СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!
11.07.2021
3-а неділя по Зісланні Святого Духа (2-ий глас)

СЛАВА НА ВІКИ!

До Римлян 5:1-10; Матей 6:22-33

Допоможи нам мати сміливість пробудитись до більшої правди,
більшої смиренності та більшої турботи один про одного.
Молитва за нашу громаду
Люблячий Боже, ти наповняєш все повнотою і надією, яку ми ніколи не
можемо збагнути. Дякуємо, що ведеш нас у час, коли відкривається
більше реальності, яку ми всі можемо побачити. Ми молимось, щоби
Ти забрав нашу природну спокусу до цинізму, заперечення, страху та
відчаю. Допоможи нам мати сміливість пробудитись до більшої
правди, більшої смиренності та більшої турботи один про одного.
Нехай ми покладаємо надію на те, що має значення і що триває,
довіряючи Твоїй вічній присутності та любові. Вислухай тугу наших

Богородиця всіх скорбящих радість

сердець задля зцілення нашого страждаючого світу.
Будь ласка, додайте власні наміри. . . . . . .
Знаючи, добрий Боже, що ти чуєш нас краще, ніж ми говоримо, ми

промовляємо ці молитви в усі святі імена Бога. Амінь . (RRohr)
Минулої неділі єпископи Саскачевану опублікували опис своєї відповіді на підтримку комісії з Правди
та Примирення. Будь ласка, прочитайте лист з нашого веб-сайту (текст звернення) щоб краще
зрозуміти обширні проблеми, пов’язані з корінними народами Канади.
У попередніх бюлетенях ми описували кривди, причинені Церквою, словами філософа Івана Ілліча як
"зраду відносин", де бажання влади та грошей закрило розум і серця ієрархії, а отже і спільнот, для Духа
Божественної Трійці. Роздумуючи про П’ятидесятницю та необхідність запалення наших сердець вогнем
Святого Духа, Браян Макларен пише, що протягом століть, починаючи з ранньої Церкви, "Ми
обмінювали ніжного голуба миру на хижого яструба або орла імперії".
І сьогоднішнє читання від Матвія закликає Церкву і нас назад (як завжди) до Істини. У цій історії Ісус
каже нам припинити нашу одержимість речима: одягом, напоями, ресторанами, модою. . . Бог знає, що
нам потрібні ці речі, але це ще не все. "Шукай спочатку його царства і його справедливості"

(Мт 6:33), і всі ці інші речі стануть на свої місця.
Гаразд, ми можемо не бути птахами чи чудовими ліліями, без турбот про гроші, але в поведінці людини
спостерігається протилежне - коли ми шукаємо гроші, а не Божу справедливість, то що залишається? Ми
живемо у світі, де жорстокості вчиняються людьми проти людей.
А справедливість? Це не помста, покарання, відплата. "Що таке Божа справедливість? Це, звичайно, не
наш західний образ жінки із зав'язаними очима, яка стоїть із вагою і зважує різні сторони. Божа
справедливість здійснюється просто завдяки тому, що Бог є вірним Божій природі. А що означає Божа
природа? Любов. Бог є любов, тож Божа справедливість насправді є цілковитою, непохитною любов’ю,
тотальним безумовним даруванням любові. ([також відоме як] ... «відновне правосуддя» замість
відплатного правосуддя.)" (R.Rohr, 07.07.21)
То що мені робити? Я можу визнати різницю між виявом своєї віри словами або діями; Я можу відкрити
своє серце, щоб воно горіло. Я можу відкрити свій розум і обійми іншим, хто відрізняється від мене. Це
легше сказати, ніж зробити. Жива Божа любов вимагає терпіння, витримки та зосередженої особистої
молитви, мудрості традицій віри та спільної підтримки громади. Разом ми є кращими.

Цього тижня в наші парафії:
понеділок, 12.07.2021 (Cвв. Верховних апостолів Петра й Павла): Божественна Свята Літургія
вівторок, 13.07.21: 10-а рано Божественна Свята Літургія (+Григорій, Галина, Семен, Володимир)
ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:
Ірина Малко-Ґрассер (11-го), Розалія Поліщук, Галина Поліщук і Татяна Коцан (15-го), Юрій
Черниш і Юлієта Слюсарчик (16-го) і Максим Павлишин і Віталія Савчук (17-го).

Многая літа!

GLORY TO JESUS CHRIST!
2nd

11.07.2021
Sunday after Pentecost (tone 2)

GLORY FOREVER!

Romans 5:1-10; Matthew 6:22-33

Help us have the courage to awaken to greater truth,
greater humility, and greater care for one another.
Prayer For Our Community
Loving God, you fill all things with a fullness and hope that we can
never comprehend. Thank you for leading us into a time where more
of reality is being unveiled for us all to see. We pray that you will
take away our natural temptation for cynicism, denial, fear and
despair. Help us have the courage to awaken to greater truth,
greater humility, and greater care for one another. May we place
our hope in what matters and what lasts, trusting in your eternal
presence and love. Listen to our hearts’ longings for the healing of
our suffering world.
Please add your own intentions . . . . . .
Mother of God, Joy of All Who Sorrow

Knowing, good God, you are hearing us better than we are
speaking, we offer these prayers in all the holy names of God. Amen.
(R.Rohr)

This past Sunday the Bishops of Saskatchewan released a description of their response in support of the
Truth and Reconciliation commission. Please read the letter from our website to better understand
the vast issues surrounding Indigenous Peoples in Canada.
In former bulletins we have described the wrongs of the Church in the words of the philosopher Ivan
Illich as a “betrayal of relationship,” where desires for power and money have closed the minds and
hearts of the hierarchy, and thus communities, to the Spirit of the Divine Trinity. In a reflection on
Pentecost and the need for our hearts to be ignited by the fire of the Holy Spirit, Brian McLaren writes
that over the centuries, since the early Church, “We’ve traded the gentle dove of peace for the predatory
hawk or eagle of empire".
And today’s reading from Matthew calls the Church and us back (as always) to Truth. In this story
Jesus tells us to stop our obsession with stuff: clothes, drinks, restaurants, fashion . . . God knows we
need these things, but that’s not all there is. “Seek first his kingdom and his justice,”
(Mt 6:33) and these other things will fall into place.
Ok, we may not be birds or lilies resplendent without worry about money, but the opposite is seen in
human behaviour—when we seek money rather than God’s justice, what is left? We have a world
where atrocities are committed by people against people.
And justice? It’s not revenge, punishment, retribution. “What is God’s justice? It is certainly not our
Western image of a blindfolded woman standing with a scale and weighing the different sides. God’s
justice is delivered simply by God being true to God’s nature. And what is God’s nature? Love. God
is love, so God’s justice is in fact total, steadfast love, total unconditional giving of love. ([aka] …
“restorative justice” instead of retributive justice.)” (R.Rohr, 06/07/21)
So what do I do? I can recognize the difference between manifesting my faith in words or in actions; I
can open my heart to be on fire. I can open my mind and arms to others who are different from me. This
is easier said than done. Living God’s love requires patience, endurance, and the discernment of
personal prayer, the wisdom of faith tradition, and the shared support of community. Together we are
better.

This week in our parish:
Monday, July 12, 2021 (Feast of Sts Peter & Paul): 10 a.m. Divine Liturgy
Tuesday, July 13, 2021: 10 a.m. Divine Liturgy (+Gregory, Halyna, Semen, Wolodymyr)

Birthday greetings to:
Irene Malko-Grasser (11th), Rosalia Polischuk, Halyna Polischuk and Tatiana Kocan (15th), Yurij
Chernysh and Julieta Slusarczyk (16th) and Maksym Pavlyshyn and Vitalia Savchuk (17th).
MNOHAYA LITA!

