
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                              22.11.2020                    СЛАВА НА ВІКИ! 

24-a неділя після Зіслання св. Духа (глас 7)  

 До Ефесян 2:14-22; Лука 8:41-56        

Ангельське покликання 
 

Вчера ми відзначили свято Архистратига Михаїла, мабуть найбільш 

вшанований ангел нашої традиції. Ми добре обізнанні з ангелами. Про них 

говорять в різних релігіях і культурах. Але, на відміну від святих котрих 

відзначуємо день народження і смерти, ангели є своєрідні—ми їх звемо 

безплотними силами.  Слово ангел з грецького походження анґелос і значить 

післанець; звичайно це слово викликує в уяві небесну істоту котра чудова, 

благородна і охороняє від зла. Але чи ж ми не пізнаємо ангелів через дуже 

тілесних осіб—людей? Подумаймо. Хто для нас є “ангелом”? Дуже часто в 

моментах кризи ми чуємо що ця чи та людина була ангелом. Однак не раз та 

ангельська поведінка зменшає з часом і з безконечними потребами.  Це бачимо 

тепер із “пандемічною втомою”.  

Ми вже вимучилися законами, обмеженнями і тривогою спричинені пандемією. Ми були обережними,  терпеливими, 

послушними але небезпека триває й навіть гіршає.  Досить! Нема кінця. . .  ми потребуємо ангельської допомоги! 

Безперечно! Та ось наука нашого свята Михаїла: будьмо ангелами! Так. Ти. Я. Кожний з нас може бути ангелом. Як? 

Ось проста пропозиція: 

1. Подумайте про когось з парафії з котрими ви вже не спілкувалися протягом довшого часу. 

2. Візміть телефон та зателефонуйте до них. 

3. Поспілкуйтеся. 

4. Коли? Відразу—чи чим скоріше. 

5. Не знаєте до кого потелефонувати чи нема у вас їхнього числа телефону? Зверніться через е-майл чи телефон до  

о. Мирослава і він подасть вам інформацію. 

6. За телефонуйте раз в тижні до тої самої людини чи до другої! 

7. Старайтеся це робити до Різдва, чи може на завжди ; ) 

Цими днями ми всі прагнемо зв’язки з другими,  але деякі з нас чуємося особливо самітні та відлучені від других. Як 

гарно одержати несподіваний телефон. Як гарно відчути що інші про нас думають та дбають. Прошу—поширюймо 

наші зв’язки. Будьмо парафія ангелів; наше життя буде більш небесним! 

 

Молитва за Жертв загиблих Голодомором 

 

Помяни Господи, Боже Наш, у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів Твоїх, всіх братів та сестер наших голодом 

замучених, яких імена Ти сам, Господи знаєш, і як Милосердний і Чоловіколюбний, полегши, даруй і прости всі провини їх, 

вільні й невільні, і дай їм вічні Твої блага, наготовані для тих, що люблять Тебе. 

Будь милостивим до них, і віру в Тебе замість діл прийми і з святими Твоїми, як Щедрий, упокой: нема бо чоловіка, що живе 

би і не згрішив. Ти один тільки без всякого гріха, і правда Твоя  правда вічна. Бо ти Бог милости і щедрот і чолобіколюбства, 

і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь 

 
 

ЦЬОГО ТИЖНЯ: середа, 25-го листопада Священномученика Йосафата: 10:00 рано Божественна св. Літургія      

                          cубота, 28-го листопада початок Пилипівки 

                                     * 7:32 вечером прошу засвітити свічку і помолитися за жертв Голодомору 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:  Михайло Тіл (22-го), Розя Кузьмюк (25-го), Леся Гаргай (26-го) і 

Бронислав Худзінський (27-го).      Многая літа! 

ВАШІ ПОЖЕРТВИ:   

неділя, 15-го листопада: Таца: $ 540.    Окрема пожертва: $300.    В пам’ять Д.  Худзінської: $170. 



Щиро дякуємо всім жертводавцям! 

GLORY TO JESUS CHRIST!                   22.11.2020 GLORY FOREVER! 

24th  Sunday after Pentecost (tone 7) 

Ephesians 2:14-22; Luke 8:41-56    

An angelic calling 

 

This Saturday was the feastday of Michael the Archangel, possibly one of the most 

celebrated angels in our Faith Tradition. Angels are familiar to us, and have significance in 

all religions and cultures, yet, unlike saints and martyrs with dates of birth and death, 

angels are in a class of their own. The word angel, meaning messenger, from the Greek 

angelos, commonly suggests a heavenly being that brings beauty, goodness, protection. But 

don’t we all best know angels through very solidly human individuals? Take a moment. 

Who in your life is “such an angel!”?  Often stories of human angels abound in times of 

crisis, but sometimes those angelic actions dissipate as time, and needs, drag on. We see 

this happening now with “pandemic fatigue”. We’re tired of restrictions, limitations, and 

anxieties caused by COVID. We’ve been careful, patient, compliant, yet the menace not 

only persists but rages, seemingly out of control. Enough. No end in sight. . .  We need 

angelic intervention, don’t we? Of course! And here is the “message” of the archangel’s 

feastday: be an angel. Yes you. And me. We can do it. Here is one way:  

Simply 

1. think of a fellow parishioner with whom you have not spoken for awhile. 

2. Pick up your phone and call them. 

3. Have a conversation. 

4. When? Right now—or as soon as you can. 

5. Don’t know who or don’t have a number? Email or phone Father Myroslaw and he’ll provide a name/number. 

6. Call once a week, either the same person or someone new each time! 

7. Try this until Christmas or forever ; ) 

 

We all crave connection these days, but some of us are particularly alone or lonely. How lovely to receive an unexpected call. 

How lovely to know that someone is thinking of us and cares enough to touch base. Please—let’s connect with one another. 

Let’s be a parish of angels; life will be that much more heavenly : ) 

 

Prayer for the victims of the Holodomor 

Remember, O Lord our God, our reposed brothers and sisters who, with faith and hope in eternal life, perished in the Holodomor, 

whose names are known to You, O Lord. As our merciful God and Lover of us all remit, pardon, and forgive all their sins, both 

voluntary and involuntary, and grant them Your eternal good things which have been prepared for those who love You. 

Be merciful unto them, and accept their faith instead of their works, and grant them rest, O Compassionate One, with the saints. For 

there is no one who is without sin, You only are sinless, and Your righteousness is eternal. For You are a God of mercy and 

compassion and love for all of us, and we offer glory to You, Father, Son, and Holy Spirit, now, always, and forever. Amen.  

This week in our parish:  Wednesday, Nov. 25 St. Josaphat: 10 a.m. Divine Liturgy 

 Saturday, Nov. 28 the beginning of St. Philip’s Fast (pre-Christmas) 

  *At 7:32 p.m. please light a candle and say a prayer for the millions who died during the Holodomor  

Birthday greetings to:     Michael Theal (22nd), Rose Kuzmiuk (25th), Lesia Harhaj (26th), and Bronislaw Chudzinski (27th).    

MNOHAYA LITA! 

YOUR DONATIONS:   Sunday, Nov. 15  Regular: $ 540.     Church donations: $300.     Memorial (+Danuta Chudzinski): $170.         

Thank you to all our donors for your generosity! 


