
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                              6.12.2020                    СЛАВА НА ВІКИ! 

26-a неділя після Зіслання св. Духа (глас 1)   

 До Ефесян 5:9-19; Лука 12:16-21        

Божественна людяність 

   Багато учителі Церкви пізнають, що коли Христос в Євангеліях 

говорить про Боже Царство Він має на увазі наше життя тут на 

землі. Ми, хоч люди, творимо Боже Царство коли в нашій 

людськості ми живемо так як Христос доказав що можемо бути. 

Перебувати в Божому Царстві не значить без турботне життя в якісь 

утопії де всемогуче божество всім керує. Християнська віра не 

вимагає віру в якогось святого диктатора чи послушність 

правильним правилам. Коли ми ставимося до потреб других так як 

ставимося до своїх, коли ми шукаємо святість в других і в себе, коли 

ми діємо в, з, і через любов тоді ми учащаємо в розбудові Царства 

Божого. Це проста і водночас тяжка правда. Коли стараємося жити з 

любов’ю ми пізнаємо що можемо себе і свій біль прийняти як і 

обняти других і їхній біль з милосердям і терпеливістю. Це 

революційне Царство. І що року в Пилипівці ми до нього 

приближаємося коли вглиблюємося в значінню Божого воплочення. 

  Одне що здається ми всі вже знаємо про Царство, це що коли ми 

найбільше оболені (незважаючи на причину), можемо олегшити наш 

біль коли ми щось доброго комусь чинемо. . . 

  Два дні тому, в п’ятницю коли в нашій громаді ми сумували 

смертю дорогого парафіянина, в Україні дівчата в інтернаті 

одержали наші св. Миколаївські привітання і дарунки: смуток і 

радість. Ми можемо пережити і обняти життя і смерть вповні тільки 

коли ми можемо поділитися собою—щиро. Любов водночас дає нам 

силу і робить нас вразливими; воно творить нашу божественну 

людяність. 

 

 

Патріарх Святослав: “тепер, відзначаючи пам'ять жертв українського Голодомору,  

повинні особливо звертати увагу, щоб поруч із нами ніхто не голодував  

і від голоду у світі ніхто більше не помирав” 

 В часі Пилипівки, прошу принести до церкви їду котру можемо передати до  

Food Bank of Waterloo Region 
 

НИНІ: після Літургії панахида +Стефан Мединський 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:   Маркіян Коцан (9-го).   Многая літа! 

ВАШІ ПОЖЕРТВИ:  в листопаді через e-transfers: $3,690.    Щиро дякуємо всім жертводавцям! 

 

 

 Лист з Інтернату:  

“Найтепліші слова подяки!!! 

Усі дівчатка й вихователі були 

неймовірно щасливі!  

Їм дуже сподобалися подарунки.”  

     

 



GLORY TO JESUS CHRIST!                   6.12.2020 GLORY FOREVER! 

26th  Sunday after Pentecost (tone 1)  

Ephesians 5:9-19; Luke 12:16-21        

Divinely Human 

  Many teachers of the Church recognize the “Kingdom of God,” that Christ 

spoke of in the Gospels, refers to life now, on earth. We, simple humans that 

we are, create the Kingdom of God by being human in the way Christ 

demonstrated we could be. Living in the Kingdom of God is by no means a 

worry-free utopia where an omnipotent deity runs the show. Christian faith 

does not demand belief in a sacred dictator and/or adherence to correct rules. 

When we care about the well-being of others as much as our own, when we 

seek the sacred in others and in ourselves, when we try to act in, with, and 

through, love, then we participate in the making of the Kingdom. It’s that 

simple and that difficult. In trying to live lovingly, we recognize that we can 

embrace ourselves and our pain, as well as others and their pain, with kindness 

and patience. This Kingdom is revolutionary. It is the one we approach anew 

every year during Advent, as we deepen our understanding of God’s 

incarnation.  

  One lesson of the Kingdom, familiar to most, is that when we are hurting the 

most, for any reason, one of the ways to feel better is to do something nice for 

another. . .  

  This Friday, just as our community mourns the loss of a dear parishioner, in 

Ukraine, our girls in the orphanage received our St Nicholas tidings and gifts: 

sorrow and joy. We can endure and embrace life and death fully only when we 

share ourselves—generously. Love makes us at once most strong and most 

vulnerable; it makes us most divinely human.   

 

Along with the photos was this message from the Internat: 

“Our warmest words of thanks!!! 

All the children and assistants were incredibly happy! ❤️  

They really loved the gifts.”  ❤️ 
 

 

Patriarch Svyatoslav: “commemorating the victims of Ukraine’s Holodomor, we should pay special 

attention so that among us there is no one who is hungry, 

and that no one in the world dies of hunger.” 

When you come to church, please bring non-perishable food items for the Food Bank of Waterloo Region. 

 

Today:  after Divine Liturgy panakhyda +Stefan Medynsky 

Birthday greetings to:     Markian Kocan (7th).    MNOHAYA LITA! 

YOUR DONATIONS:   November e-transfers: $3,690.    Thank you to all our donors for your generosity! 

 

 

 
 


