
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                  27.09.2020 СЛАВА НА ВІКИ! 

16-a неділя після Зіслання св. Духа і Воздвиженням Чесного Хреста 

До Коринтян перший лист 1:18-24; Івана 9:6-11, 13-20, 25-29, 30-35   

Мусимо спільно діяти з надією витворити щось нового і кращого! 

“В часі кризи солідарність котра проваджена вірою уможливлює нам 

перемістити Божу любов в нашу глобалізовану культуру, не 

витворюючи вежі чи мури—і як вони будуються цими днями!—котрі 

нас розділюють,  і тоді розпадають,  але переплітуючи громади і 

зберігаючи стійкі процеси росту котрі є справді людяні та  кріпкі. І 

солідарність в цьому помагає. Ставлю одне питання: чи я думаю про 

потреби других?  

Нехай кожний в своєму серці відповість.” 

Папа Франциск на Загальні Авдієнції, 2-го вересня,  2020 

  Якраз коли наші думки линуть в сторону уявленого світу “після пандеміку,” наш світ занурений новим сполохом 

випадків короновірусу. Сумно, але причину знаємо: забагато з нас кладемо особисті бажання перед вимогами 

загального добра. Чи це учащати у вечірках, чи прислуговуватися до голосів котрі зневажають зарядженни міністерства 

охорони здоровля, ми кладемо в небезпеку не тільки власне здоровля але здоровля суспільства та будучих поколінь. 

  Мабуть не легко пізнати до чого слухати в цій добі дезінформації і перекручень в соц-медії. Одначе ми є обдаровані в 

цей час пророчим провідництвом нашого патріарха Святослава і папи Франциска в Римі. Хоч кожний провідник може 

закликатися на Бога чи релігію щоби підтримати свої плани, однак і Святослав і Франциск непохитно відзеркалюють 

приклад любови, милосердя і відкритости Христа, хоч це не приношує багатства чи популярність.  

  Пригадуєте коли ми писали про Африканське понятт “Убунту,” котре підкреслює що нема “я” без “ми”. Пандемік 

висвітлює цю реальність. Але пізнати і признати значіння і наслідки цієї реальности стоїть за нами. Справді, не було б 

пандеміку якщо б не було людської пожадливости.  Надмірне споживання, визискування, . підлягають нерівності, 

страждання і деґрадацію навколишнього оточення і людства 

ПАПА ФРАНЦИСК: на Загальні Авдієнції, 26-го серпня,  2020 

 “Коли наша настерливість щоби володіти і панувати виключує можливість щоби мільйони людей мали те що є 

конечним;  коли нерівність економічна і технологічна роздирає соціальну тканину; і коли наша залежність від 

необмеженого матеріяльного розвитку загрожує наш спільний дім. Це тривожно! Ми не можемо стояти осторонь!  

Зі стійким поглядом на Хритса (до Євреїв 12,2) і з певністю що Його любов діє в спільноті Його наслідників, ми 

мусимо спільно діяти з надією витворити щось нового і кращого. Християнська надія, вкорінена в Бозі, це наш якір. 

Воно спонукує нашу волю ділитися, скріплюючи нашу місію як учні Христа, який поділився з нами з усім.” 

  То хоч мусимо посилити наші старання обмежити розвиток короновірусу то водночас конечно щоби планувати на 

реальності після пандеміку. Робім що тільки можемо щоби переобразити цей критичний час в нагоду поглибити наш сенс 

дбайливости, підтверджувати нашу свідомість людської спільноти незважаючи на різнці раси, релігії, статі, спроможностей 

чи статевих відмінностей. І ми, як сестри і брати є частиною Божого всесвіту. Та як я нерозривна частина людства так і я 

з’єднана з природним довкіллям. (Без повітря і води, неможливо щоби було Я.) 

  “Посеред кризи та бурі, Господь кличе нас і запрошує розбудити і пустити в дію цю солідарність котра дає стійкість, 

підтримку та значність цим годинам коли все здається нам знищене. Нехай творчість Святого Духа заохотить нас 

витворити нові роди знайомої гостинности, плідної дружности і універсальної солідарности.” 

Папа Франциск, Загальна Авдієнція 2-го вересня, 2020 

В СЛІДУЮЧУ СУБОТУ: Прийдіть допомогти прибирати церковну площу. Праця починається від 9-ої 

рано. 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ: Оксана Мудра (3-го)    Многая літа! 



ВАШІ ПОЖЕРТВИ:  неділя, 20-го вересня: $730.    Епархіяльна збірка (молодь): $10. 

Щиро дякуємо всім жертводавцям! 

 

 Проект УСМІШКА   😊 

 

Завдяки вас, наша парафіяльна родино, ми спільно можемо виявляти наше піклування другими через наш проект 

УСМІШКА. Подаю інформацію котру вислано через е-почту кілька днів тому. Прошу якщо можете долучитися 

до цієї спільної справи. Якщо маєте запити прошу пишіть мені: truchan@rogers.com чи зверніться до о. 

Мирослава: mtataryn@rogers.com. 

 Щиро дякую! 

 

Прошу передати цю інформацію якщо знаєте когось з парафії котрі не одержують парафіяльний е-майл. 

 

 

Ось наш план: 

1. Просимо охочих підібрати з церкви (дати нижче) торбинку (Ziploc). В торбинці будуть пара рукавиць, 

різдвяна картка, гумка для волосся, дві маленькі торбинка, і імя дівчини. 

2. Просимо $10. за одну торбинку щоби покрити кошти. Просимо подбати щоби не треба здачі. Один із нас 

(Розалія П., Іванка К., чи я) запишемо для кого ви готуєте пакунок. 

3. В дома прошу в кожну малу торбинку поставити цукерки чи шоколад чи може й наклейки. . .  

4. Вложити торбинку в кожну рукавичку а гумкою закрити дірку в рукавичках. 

5. Щось написати ваші дівчині в карточці, це можна чи по українському чи по англійському. Напишіть що 

думаєте, це може бути щось обширнішого чи тільки побажання на свята.  На конверті напишіть ім’я 

дівчини. 

6. Все вложіть у велику Ziploc торбинку але так щоби ім’я було видно. 

7. Поверніть пакунок до церкви. 

 

Можна підібрати: в неділю, 27-го вересня перед Службою Божою (Розалія буде роздавати). 

 Четвер, 1-го жовтня від 6-ої до 8-ої вечером 

 Вівторок, 6-го жовтня від 6-ої до 8-ої вечером 

 

Можна повернути: в неділю, 4-го жовтня перед Службою Божою 

 Вівторок, 13-го жовтня від 6-ої до 8-ої вечером  

Четвер, 15-го жовтня від 6-ої до 8-ої вечером 

  

Так як в минулих роках,  коли все повернено до церкви ми запакуємо і o. Мирослав доставить до Торонта в бюро 

МІСТ щоби від нас і від святого Миколая переслати в Україну! 😊 
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GLORY TO JESUS CHRIST!                   27.09.2020 GLORY FOREVER! 

161h Sunday after Pentecost and the Exaltation of the Holy Cross 

1 Cor. 1:18-24; John 9:6-11, 13-20, 25-29, 30-35 

 We must act all together, in the hope of generating something different and better! 

“In the midst of crises, a solidarity guided by faith enables us to translate the 

love of God in our globalized culture, not by building towers or walls — and 

how many walls are being built today! — that divide, but then collapse, but by 

interweaving communities and sustaining processes of growth that are truly 

human and solid. And to do this, solidarity helps. I would like to ask a 

question: do I think of the needs of others? Everyone, answer in your heart.” 

Pope Francis: General Audience September2, 2020 

  While our thoughts might waft towards imagining the “post-Covid” world, our world, in fact, is plunging into another critical 

surge of coronavirus infections. Sadly, the reason is clear: too many of us do not allow the good of others to get in the way of what 

we want for ourselves. Whether it’s attending parties or believing voices inciting disregard for public health authorities, we risk not 

only our own well-being, but also the health of our society and the well-being of future generations.   

  It might be difficult to discern what to believe in today’s climate of social media distortions and false information. However, we, 

in our Faith Tradition are particularly blessed with the current prophetic leadership of our Patriarch Sviatoslav, and Pope Francis in 

Rome. While any leader may invoke God and religion to promote his own agenda, both Sviatoslav and Francis fearlessly point to 

Christ’s example of love, mercy, and openness in all situations, even though this does not promise riches and popularity.  

  Remember when we spoke of the African concept of “Ubuntu” where there could be no “me” without “we”? The pandemic 

illuminates this reality. We, as humans, have only to recognise and acknowledge its meaning, its repercussions. In short, there 

would be no pandemic as such, if humanity did not succumb to greed. Overconsumption, exploitation, and arrogance underlie the 

inequities, suffering, and degradation of the environment and humanity. 

POPE FRANCIS: General Audience, August 26, 2020 

“When the obsession to possess and dominate excludes millions of persons from having primary goods; when economic and 

technological inequality are such that the social fabric is torn; and when dependence on unlimited material progress 

threatens our common home, then we cannot stand by and watch. No, this is distressing. We cannot stand by and watch! 

With our gaze fixed on Jesus (cf. Heb 12:2) and with the certainty that His love is operative through the community of His 

disciples, we must act all together, in the hope of generating something different and better. Christian hope, rooted in God, is 

our anchor. It moves the will to share, strengthening our mission as disciples of Christ, who shared everything with us.” 

  So, while we refocus on mitigating the spread of covid-19, it is especially important to begin planning the post-covid reality. Let’s do 

all we can to “transfigure” this time of public emergency into a consciousness of caring, an acknowledgment of belonging to each 

other regardless of race, religion, gender, ability, or sexuality. And we, sisters and brothers all, are part of God’s universe. Just as I am 

inextricably linked to the rest of humanity, so too am I linked to the natural environment. (Without air and water, there can be no I.)   

“In the midst of crises and tempests, the Lord calls to us and invites us to reawaken and activate this solidarity capable of giving 

solidity, support and meaning to these hours in which everything seems to be wrecked. May the creativity of the Holy Spirit 

encourage us to generate new forms of familiar hospitality, fruitful fraternity and universal solidarity.” 

Pope Francis: General Audience September 2, 2020 

NEXT SATURDAY: We need as many hands as possible to help clean the Church property!  

                                        Please come and help, starting at 9 a.m. 

Birthday greetings to:     Oksana Mudra (3rd)       MNOHAYA LITA! 

YOUR DONATIONS: Sunday, Sept. 20       Regular: $730.00      Eparchy Youth: $10. 

Thank you to all our donors for your generosity! 



 

PROJECT USMISHKA   😊 

 

Thanks to you, our parish family, we collectively can take a step in caring through our Project Smile. Here is 

the information, as written in the email you received earlier this week. Please take part if you can.  

If you have any questions, please email me: truchan@rogers.com or Fr Myroslaw: mtataryn@rogers.com 

NB: Please pass on this information to anyone who might not be receiving our parish emails.  

Thank you! 

 

Here is the plan:  

1. Pick up one or more packages (Clear Ziploc bag) from church (schedule below).  

The package contains: 1) mittens. 2) a Christmas card. 3) 2 hair elastics. 4) 2 small plastic bags. 5) a name 

on a paper. 

2. The cost is $10.00 per package. Please have exact amount in cash. Rosalie, Ivonne, or I will record whose 

name you have. 

3. At home, please fill each small plastic bag with treats, such as wrapped candy, chocolates, stickers . . .  

4. Place the small bag into each mitten and put the hair elastic around the mitten opening. 

5. Write a greeting in the card to the girl whose name you have. Write in English if you cannot in Ukrainian. 

Write whatever you are comfortable writing, whether a simple Christmas greeting or personal letter—it’s 

up to you.  Please write the girl’s name on the envelope and put the card inside. 

6. Place the filled mittens and signed card back into the large Ziploc bag with the girl’s name on the envelope 

showing. 

7. Return the package(s) to church. 

 

PICKUP Dates: Sunday, September 27th: before Divine Liturgy. Rosalie will be there. 

     Thursday, October 1st: 6pm-8pm 

     Tuesday, October 6th: 6pm-8pm 

 

RETURN Dates: Sunday, October 4th: before Divine Liturgy 

       Tuesday, October 13th: 6-8pm 

       Thursday, October 15th: 6-8pm 

 

Once all the packages are returned, Father Myroslaw will deliver them to Toronto to MEEST to send to 

Ukraine, on behalf of us and St Nicholas! 😊 
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