
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                              15.11.2020                    СЛАВА НА ВІКИ! 

23-a неділя після Зіслання св. Духа (глас 6)  

 До Ефесян 2:4-10; Лука 8:26-39        

Молитви папи Франциска з Фрателлі Тутті: 
Молитва до Творця: 

Господи, Отче нашої людської родини, 

 Ти створив усіх нас рівні за гідністю: 

Вилий в наші серця дух братерства 

і надхни в нас мрію відновленої зустрічі, 

 діалогу, справедливости і миру. 

Спонукуй нас творити більш здорові суспільства 

і більш гідний світ, 

світ без голоду, убогости, насильства і війни. 

 

Дай щоби наші серця відкрилися 

до всіх людей і народів світу. 

Дай щоби ми пізнали добро і красу 

котрих ти посіяв в кожного з нас, 

і таким чином творили зв’язки єдности, спільної дії, 

і спільних мрій. Амінь. 

 

Християнська екуменічна молитва: 

Боже, Трійця любови, 

з глибини причастя Твого божественного життя, 

вилий на нас потік братньої любови. 

Даруй нам любов відзеркалена у вчинках Ісуса, 

в Його родині в Назареті, 

і в ранній християнській громаді. 

 

Дай щоби ми християни жили Євангелією, 

віднайшли Христа в кожній людині, 

пізнали Його розп’ятого 

в терпінню занедбаних 

і забутих нашого світу, 

і  пізнали Його воскреслого в братах і сестрах 

котрі починають наново.  

 

Прийди, Святий Душе, відкрий нам свою красу, 

відзеркалена у всіх народів світу, 

щоби ми могли відкрити наново 

важливість і необхідність усіх, 

різних облич одного людства, 

і так улюблені Богом. Амінь. 
 

НИНІ: перед Літургією панахида +Петро, Анна і Михайло 

ЦЬОГО ТИЖНЯ: середа, 18-го листопада 10-а рано Молебень за уздоровлення всіх недужих в парафії 

     cубота, 21-го листопада святого Архистратига Михаїла: 10:00 рано Божественна св. Літургія 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:  Михайло Мельник (мол.) (16-го), Роман Остапяк (17-го), Михайло 

Мельник (21-го).      Многая літа! 

ВАШІ ПОЖЕРТВИ:  неділя, 8-го листопада: $ 990. 

Щиро дякуємо всім жертводавцям! 



 

GLORY TO JESUS CHRIST!                   15.11.2020 GLORY FOREVER! 

23nd  Sunday after Pentecost and Great Martyr St. Demetrius  

Ephesians 2:4-10; Luke 8:26-39    

Pope Francis’ prayers from Fratelli Tutti 
A Prayer to the Creator: 

Lord, Father of our human family, 

you created all human beings equal in dignity: 

pour forth into our hearts a fraternal spirit 

and inspire in us a dream of renewed encounter, 

dialogue, justice and peace. 

Move us to create healthier societies 

and a more dignified world, 

a world without hunger, poverty, violence and war. 

May our hearts be open 

to all the peoples and nations of the earth. 

May we recognize the goodness and beauty 

that you have sown in each of us, 

and thus forge bonds of unity, common projects, 

and shared dreams. Amen. 

An Ecumenical Christian Prayer: 

O God, Trinity of love, 

from the profound communion of your divine life, 

pour out upon us a torrent of fraternal love. 

Grant us the love reflected in the actions of Jesus, 

in his family of Nazareth, 

and in the early Christian community. 

Grant that we Christians may live the Gospel, 

discovering Christ in each human being, 

recognizing him crucified 

in the sufferings of the abandoned 

and forgotten of our world, 

and risen in each brother or sister 

who makes a new start. 

Come, Holy Spirit, show us your beauty, 

reflected in all the peoples of the earth, 

so that we may discover anew 

that all are important and all are necessary, 

different faces of the one humanity 

that God so loves. Amen. 

TODAY: Panakhyda before Divine Liturgy for +Petro, Anna, and Mykhailo 

This week in our parish:  Wednesday, Nov. 18 10 a.m. Moleben for all our sick parishioners 

 Saturday, Nov. 21 The Feast of Archangel Michael: 10 a.m. Divine Liturgy 

Birthday greetings to:     Michael Melnyk (Jr.) (16th), Roman Ostapiak (17th), Michael Melnyk (21st).    MNOHAYA LITA! 

YOUR DONATIONS:       Sunday, Nov. 8  Regular: $ 990.              

Thank you to all our donors for your generosity! 


