
ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ!                                              14.02.2021                    СЛАВІМО ЙОГО! 

Неділя про Закхея (глас 3)  

 1 Тимотея 4: 9-15; Луки 19: 1-10        

 Наша історія уможливлює нам солідарізуват

 
  

  “Господь кличе нас йти в майбутнє з молитвою. Завдяки молитві 

ми зможемо розвивати справжню солідарність з тими нашими 

братами і сестрами, що зазнають дискримінації. Лише з Богом, у 

Ньому, ми можемо перемогти гріховність нашої людської природи. 

Ми молимося і пам’ятаємо, щоб зростати у справжній цілісності, 

адже «З одного чоловіка Він створив усі народи, щоб вони  

заселили цілу землю” (Ді 17,26). 

  Єпископи УГКЦ США, 19-го червня,  2020 

Протягом історії в Україні чужі гнобителі старалися знищити українську 

мову, культуру, релігію та ідентичність. Наші люди розсіялися по цілім 

світі як біженці чи вигнанці.   Нині еміграція  українців не примушена;

українці в діаспорі переважно тішаться привілеями середного класу; в Канаді мало що розрізняються від 

мейнстрім.  Одначе наша історія уможливлює нам солідарізувати з тими в котрих вкрадено гідність та основну 

соціальну справедливість задля системного упередження та дискримінації. Завдяки руху Black Lives Matter, більш 

ніж будь коли канадці відзначують “Місяць історії темношкірих” та ми, спадкоємці української історії, можемо 

активно діяти щоби перервати ланцюх дискримінації проти наших темношкірих сестер і братів. Кожний з нас може 

прийняти відповідальність за продовження чи запобігання знущання над якоюсь групою/народом коли ми 

усвідомлюємо нашу упередженість. Часто системна дискримінація це наслідок браку роздуманости, не фактичний 

намір бо мають на увазі добре. Це називаємо ‘несвідоме упередження’. В нашім щоденнім житті ми починаємо 

переборювати несправедливости проти темношкірих коли ми починаємо прислуговуватися до їхніх оповідань та 

голосів котрі звучать в цьому місяці. Можливо ми дещо припускали щодо чиїсь чесности, порядности чи починів 

задля колір їхньої шкіри? Ми можемо підтримувати провідників та компаній котрі активно боряться за 

справедливість для громад темношкірих, зневажених та пригнічених. 

  Українці мобілізуються проти расизму. Ви можете переглянути вебсайт УКРАЇНСЬКА АНТИРАСИЗМУ 

СПІЛЬНОТА: : https://www.ukrainianantiracistcommunity.com/who-we-are 

“Ми не унікальні в тому що ми підтримуємо складне расистське суспільство, але ми можемо однозначно 

боротися проти цього. Ми не сміємо мовчати. Починаючи з нашим сусідством, включаючи політиків котрих 

підтримуємо, шкіл до яких ідемо, поліцаїв до котрих звертаємося, бізнесів котрих відвідуємо, м’яких ставлень 

котрих толеруємо, кожна особа в расистськім суспільстві відіграє роль в її піддержці. Українська 

антирасистська спільнота єднається з численними іншими громадами щоби розібрати расистські основи 

західного суспільства.” 

 

Бажаємо вам веселого дня св. Валентина!  
 

Цього тижня в наші парафії: 

НИНІ:  панахида + Оля Рогожинська і Василь Мудрий 
15.02.2021 Стрітення: понеділок, 10-а рано: Божественна Св. Літургія 
17.02.2021: середа, 6-а веч: Божественна Св. Літургія +Андрій Коваль (40-ий день) 

20.02.2021: субота, 4-а поп: Хрест, воскресіння, Євхаристія:від Св.Письма до життя Церкви (через ZOOM) 

Підготовка до урочистого Св. Причастя:  прошу зголосити дітей народжені 2012/2013 до отця чи о. диякона. 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:     

                                   Олівер Аніщик (18-го), Марія Дідик і Надя Ляхович (19-го).    Многая літа! 



CHRIST BORN!  14.02.2021 LET US GLORIFY HIM! 

Sunday of Zaccheus (tone 3) 

1 Timothy 4:9-15 and Luke 19:1-10 

Our own history enables us to stand in solidarity

The Lord calls us to face our future with prayer. Through 

prayer we will move to authentic solidarity with our 

discriminated-against brothers and sisters. Only with the 

Lord, in Him, and through Him can we overcome the 

sinfulness of our human nature. We pray and remember, 

so that we can grow in authentic integrity since “from one 

ancestor He (God) made all nations to inhabit the whole 

earth” (Acts 17:26). 

UGC Bishops of the USA, June 22, 2020 

  In Ukraine, oppressive regimes of (Russian, Polish) have attempted to obliterate our language, culture, religion, and 

identity. Many of our people were scattered across the globe as refugees and exiles. Today, Ukrainian migration is 

voluntary; diasporic Ukrainians enjoy middle class privilege, able to conform to the shape of a Canadian mainstream. As 

Ukrainians, our own history particularly enables us to stand in solidarity with people who have been robbed of human 

dignity and social justice because of systemic prejudice and discrimination. With the voice of the Black Lives Matter 

movement, perhaps more than ever, Canadians are celebrating Black History Month and we, with our Ukrainian heritage, 

can particularly respond to the need to actively participate in ending discrimination against our Black sisters and brothers.  

You and I can take responsibility for prolonging or preventing oppression against a population, by reflecting on our own 

bias. Oftentimes, systemic discrimination happens without thinking, actually without intention, by people who actually 

mean well. This is “unconscious bias”. In our daily lives and jobs we can begin to stop inju stice against Black people by 

paying attention to the stories and voices raised during Black History Month. Perhaps we have made presumptions about 

someone’s honesty, integrity, or actions because of their skin colour? As always, we can support leadership and 

companies that actively work towards bringing justice to black communities that have been undervalued and victimized by 

the mainstream.  

Ukrainians are mobilizing against racism. You can access the UKRAINIAN ANTIRACIST COMMUNITY website here: 

https://www.ukrainianantiracistcommunity.com/who-we-are 

“We are not unique in our role upholding a complex racist society, but we can uniquely fight it. We cannot remain silent. 

From the neighborhoods we live in, to the officials we endorse, to the schools we attend, to the police we call, to the 

businesses we patronize, to the soft attitudes we tolerate, every single person in a racist society has a role in maintaining  

it. The Ukrainian Antiracist Community therefore joins with countless other communities to dismantle the racist 

foundations of our Western society”. 

Wishing you a happy Valentine’s Day!  

This week in our parish:   

TODAY:  Panakhyda +Olya Rohozhynska and Vasyl Mudryy 

Monday, Feb. 15, 2021 Feast of the Encounter of our Lord: 10 a.m. Divine Liturgy 

Wednesday, Feb. 17, 2021:  6 p.m. Divine Liturgy +Andrij Kowal (40th day) 

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: 

Oliver Anisczyk (18th), Mary Didyk and Nadja Ljahovic (19th). MNOHAYA LITA!  

https://www.ukrainianantiracistcommunity.com/who-we-are

