
ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ!                                              7.02.2021                    СЛАВІМО ЙОГО! 

31a неділя після Зіслання св. Духа (глас 2)  

 1 Тимотея 1: 17-16; Луки 18: 35-43        

 Міжнародний День загальнолюдського братерств
 

 

  

 «Віра в Бога, ісповідана духовними дітьми Авраама—християнами, 

мусулманами і євреями—коли чесно впроваджена в життя, це кріпка 

основа людської гідности, братерства і свободи як і принцип чесної 

моральної поведінки і суспільного життя», 

  святий  Іван Павло II, 29-го листопада, 1979

  4 -го лютого відбулася чергова онлайн захід щоби скріпити міжнародне людське братерство. Рівно два роки тому, 

під час Апостольської подорожі до Об’єднаних Арабських Еміратів, Папа Франциск і Великий імам Ахмад Аль-

Таїб 4 лютого 2019 р. підписали «Документ про загальнолюдське братерство заради миру у світі та спільного 

співіснування». 

  Дещо згодом було створено спільну Верховну комісію загальнолюдського братерства, завдання 

якої – впроваджувати в життя цей документ, розробляючи та здійснюючи конкретні ініціативи. Серед іншого, 

комісія заснувала «Премію шейха Заїда за загальнолюдське братерство», щоб нагороджувати людей, які 

відзначилися в царині сприяння братерству. Ця премія сприяє зміцненню людських стосунків, спонукає 

будувати мости діалогу та покращувати порозуміння і співпрацю між народами. 

  Щоб ще більше підкреслити важливість цієї ініціативи, 21 грудня 2020 року, Генеральна Асамблея ООН схвалила 

пропозицію Верховної комісії відзначати кожного 4 лютого – Міжнародним днем загальнолюдського 

братерства – та закликала держави-члени ООН, громадські та релігійні організації відзначати День братерства 

починаючи від 2021 року. Також ООН повідомила держави-члени ООН про діяльність Папи Франциска та 

Великого імама в популяризації діалогу між релігіями і культурами. 

   Таке рішення стало важливою відповіддю на заклик і запрошення Єпископа Риму до всього людства, щоб 

плекати миробудування під час зустрічі з нашим ближнім. Про це Папа Франциск особливо говорив у своїй 

енцикліці «Fratelli tutti», стверджуючи, що «наше життя і життя наших спільнот не може бути відокремлене від 

життя інших, бо ми залежимо одні від одних». 

  Історичну роль на цьому шляху звичайно відіграють релігії. На думку кардинала Міґель Анхель Аюзо Ґішот 

(Miguel Angel Ayuso Guixot), голови Папської ради з міжрелігійного діалогу, «віруючі різних релігійних традицій, . 

. . , можуть справді зробити важливий внесок у загальнолюдське братерство в тих суспільствах, у яких вони живуть 

– бути посланцями надії та давати свідоцтво єдності і солідарності». 

 

Комісія УГКЦ з міжконфесійних і міжрелігійних відносин 

 

Цього тижня в наші парафії: 

НИНІ:  панахида +Марія Павлишин (40-ий день) і Микола Кривенко 

12.02.2021 Трьох Святителів: п’ятниця, 10-а рано: Божественна Св. Літургія за всіх недужих 

Підготовка до урочистого Святого Причастя:  прошу зголосити дітей народжені 2012/2013 до отця чи 

отця диякона. 

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:     

                                   Андрій Коцан (5-го), Маргарета Коцан, Галина Янів, Андрій Карпець (11-го). 

Многая літа! 

 



CHRIST BORN!  7.02.2021 LET US GLORIFY HIM! 

31st Sunday after Pentecost (tone 2) 

1 Timothy 1:15-17 and Luke 18:35-43 

 International Day of Human Brotherhood

 “Faith in God, professed by the spiritual descendants of Abraham–

Christians, Muslims and Jews–when it is lived sincerely, when it 

penetrates life, is a certain foundation of the dignity, brotherhood and 

freedom and a principle of uprightness for moral conduct and life in 

society.” 

St. John Paul II, Nov. 29, 1979 

  On February 4th, Pope Francis participated in an online meeting hosted by the United Nations to mark 

the first International Day of Human Fraternity.  The pope took part in the virtual even hosted in Abu Dhabi 

by Sheikh Mohammed bin Zayed, the crown prince. Sheikh Ahmad el-Tayeb, grand imam of al-Azhar 

University, and António Guterres, secretary-general of the United Nations, also attended.  

  “This celebration responds to a clear call that Pope Francis has been making to all humanity to build a present 

of peace in the encounter with the other,” said Cardinal Miguel Angel Ayuso, president of the Pontifical 

Council for Interreligious Dialogue. 

“In October 2020, that invitation became even more vivid with the Encyclical ‘Fratelli Tutti.’ These meetings 

are a way to achieve true social friendship, as the Holy Father asks of us,” he said. 

The date chosen for the event marks the day in 2019 that Pope Francis and Sheikh el-Tayeb signed a document 

on promoting dialogue and “human fraternity” during his apostolic visit to the United Arab Emirates.  

  The Higher Committee of Human Fraternity was established after the pope’s visit in order to implement 

concrete proposals toward fraternity, solidarity and mutual understanding proposed in the document.  

In an interview with Vatican News published Feb. 1, Judge Mohamed Mahmoud Abdel Salam, secretary-general 

of the committee, said the celebration of the International Day of Human Fraternity “means that humanity 

has come to realize the importance of human fraternity in shaping its relations” and those of “its future 

generations.” 

The international day, he added, also comes at a time when humanity continues  to face difficult challenges 

caused by the COVID-19 pandemic as well as escalating conflicts and violence “which are dangers that can only 

be confronted with solidarity and brotherhood among all members of the human family.”  

“The importance of this resolution is that it makes the realization of human fraternity a global solidarity 

responsibility, as the whole world shares in the realization of these sublime principles, and every year it renews 

ideas and visions for its realization, so that it becomes inspiring for tolerance and coexistence,” he said.  

Catholic News Service 

 

This week in our parish:   

TODAY:  Panakhyda +Maria Pavlyshyn (40th day) and Mykola Kryvenko 

Friday, Feb. 12, 2021 Three Holy Hierarchs: 10 a.m. Divine Liturgy for all the sick in our parish and families 

PREPARATION for first Solemn Communion: children born in 2012/2013 may approach this year; please contact Fr. 

Myroslaw or Dn. Jerry. Preparation will be starting in the coming weeks. 

Birthday greetings to: 

Andrew Kocan (5th), Marhareta Kocan, Halyna Yaniv, and Andrij Karpets (11th). MNOHAYA LITA!  


