
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                              1.11.2020                    СЛАВА НА ВІКИ! 

21-a неділя після Зіслання св. Духа  
 До Галатів 2:16-20; Лука 8:5-15    

“ Я спроможний вітати других котрі інакші від мене,  

та цінити їхній унікальний внесок котрий вони роблять тільки якщо я міцно 

вкорінений в своїм народі і культурі.”  Fratelli tutti (143) 

Продовжуємо розглядувати найновіший папський енциклік в котрому папа 

закликає нас вийти з кризи пандеміку як краща спільнота, краща Церква.  Ми 

мусимо відкинути прагнення тільки повернутися до старої норми та  наважитися 

йти слідом за Христом: “Після кризи, чи будемо продовжувати з економічною 

системою суспільної несправедливости і занедбування довкілля, сотворінням і 

нашого спільного дому? Зосередімся.” 

                                                          Зосередження нашої уваги на енциклік має допомогти кожному прийняти власну 

відповідальність щоби покращити наш світ. Франциск нам пригадує що кожне покоління має прилучитися до щоденно 

старання розвивати любов, добро,  справедливість та солідарність.  

  Ми вже розглянули напімнення активно включати науку про золоте правило моралі та Доброго Самарянина в наше 

щоденне життя. Цього тижня ми застановимося над папською наукою про нашу народну ідентичність та спадщину. 

  Франциск описує вплив сучасних демагогів на населення котре спонукує “необмежене споживання і прояви порожного 

індивідуалізму.” (13) Папа звертає увагу на те, що успіх цих (корумпованих) провідників залежне від того що “молодь не 

оцінює історію, і зневажає духовні та людяні багатства попередніх поколінь та взагалі не знають те що їх 

попередило.” Він нам пригадує що наша духова ідентичність, наша самостійність та моральна послідовність, сама наша 

душа, стоїть на успадковані історії та традиції. Ми не сміємо цуратися нашим минулим завдяки апатії чи занедбання, бо 

ж коли ми дбаємо про себе, коли цінимо і дорожимо нашою спадщиною чужі традиції нас не страшуть: “Я спроможний 

вітати других котрі інакші від мене, та цінити їхній унікальний внесок котрий вони роблять тільки якщо я міцно 

вкорінений в своїм народі і культурі.” А що більше, піклування за свій нарід враховує дорожити ґлобальну 

взаємозалежність: криза (чи це екологічна, економічна, чи політична) в одні державі неминучо впливає на цілу планету. 

Вкінці, я є собою завдяки успадкованої культури котра пов’язана з іншими культурами та географіями. “Кожний з нас є 

вповні людиною коли ми частина народу; водночас, нема народу якщо нема пошани особовості кожної одиниці. 

  Папа Франциск, слідом за св. Франциска, а ще більше слідом за Христом, чітко протиставиться до цих популярних 

діячів наших днів, котрі нас ізолюють один від одного через їхні деклярації про індивідуальну свободу та привілеї. 

“Добра політика старається посилити громади на всіх рівнях суспільного життя, . . .” (182) 

   Але це не тільки обов’язок політиків чи провідників, воно стоїть перед кожним. Кожний має бути готовим стрічати, 

вислухати, та вчитися від других—навіть від тих з ким ми не згідні а головно від тих котрі марґіналізовані: “Бож вони 

мають інакший перспектив: вони бачуть аспекти реальности котрих не видно від потужних центрів де робляться 

поважні рішення.” 

  Завжди, без вийнятку, так як св. Павло писав до Галатів (5:22), ми маємо діяти з ласкавістю. “Іменно тому що це 

вимагає поважати і шанувати других, коли ласкавість стає характерним культури суспільства воно перетворює 

способи життя, стосунки і як дискутуємо і порівнюємо ідеї. Ласкавість сприяє пошук за консенсус; відкриваються нові 

шляхи туди куди попередньо ворожнеча і конфлікти спалювали всі мости.” (224) Франциск наголошує що бути 

ласкавому не значить толерувати пригноблення, і як християни ми зобовязанні тому протистояти. “Наш виклик любити 

кожну людину, без винятку; але воднораз, любити гнобителя не значить дозволяти щоби далі пригноблював або дати 

щоби думав що можна прийняти те що робить.” (241) 
(продовження буде в наступну неділю) 

НИНІ панахида:  перед Літургією +Текля, Андрій, Стефан, Андрійко 

ЦЬОГО ТИЖНЯ: вівторок, 3-го листопада, 6-а веч. Божественна Свята Літургія:  +Петро Павельчак 

       четвер, 5- го листопада, 10-а рано Божественна Свята Літургія: +Стефан Судук 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ: Ян Коцан і Іван Коцан (4-го), Світлана Сомик-Левицька (5-го), Ірина 

Савчук і Катріна Лука (7-го). Многая літа! 

ВАШІ ПОЖЕРТВИ:  неділя, 25-го жовтня: $1380.     Церква в Україні: $10.          

Щиро дякуємо всім жертводавцям! 



GLORY TO JESUS CHRIST!                   1.11.2020 GLORY FOREVER! 

21st Sunday after Pentecost  

Galatians 2:16-20; Luke 8:5-15    

“I can welcome others who are different, and value the unique contribution they have 

to make, only if I am firmly rooted in my own people and culture”.  Fratelli Tutti (143) 

 We are continuing to examine the latest Papal encyclical, Pope Francis’s call to us to emerge 

from the crisis of the pandemic as a better society, a better Church. We must refuse the impulse 

to desire the former normal and dare to follow Christ’s example. "After the crisis, will we 

continue with this economic system of social injustice and disregard for the environment, 

creation and our common home? Let's think about it."   

  Our spotlight on the encyclical is to help each one of us assume responsibility, literally, for 

making the world a better place. Francis reminds us that it is each generation’s task to join in the 

daily struggle for love, goodness, justice, and solidarity. 

 We’ve looked at the exhortation to actively incorporate the teaching of the golden rule and the 

good Samaritan into our being—our lifestyle. This week we’ll look at the encyclical’s 

emphasis on the value of our cultural identity and heritage. 

  Francis describes the hold current demagogues have on populations, driving to “limitless consumption and expressions of 

empty individualism.” (13) The pope points out that the success of these (corrupt) leaders depends on “young people who have 

no use for history, who spurn the spiritual and human riches inherited from past generations, and are ignorant of everything 

that came before them”. He reminds us that our spiritual identity, our independence and moral consistency, our very soul, lies 

in our inherited history and tradition. We must not abandon our inherited past through apathy or negligence, because—here’s 

the thing—when we care for ourselves, when we value and cherish our own heritage, we are not threatened by other traditions: 

“I can welcome others who are different, and value the unique contribution they have to make, only if I am firmly rooted in my 

own people and culture”. (143)  Furthermore, care for my nation involves appreciating global interdependence: a crisis (be it 

environmental, economic, or political) in one country ineluctably affects the planet as a whole. Ultimately, I am me through my 

historical culture, which is connected to all other cultures and geographies. “Each of us is fully a person when we are part of a 

people; at the same time, there are no peoples without respect for the individuality of each person.” 

  Pope Francis, like St Francis and, indeed, Christ, speaks in blatant opposition to popular figures of our day, who isolate us 

from each other through their discourse of individual freedoms and entitlements. “Good politics will seek ways of building 

communities at every level of social life, . . .” (182). 

  The onus is not only on our politicians and leaders, but on each of us as well. We must be ready to encounter, to listen, to learn 

from, others—even those with whom we disagree and especially who exist on our margins: “For they have another way of 

looking at things; they see aspects of reality that are invisible to the centres of power where weighty decisions are made.”  

  Always, without exception, as St Paul wrote to the Galatians (5:22), we are to act with kindness. “Precisely because it entails 

esteem and respect for others, once kindness becomes a culture within society it transforms lifestyles, relationships and the 

ways ideas are discussed and compared. Kindness facilitates the quest for consensus; it opens new paths where hostility and 

conflict would burn all bridges.” (224) Francis emphasizes that being kind does not entail tolerating oppression, and, as 

Christians, we must take a stand against it. “We are called to love everyone, without exception; at the same time, loving an 

oppressor does not mean allowing him to keep oppressing us, or letting him think that what he does is acceptable.” (241)  

(to be continued next week) 

TODAY: Panakhyda  before Divine Liturgy: +Tekla, Andrij, Stefan, and Andrijko 

This week in our parish:  Tuesday,  Nov. 3, 6 p.m. Divine Liturgy: +Petro Pavelchak 

Thursday,  Nov. 5, 10 a.m. Divine Liturgy: +Stefan Suduk 

Birthday greetings to:     Jan and John Kocan (4th), Svitlana Somyk-Levytska (5th), Iryna Savchuk and Katrina Luka 7th),  

Irene Potoczny (27th), Sophia Gryshchenko and Vera Fedorowych (30th).    MNOHAYA LITA! 

YOUR DONATIONS:       Sunday, Oct. 25  Regular: $1380.             Church in Ukraine: $10. 

Thank you to all our donors for your generosity! 


