року визначні науковці найрозвиненіших держав світу намагаються 

знайти порятунок від цього вірусу, але, на жаль, ефективної відповіді 

ще немає. 

А, може, відповідь насправді значно простіша? Так, потрібно і вкрай 

важливо знайти ліки від COVID-19, але, можливо, це саме той 

момент, коли маємо заглянути в корінь проблеми… 

 

  На думку Папи Франциска, проблема полягає в тому, що «Ми розірвали зв’язки, які об’єднували нас із Творцем, з 

іншими людьми та рештою творіння». Папа Франциск з гіркотою стверджує: «Ми вичавлюємо блага планети, 

витискаючи їх так, немов би це була помаранча». Ще п’ять років тому, видавши енцикліку «Laudato Si», він 

закликав людство захистити наш спільний дім. Його рецепт порятунку людини і світу дуже простий і 

ефективний: відновити втрачені зв’язки з Творцем і славити Його своїм життям у ставленні до ближніх і всього 

створіння. Саме життя в дусі «Laudato Si» допоможе нам визволитися від багатьох проблем сучасності та 

запобігти їм в майбутньому. 
 

ПАПА ФРАНЦИСК на загальні аудієнції 19-го серпня, 2020 р. 

 Cьогодні ми стурбовані наслідками пандемії.  Всі ми. Чимало хотіли би повернутися до «нормальності» та 

відновити економічну діяльність. Однак, ця «нормальність» не повинна включати «соціальну несправедливість 

та нищення довкілля». Пандемія це криза, та з кризи виходиться або гіршими, або кращими, не такими самими. 

Ми мусимо вейти з неї кращими щоби перебороти соціальні несправедливості та екологічну шкоду. Сьогодні 

маємо нагоду збудувати щось нове. . . Було б сумно коли пріоритет із вакциною на Ковід-19 було б дано 

найбагтшим! Було б сумно якщо вакцин би став майном одної чи другої держави, а не спільним для всіх! 

 

ЦЬОГО ТИЖНЯ:  

П’ятниця, 9-го вересня Усікновення глави св. пророка і предтечі Івана Хрестителя  

                                     10-а рано Божественна св. Літургія  

ВІТАЄМО З ДЕНМ НАРОДЖЕННЯ: Ростислав Люсак (6-го),  Вікторія Люсак (10-го) і Оля Мединська (11-го). 

 Многая літа! 

ВАШІ ПОЖЕРТВИ:  Храмовий празник (19-го серпня) $760. 

неділя, 30-го серпня: $485.    Дар на церкву: $500.          Епархіяльна збірка (молодь): $50. 

Щиро дякуємо всім жертводавцям! 



 

GLORY TO JESUS CHRIST!                   6.09.2020 GLORY FOREVER! 

131h Sunday after Pentecost 

1 Cor. 16:13-24; Matthew 21:33-42  

“ Today we have an opportunity to build something different” 
Pope Francis   

 The world is constantly changing. Not a day passes without hearing of a new 

invention. People live in an insane routine of consumption and pleasure which 

appears to have no limits. 

But that is just the impression . . .  

A small virus has brought vital corrections to our turbulent lives. People have 

been given an opportunity to pause and think anew about life’s worth. The entire 

planet has cowered before such a microscopic, yet global threat. For nearly a 

year now, eminent scholars of the most advanced nations of the world are 

striving to find a solution to this virus, but unfortunately there is still no effective 

remedy. 

 

Could it be that the answer is actually much simpler? Yes, it is necessary and extremely important to find a cure for 

COVID-19, but, possibly, this is precisely the moment for us to look at the root of the problem . . .  

Pope Francis suggests that the problem lies in that “We have broken the ties that bind us to the Creator, other people and 

all creation.” Pope Francis bitterly observes: “We deplete the resources of the planet, squeezing it as if it were an 

orange.” Already five years ago, in the encyclical “Laudato Si”, he implored humanity to protect our common home. 

His prescription for saving the person and the world is simple and effective: renew the lost connections to our Creator 

and praise God through your life in your treatment of your neighbour and all creation. Living in the spirit of “Laudato 

Si” will help to free us from many modern-day problems and prevent them in the future. 

Bureau of the Ukrainian Greco-Catholic Church for Ecology 

 

POPE FRANCIS at the General Audience, August 19, 2020 

We are all worried about the social consequences of the pandemic. All of us. Many people want to return to normality and 

resume economic activities. Certainly, but this “normality” should not include social injustices and the degradation of the 

environment. The pandemic is a crisis, and we do not emerge from a crisis the same as before: either we come out of it 

better, or we come out of it worse. We must come out of it better to counter social injustice and environmental damage. 

Today we have an opportunity to build something different. . . It would be sad if, for the vaccine for Covid-19, priority were 

to be given to the richest! It would be sad if this vaccine were to become the property of this nation or another, rather than 

universal and for all.” 

 

THIS WEEK in our parish:  
Friday, September 11th — Beheading of St. John the Baptizer and Forerunner; 10 a.m. Divine Liturgy  

Birthday greetings to: Rostyslav Lyusak (6th), Victoria Lyusak (10th), and Olya Medynska (11th). 

MNOHAYA LITA! 

YOUR DONATIONS:   Parish Feastday (Aug. 19, 2020): $760. 

Sunday, August 30 Regular: $485.00    Church donation: $500.  Eparchy Youth: $50. 

Thank you to all our donors for your generosity! 


