
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                              11.10.2020                     СЛАВА НА ВІКИ! 

18-a неділя після Зіслання св. Духа і свв. Отців Києво-Печерської Лаври (блищих печер) 

2 Кор. 9:6-11; Лука 5:1-11 

Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. (1 Івана 4:8) 

Минулої неділі, папа Франциск опублікував свій найновіший 

енциклік (авторитетне Церковне вчення) під заголовком Fratelli 

Tutti. 

  Цей документ зустрів, з певних причин, критику задля браку 

інклюзивної мови, однак прочитавши цілий твір, ясно що папа 

користується словом “Fratelli” котре перекладається як 

братерство не в простий чи обмежений спосіб.  

  Дехто говорить що папа має на увазі поняття соціальної дружби але його думка є багато обширніша.  Папа має на 

думці спорідненість людства котре навіть сягає до відношення до довкілля. В енцикліку Франциск описує як наш 

світ може себе відновити із сучасного отруйнного стану несправедливости і корупції щоби відображати 

універсальне братерство котре відзеркалює взаємозалежність держав та стремить до взаємної пошани. Це 

братерство визнає людську гідність, різноманітність, історію, та намагає на щирий діалог, спільну мудрість, мир.  

  Вслід за своїм одно-іменним, св. Франциск з Ассісі з 13-го століття, папа Франциск відповідає на виклик Христа 

щоби “відбудувати мою церкву”. Ми мусимо відважитися щоби повернути до віри і життя ранньої Церкви котра 

принесла у світ радикальну візію Христа про наше відношення до світу: не через самовдоволення і претензії але 

через солідарність з найбільш вразливими, убогими, виключеними і переслідуваними. Fratelli Tutti має не тільки 

релігійні але й суспільні, політичні та економічні наслідки. 

  Енциклік заговорює до кожного з нас як член католицької спільноти але воднораз воно звертається до всіх людей 

як члени Божої родини—чи вони невіруючі, чи язичники, чи прихильники інших релігій. Це виклик до дії.  Яка 

буде наша відповідь? 

Папа Франциск, Fratelli Tutti: 

“В декотрих державах поняття популярної та народної єдности, під впливом різних ідеологій, творить нові 

форми егоїзму і губиться поняття спільноти нібито в імені оборони національних інтересів. Знову нам 

пригадується що “кожне нове покоління мусить взятися за боротьби та досягнення попередніх поколінь, але 

водночас ставити собі ще вищі цілі. Це є путь.  Добро, разом із любовю, справедливістю та солідарністю,  не 

можна осягнути раз на завжди; їх треба реалізувати кожного дня. Не можемо задоволятися осягненням 

минулого і тим тішитися з самозадоволенням, невертаючи увагу на те що багато з наших братів і сестер ще 

терплять в обтавинах котрі вимагають від нас нашої уваги.” [8] 

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ ПОДЯКИ! 

НИНІ після Літургії панахида:  + Євгенія Черко 

ПРОШУ ПРИНЕСТИ ЇДУ ЩОБИ ПЕРЕДАТИ ДО  FOOD BANK 

ЦЬОГО ТИЖНЯ:  вівторок,  13-го жовтня 6-8 веч. Проект Усмішка: повернути рукавички 

                                середа, 14-го жовтня Свято Покрови:  6-а веч.  Божественна Літургія  

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ: Сімон Тійл (11-го), Даріюш Аніщик (13-го), Анна Павелко і Оля 

Хлопенюк (14-го), Анна-Марі Мурі (15-го) і Елеонора Левицька (16-го).     

Многая літа! 

ВАШІ ПОЖЕРТВИ:  неділя, 4-го жовтня: $460.         Семинарія: $25.        

Щиро дякуємо всім жертводавцям! 

 



GLORY TO JESUS CHRIST!                       11.10.2020         GLORY FOREVER! 

181h Sunday after Pentecost and Holy Fathers of the near caves of the Kyivan-Caves Monastery 

2 Corinthians 9:6-11; Luke 5:1-11 

 Truly, “whoever does not love does not know God, for God is love” (1 Jn 4:8). 

Last Sunday, Pope Francis published his latest encyclical (authoritative Church 

teaching) called Fratelli Tutti. 

This document has received criticism, understandably, for its gendered language. 

However, after reading the entire work, it becomes clear that, for Francis, the 

word “fraternity” which simply translates as brotherhood in English, does not 

have this simplistic meaning. Fraternity for this pope is a concept that some have 

described as “social friendship” but in fact is far more expansive.  

  It refers to a relatedness amongst all humanity, extending to the natural environment. In Fratelli Tutti, Francis describes how 

today’s world could revive from its present state of toxic injustice and corruption to reflect a universal fraternity that 

acknowledges the interdependence of nations and seeks a common respect. Fraternity recognizes human dignity, difference, 

history, and seeks genuine dialogue, collective wisdom, peace.  

  Much like his namesake, the 13th c. St Francis of Assisi, Pope Francis is responding to Christ’s call to “rebuild my church”.  We 

must dare to return to the faith and practice of the Early Church that brought Christ’s radical vision of relationship to the world: 

not through self righteousness and entitlement, but through solidarity with the most vulnerable, impoverished, excluded and 

oppressed. Fratelli Tutti has not only religious but also social, political, and economic, ramifications. 

  The encyclical speaks to each of us as members of the Catholic community, but it addresses all human beings as members of the 

family of God—whether atheist, pagan, or members of other religions. This is a call to action. How will we respond? 

Pope Francis, Fratelli Tutti: 

“In some countries, a concept of popular and national unity influenced by various ideologies is creating new 

forms of selfishness and a loss of the social sense under the guise of defending national interests. Once more 

we are being reminded that “each new generation must take up the struggles and attainments of past 

generations, while setting its sights even higher. This is the path. Goodness, together with love, justice and 

solidarity, are not achieved once and for all; they have to be realized each day. It is not possible to settle for 

what was achieved in the past and complacently enjoy it, as if we could somehow disregard the fact that many 

of our brothers and sisters still endure situations that cry out for our attention”.[8] 

 

HAPPY THANKSGIVING DAY! 

TODAY  after Divine Liturgy, Panakhyda: +Eugenia Cherko 

Please bring food for the FOOD BANK! 

This week in our parish:   

Tuesday, Oct. 13 6-8 p.m. Project Usmishka: mitten return 

Wednesday, Oct. 14 @ 6 p.m. Divine Liturgy: Feast of the Protection of the Mother of God  

Birthday greetings to:     Simone Theal (11th), Dariusz Anisczyk (13th), Anna Pawelko and Olya Khlopenyuk (14th), 

Anne-Marie Murray (15th), and Eleonora Levytsky (16th).       MNOHAYA LITA! 

YOUR DONATIONS:       Sunday, October 4:  Regular: $460.     Seminary Fund: $25. 

Thank you to all our donors for your generosity! 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn8

