
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                  13.09.2020 СЛАВА НА ВІКИ! 

14-a неділя після Зіслання св. Духа  

2 Кор. 1:21-2:4; Матея 22:1-14  

  Щоби ми помагали один одному рости в мудрості 

   

Вересень часто вважається правдивим “новим роком”: 

новий шкільний/академічний рік, нові початки в праці,  і 

очевидно новий літургічний рік.  14-го вересня ми наново 

починаємо наш річний цикл спільної молитви та свят. 

Цього року, задля пандеміку, якось вересень приношує 

немов би якийсь дисонанс: осінне повітря котре приношує 

зміни та нові пригоди тепер для багатьох означає несповнені 

сподівання, непевності, розчарування, неспокій та страх.  

 

Тяжко уявити яка буде зима коли вірус немов перебуває в засідці між нами. 

Але на щастя знаємо що нас чекає в літургічному році, хоч ми серед кризи; в ньому знаходжуємо якір через якого 

можемо стійко триматися серед життєвими бурями. Читання Святого Письма нас напрамлюють, щораз наново 

заговорюючи до нас з року в рік. В Церкві, чи онлайн чи через присутність в храмі, ми єднаємося в спільні 

молитві відчуваючи що  разом ми творимо Тіло Христове. Нам нагадується Христова наука через яку ми 

набираємо енергію та натхнення любити та прийняти любов, бути милосердними, щирими, доброзичливими всім 

довкруг нас та самим собі. Головно в цей час пандеміку, наша Традиція є не тільки якір але й маяк—береговий 

знак котрий освічує нашу мирну подорож. Пригнічені питанням і страхами задля вірусу, ми можемо в літургічнім 

циклі знайти відповідь над клопотаннями котрі нас окружляють. В усьому, як би Христос поступав? Завжди 

безвиїмково любити, прощати, слухати, доглядати, ділитися, бути терпеливими, бути добрячими. 

В цьому новому році дай Боже щоби наші діти, наші учителі, наші родини були безпечні;  щоби ми помагали 

один одному рости в мудрості, як і в знанню; щоби ми почали рік після пандеміку в якому унормалізовано 

екологічна свідомість і пошана до людства. 

 

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

  “Думаймо про дітей. Прочитайте статистику: скільки нині дітей вмирають з голоду задля не 

доброї системи розподілу багатства, задля економічної системи . . . і скільки нині дітей не 

мають право на освіту з тої самої причини. Нехай цей образ дітей в потребі задля голоду і 

браку освіти допоможе нам зрозуміти що після цієї кризи ми мусимо вейти кращими.” 

 

 

ЦЬОГО ТИЖНЯ:  

Понеділок, 16-го вересня Початок нового літургічного року: 10-а рано Божественна св. Літургія  

ВІТАЄМО З ДЕНМ НАРОДЖЕННЯ: Юрій Васюхнік (14-го),  Джеймс Френч (15-го), Емілія Бобак  

і Захарій Бандура (17-го) і Лука Труш (19-го). 

 Многая літа! 

ВАШІ ПОЖЕРТВИ:  неділя, 6-го вереня: $660.    Дар на церкву: $800.         Епархіяльна збірка (молодь): $25. 

Щиро дякуємо всім жертводавцям! 



 

GLORY TO JESUS CHRIST!                   13.09.2020 GLORY FOREVER! 

141h Sunday after Pentecost 

2 Cor. 1:21-2:4; Matthew 22:1-14  

May we help one another grow in wisdom 

September is often seen as the real “new year”: new beginnings for 

schools, jobs, travel—and of course—it is the new Liturgical year. 

Every September 14th, we begin afresh the annual cycle of 

community prayer and celebration. 

This year of pandemic, however, the September new year carries a 

dissonance that is hard to describe: the air of change and adventure 

for many is fraught with frustrated expectations, uncertainly, 

disappointment, as well as anxiety and fear. We don’t know what 

winter brings when a novel virus lurks about. . .  

Thankfully, we can know with certainty what the Liturgical year brings, especially in times of crisis; in it we have an 

anchor to keep us steady throughout life’s storms. The scriptural readings provide guidance, speaking newly to each 

situation, year after year. Through Church, whether we attend physically or online, we join in communal prayer, so that 

we feel we belong and indeed comprise Christ’s body. We are reminded of Christ’s teaching so that we gain energy and 

inspiration to love and be loved, to have compassion, generosity, kindness, to others as well as ourselves. Especially in 

this time of pandemic, our Faith Tradition is not only the anchor, but a lighthouse too—a beacon illuminating our 

journey of peace. With all the questions and fears provoked by Covid, we have only to pay heed to the church cycle to 

know the answers to the issues around us. In all things, what would Christ do? Always—love, forgive, listen, care, 

share, be patient, be kind.  

In this new year may our children, our teachers, our families remain safe; may we help one another to grow in wisdom, 

as well as knowledge; may we begin a post pandemic year that normalizes environmental consciousness and respect for 

all humanity.        

 

POPE FRANCIS at the General Audience, August 26, 2020 

“Let us think about the children. Read the statistics: how many children today are dying of hunger because 

of a not good distribution of riches, because of the economic system . . . and how many children today do 

not have the right to education for the same reason. May this image of children in want due to hunger and 

the lack of education help us understand that after this crisis we must come out of it better.” 

 

THIS WEEK in our parish:  
Monday, September 14th — Beginning of the New Liturgical Year; 10 a.m. Divine Liturgy  

Birthday greetings to: Yurij Vasyukhnik (14th), James French (15th), Emilia Bobak and Zachary Bandura (17th),  

and Lucas Trusz (19th). 

MNOHAYA LITA! 

YOUR DONATIONS: Sunday, Sept. 6  Regular: $660.00    Anonymous church donation: $800. Eparchy Youth: $25. 

Thank you to all our donors for your generosity! 


