
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                              20.12.2020                    СЛАВА НА ВІКИ! 

28-a неділя після Зіслання св. Духа (глас 3)  

 До Колосян 1:12-18; Лука 17:12-19        

О, хто, хто. . .  
Цього року, як кожного року за нашим звичаєм св. отець Миколай відвідує 

наші доми. А те що він приносить в наші серця залежить від наших 

обставин; куди звернена наша увага?  

  Які ми щасливі знати Миколая  як історичну постать замість тільки як ті 

витвори споживацької культури: дід мороз і санта клаус! 

  Святий Миколай нам звіщає святкування Різдва—воплочення самого 

Бога—людина, як кожний з нас. Пізнати святого Миколая як жива 

історична особа поглиблює наше пізнання Христа—рівнож жива історична 

особа, так як ми всі.      

Нам допоміжно мати ці вирішальні пригадки котрі повертають нашу увагу на дорогу нашого кращого “я”.  ПЕВНО, 

ми можемо жити рішаючи діяти з любовю, у всьому що ми робимо. Ми знаємо що це можливо тому що св. Миколай 

є людина котрий старався виконювати свої обовязки в громаді в спосіб котрий наслідував приклад Христа. 

Прийнявши в серцю приклад Христа він насичував всі свої дії “випадковими вчинками доброти” котрі були такі 

зворушливі людям що ми до нині їх пригадуємо! Може нам здається що Миколай був надзвичайним тому що був 

єпископом, чи тому що був заможний, чи, чи, . . . (цебто не такий як я). Але його пам’ять важна тому що він був 

звичайним чоловіком, опікувався людьми як тільки міг, беручи під увагу його партикулярні обставини. Ми свідомі як 

хтось котрий має особливий статус може діяти негативно; ми всі знаємо про “фото оп”, чи саморекламу, чи помітну 

благородність. Але тут говоримо про єпископа котрий знаний за те що несподівано обдаровував безоплатними 

дарунками—і то потайкома! Коли тільки бачив когось в потребі він старався їм допомогти якось щоби їх 

підбадьорити. І наслідок: втіха. Можна уявити який він був задоволений своїми тайними вчинками! 

   Прихід св.о. Миколая в наші серця на передодні Різдва це святкування нашого людського потенціалу доброти. Це 

потвердження втіхи і радости котрі приходять від служби для других, опіки для других, любови других тому що вони 

люди як і ми котрі поділяють те саме життя і те саме навколішя що ми. 

 

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

Food Bank of Waterloo Region 
 

НИНІ: після Літургії панахида +Данута Худзінська (40-ий день) 

ЦЬОГО ТИЖНЯ: вівторок, 22-го грудня: Зачаття св. Анни 10-рано: Божественна свята Літургія (онлайн передача) 

   1-а поп. Bible study (по-англ) – через ZOOM 

 (уркаїномовні сесії почнуться в січні) 

 четвер, 24-го грудня: 10-рано Молебень Еммануїла (онлайн передача) 

  

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:   Оля Гамуляк (22-го), Андрій Савчук (25-го).     Многая літа! 

ВАШІ ПОЖЕРТВИ:  неділя, 13-го грудня: $ 845.   Церква в Україні: $10.      

 род. Сліпець: на парафію $4000.    на проект Родинна Усмішка $1000. 

В пам’ять +Данути Худзінської: Б. Худзінський  $500.  П. Худзінський $500.  Різні: $845. 

Щиро дякуємо всім жертводавцям! 

 

 

 



GLORY TO JESUS CHRIST!                   20.12.2020 GLORY FOREVER! 

28th  Sunday after Pentecost (tone 3)  

Colosians 6:12-18; Luke 17:12-19        

O, who, who, … 

  This year, as always in our Tradition, St Nicholas visits our 

homes. What he brings to your heart or mine depends on our 

personal situation; what channels have we tuned into? What 

messages are we open to?  

St Nicholas day heralds our celebration of the Nativity—God 

becoming flesh— a human person like us. To know St Nicholas as 

a historic living entity emphasizes our knowledge of Christ as the 

same—a living breathing individual like us.  

 

  We need these crucial reminders to steer us back on to a path of our best selves. YES, we CAN live our lives making choices 

to act in and with love, in everything we do. We know it’s possible because St Nick is a person who tried to do his job in his 

community in a way that followed the example of Jesus, who had lived and breathed some generations before him. He took 

Christ’s model of living to heart and infused his actions with ostensibly “random acts of kindness” that touched others to the 

extent that we still remember him today! We might think that St Nicholas was extraordinary because he was a bishop, or he was 

rich, or, or, or (something that makes him special and not like you or me). But the point of his memory is that he lived as a fully 

human guy, caring about others in the best ways he could figure out, within his particular position. We all know how someone 

with status can act in negative ways; we know about photo ops and self-promotions and conspicuous charity. But this bishop is 

known for surprising people with gratuitous gifts—in secret!  When he saw someone in need, he tried to support them in a way 

he felt they could use. He did this in a way that caused delight. I imagine how much pleasure he himself derived from his secret 

escapades!  

  St Nicholas coming to our hearts before the Nativity is a celebration of human potential for goodness. It’s an affirmation of fun 

and joy that comes from serving others, caring for others, loving each other because we are fellow human beings, sharing this 

life and the environment we live in.  

 

“Rivers do not drink their own water; trees do not eat their own fruit; the sun does not shine on itself and 

flowers do not spread their fragrance for themselves. Living for others is a rule of nature. We are all born to 

help each other. No matter how difficult it is . . . Life is good when you are happy; but much better when 

others are happy because of you.” (Pope Francis)  
 

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

Today:  after Divine Liturgy panakhyda +Danuta Chudzinska (40th day) 

THIS WEEK IN OUR PARISH: Tuesday, Dec. 22—Feast of St. Anne’s Conception of Mary:  

                                             10 a.m. Divine Liturgy (livestreamed) 

      1p.m. Bible study – via ZOOM 

 Thursday, Dec. 24: 10 a.m. Emmanuel Moleben (livestreamed) 

Birthday greetings to:     Olya Hamulak (22th), Andriy Savchuk (25th).           MNOHAYA LITA! 

YOUR DONATIONS:  Regular: Sunday Dec. 13: $845.   Church in Ukraine: $10.      

 Mr & Mrs. Slipec: Church donation $4,000.    Project Family Usmishka $1,000. 

Memorial +Danuta Chudzinska: B. Chudzinski $500.    P. Chudzinski $500.   Others  $845 

Thank you to all our donors for your generosity! 

 


