
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                 13.06.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ! 

 Неділя свв. Отців 1-го Вселенського собору (глас 6) 

Діянь св. апостолів 20:16-18, 28-36; Івана 17:1-13       

 "Щоб Моя радість сповнилася в них самих". 

 Це перша неділя після Великоднього періоду; замість 

привітання один одного надзвичайним вигуком, що "Христос 

Воскрес!" тепер ми з вдячністю залишаємось у подиві: "Слава 

Ісусу Христу". 

Які новини у нас були протягом цього Вознесенського тижня. 

Канада, як держава, нарешті, схоже, прокинулася до жахів 

Резиденційної шкільної системи після розкопання 215 дитячих 

могил. 

Досі похитуючись від прийняття такої недавньої історії, ми з жахом здригаємося від нинішньої реальності 

лондонської сім'ї, яка вийшла на недільну прогулянку, і була вбита за те, що ця сім'я була мусульманською. 

Штам COVID Дельта, найбільш заразний і смертельний штам коронавірусу на сьогоднішній день, уже є у KW. 

Зараження циганською моллю загрожує здоров’ю наших дерев та лісів. 

  Це просто кілька заголовків; не потрібно торкатися інших світових новин, щоб побачити, що у світі є 

проблеми. Як ми можемо відчувати Пасхальну радість? Яка різниця в тому, що ми є християнами? Щотижня 

наші літургічні читання говорять нам про ці самі проблеми світу - і потрібну від нас відповідь. Одним словом, 

наші євангельські читання стикаються з постійною дилемою добра і зла у світі. 

  У житті Христа, як написано євангелістами та видно через листи Павла, нам дається чітке основне поучення. 

Ми маємо приклад життя Христа та застосування Павлом Христового стандарту до спільнот послідовників. Ти 

"це" знаєш; Я "це" знаю. Складність полягає у застосуванні "цього" у нашому повсякденному житті у нашому 

конкретному контексті. Що таке "це"? 

  Бог є любов. Ми повинні любити одне одного, поводитися з іншими так, як хотіли б, щоб поводились з 

нами. Бог порівнюється з люблячим Батьком, як у прикладі Блудного Сина. Ми всі діти, більш 

улюблених немає. Ми всі взаємопов’язані. У сьогоднішньому читанні Іван описує відносини Ісуса та 

Батька як одне ціле. Христос молиться, щоб ми - його послідовники - "були єдиним цілим", як Бог і 

Христос є єдиним цілим. Молитва закінчується такими словами "щоб Моя радість сповнилася в них 

самих".  

  Зрештою, радість є у Христі, у Бозі, у Любові. Проте ми знаємо, що Христове життя, прожите в Божій любові, 

привело до Його тортур і смерті. Якось, незважаючи на наші церкви, наші історії та наше визнання себе 

християнами, ми звинувачуємо Бога у світовій біді, як і ті, що зустріли сліпородженого (див. Бюлетень 

минулого тижня.) Легше звинуватити Бога, ніж визнати людські недоліки. Ми віддаємо перевагу образу Бога як 

мстивого, суворого, диктатора, який вимагає жертв і виконує покарання, замість того, щоб бачити не тільки те, 

що ми маємо свободу волі, але і те, що вибір відвернутися від Божественної Любові має наслідки для окремих 

людей, громад та навколишнього середовища. 

  Павло благає Ефесян бути "на сторожі", бо неминуче деякі "встануть і спотворять правду". Деякі будуть 

говорити як християни заради своїх особистих цілей. Христос був прикладом повного прийняття всіх, 

милосердя та співпереживання, які руйнували табу і підривали популярну владу. Ми справді є Церквою лише 

тоді, коли намагаємось бути спонуканими Духом у шанобливих динамічних стосунках з іншими. Коли ми 

святкуємо П'ятидесятницю 2021 року, давайте розміркуємо, як ми можемо рухатися вперед, створюючи пост-

коронавірусну реальність, де ми могли б продемонструвати, як це зробив Павло, "у всьому, що я робив, я 

показав вам, що цією важкою роботою ми повинні допомагати слабким, пам'ятаючи слова, які сказав сам 

Господь Ісус: «Більш благословенним є давати, ніж отримувати»". Через втілення ми пізнаємо Бога як людину, 

а завдяки Святому Духу ми прагнемо зустріти Бога у нашому світі і у нашому житті. 

Цього тижня в наші парафії: 

середа, 16.06.21: 10-а рано Молебень до Христа Чоловіколюбця 

ЗЕЛЕНІ СВЯТА: в слідуючу неділю Панахиди на цвинтарі Woodlawn від 3-ої години пополудні. 

Якщо бажаєте відправу на іншім цвинтарі прошу зголоситися до отця Мирослава. 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ: Тарас Павлишин (17-го) і Марійка Ґаладза (22-го).    

Многая літа! 

Пожертви: e-transfers в травні: $2,490.  30 –го травня: $540.     6-го червня: $205. 

                                                   Щиро дякуємо за вашу щирість! 

 



GLORY TO JESUS CHRIST!                                13.06.2021                                  GLORY FOREVER! 

 Sunday of fathers of the first Ecumenical Council (tone 6)  

Acts 20:16-18, 28-36 and John 17:1-13 

“That they may have My joy fulfilled in themselves.” 

This is the first Sunday after the Easter season; instead of greeting 

one another with the extraordinary exclamation that “Christ is 

Risen!” we now remain gratefully in wonder: “Glory to Jesus 

Christ”.   

  What news we’ve had this Ascension week. Canada as a nation 

finally seems to be awake to the horrors of the Residential School 

System after the unearthing of 215 children’s graves. Still reeling 

from the acknowledgment of such recent history, we recoil from 

the current reality of the London family out for a Sunday stroll, 

murdered for being Muslim. The Delta strain of COVID, the most 

contagious and deadly variant so far, has arrived in KW. The 

gypsy moth infestation threatens the health of our trees and forests.  

  These are simply a few headlines; no need to touch on other world news to see that there is trouble 

in the world. How can we feel Paschal joy? What difference does it make to be Christian? Every 

week our liturgical readings speak to us of these same issues of trouble in the world—and the 

response needed from us. In short, our Gospel readings grapple with the ever-present dilemma of 

good and evil in the world. 

  In the life of Christ, as written by the evangelists and seen through the letters of Paul, we are given a 

clear foundational message. We have Christ’s example for living and Paul’s application of Christ’s 

standard to communities of followers. You know it; I know it. The difficulty lies in applying it to our 

daily lives in our specific contexts. What is “it”? 
  God is Love. We are to love one another, treat others as we would want to be treated. God is 

compared to a loving Father, as in the example of the Prodigal Son. We are all children, no 

favourites. We are all interconnected. In today’s reading, John describes the relationship of 

Jesus and the Father as one. Christ prays that we—his followers—"may be one” as God and 

Christ are one. The prayer concludes saying “1that they may have My joy fulfilled in 

themselves.” 

  Ultimately there is joy in Christ, in God, in Love. Yet, we know that Christ’s demonstration of life 

lived in God’s love led to his torture and death. Somehow, despite our churches, our histories, and 

our identification as Christians, we blame God for the world’s trouble, like those who encountered 
the man born blind (see last week’s bulletin.) It is easier to blame God than to recognize human 

failings.  We prefer an image of God as a vengeful, strict, dictator, demanding sacrifice and 

doling out punishment, rather than seeing not only that we have free will, but also that 

choosing to turn away from Divine Love has consequences for individuals and communities 

and environments.   

  Paul begs the Ephesians to be “on guard”, because inevitably some will “arise and distort the truth.” 

Some will speak as Christians for their personal ends. Christ exemplified a radical inclusion, mercy, 

and empathy, that shattered taboos and undermined popular authority. We are indeed Church only 

when we strive to be moved by the Spirit in respectful dynamic relationship with others. As we 

celebrate Pentecost 2021, let’s consider how we can proceed to create a post covid reality where we 
might demonstrate, as did Paul that “ In everything I did, I showed you that by this kind of hard work 

we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said: ‘It is more blessed to 

give than to receive.’ ” Through the incarnation, we know God as a human being, and through the 

Holy Spirit we strive to meet God in our world. 
 

This week in our parish:   

Wednesday, June 10, 2021: 10 a.m. Moleben to Christ the Lover of Humanity 

  

Birthday greetings to:  Taras Pavlyshyn (17th) and Marijka Galadza (22nd). 

MNOHAYA LITA! 

PENTECOST SUNDAY (next Sunday): services at Woodland Cemetery from 3 p.m. 

Should you wish a service at another cemetery please contact Fr. Myroslaw. 

Donations:  May e-transfers: $2,490.    May 30:  $540.       June 6:  $205.          

Thank you for your generosity! 

 


