
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    29.08.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ!  
10-а неділя по Зісланні Святого Духа (1-ий глас) 

1 Коринтян 4:9-16; Матея 17:14-23 

Побачити очима Христа, ми бачимо чудо плодів, поживність; 
ми бачимо цілющу силу квітів і трав

 Минулої неділі ми благословили сезонні плоди (фрукти) на честь нашого 
празника, Преображення Господнього, а в ці вихідні благословляємо 
квіти та зілля, згадуючи смерть Божої Матері: Успення. Щороку 
благословення плодів землі закликає нас переглянути наше сприйняття: 
те, як ми бачимо себе, наш світ, один одного. Євангелія навчають нас, що 
світ переображений через Христа. Як для християн, українців-католиків, 
членів нашої парафії, наша традиція вказує на святість усього творіння. 
Ми кажемо, що ми є перетвореною спільнотою - адже збираємось разом 
на нашій Літургії, щоби зміцнити наше бажання бути світлом у нашому 
світі. На горі Тавор учні побачили свого друга, освітленого божественним 
світлом: Ісуса Христа Триєдиного Бога. З часом вони усвідомили і 
записали, що ми теж повинні прагнути жити у вражаючій реальності, що 
Бог є в нас і у всьому, що нас оточує.

Я смію дозволити цьому факту змінити мене? Я смію це заперечувати? 
  Мабуть, найскладніший бар’єр для мого преображення - це дозволити собі повірити, що я, з усіма своїми 
помилками, невпевненостями та таємницями, маю в собі Бога - подобається мені це чи ні. Мене (тебе) Бог 
любить - незалежно від того, чи я вирішу це визнати. Преображення приходить до нас, коли ми свідомо 
обираємо бачити, жити через любов-любов, подібну до Христа: не романтичний сентименталізм, а 
основну життєву силу творіння. Коли я дозволю собі відчувати цілісну любов по відношенні до мене, я 
мимоволі побачу переображений світ: Божу любов у всьому, любов, яка пов'язує все без винятку. 

 

Щоб побачити очима Христа, ми бачимо чудо плодів, 
поживність; ми бачимо цілющу силу квітів і трав, ми бачимо 
мирний кінець люблячого життя як сон перед новим 
пробудженням. Перетворене сприйняття не може відвернутись 
від своїх зв’язків. Побачити, як це зробив Христос, означає 
відкинути забобони, до яких ми звикли і які роблять неясним те, 
з чим ми можемо зіткнутися попереду. Змінений зір бачить 
тяжке становище афганського народу; чує плач гаїтян, визнає 
втрату корінних життів, сумує через погіршення навколишнього  

середовища і стоїть з жінками, над якими знущаються на роботі та вдома. Змінений зір не засліплений 
відчаєм і не вводиться в оману змовами чи благочестивою надією. Змінений зір шукає Христа, Любові 
всередині себе, а знаходження любові породжує силу і впевненість протистояти тому, що є неправильним, 
і вживати заходів для досягнення справедливості будь-якими можливими кроками. 
 
  Мученики, зображені на нашій новій іконі, були звичайними людьми, які жили своїм звичайним 
повсякденним життям найкраще, як вони тільки могли. Вони опинилися в обставинах надзвичайної 
жорстокості, насильства та нелюдяності, проте їм вдалося жити у світлі Преображення, будучи оазисом 
любові навіть для своїх викрадачів (тих, хто захопив їх у полон). У часи страждань і жаху ми часто 



задаємось питанням, чому Бог покинув нас. Проте, так само, як Христос ходив з найнебажанішими 
людьми своєї культури та релігії, Бог залишається з нами і в нас. Ми можемо прагнути побачити 
перетворену реальність і стати з нею єдиним цілим. Ми можемо нести з собою благословенні квіти та 
трави Успення протягом усього життя, щоби наше існування стало джерелом краси та зцілення. 

«Бог є любов, і ті, хто перебуває в любові, перебувають у Бозі, і Бог перебуває в них». 
 

  Ці святкові дні, коли ми ділимося фруктами та квітами, несуть у 
собі дух протилежних реальностей: страх/надія, життя/смерть, 
радість/печаль, земля/небо. Ми завершуємо черговий празник під час 
COVID пандемії і я сподіваюся, що ми збагатили один одного 
певною силою, щоб ми могли продовжувати дбати, ділитися та 
любити. Ми перебуваємо в часі виснаження COVID, кліматичної 
катастрофи, соціальної нерівності та глобального терору. Нехай наша 
спільнота переображення породжує любов та енергію, щоб 
утримувати напругу сьогодення позитивними діями на шляху до 
справедливості та миру. 
 

 

"Завдяки Богу та праці багатьох людей, у нас зараз є вакцини для захисту від COVID-19. 
Вони дають нам надію зупинити пандемію, але тільки якщо вони доступні всім і якщо ми 
працюватимемо разом. Вакцинація вакцинами, дозволеними компетентними органами, - це 
акт любові. І внесок у забезпечення вакцинації для більшості людей - це акт любові. Любов 
до себе, любов до сім’ї та друзів, любов до всіх людей".  

                                                                                              Папа Франциск 20 серпня 2021 
 
 
"Ми повинні остерігатися духовної ліні: у нас все добре, з нашими молитвами та 
літургіями, і цього нам достатньо. Ні! ... молитися ніколи не означає уникати життєвих 
труднощів; світло віри не покликане дарувати прекрасні духовні почуття. Ні, це не 
послання Ісуса. Ми покликані пережити зустріч з Христом, щоб, просвітлені Його 
світлом, ми могли прийняти його і зробити так, щоби це світло сяяло скрізь. Запалюючи 
маленькі вогники у серцях людей; будучи маленькими світильниками Євангелія, що несуть 
трохи любові та надії: це місія християнина". 

Папа Франциск 28 лютого 2021
 
Цього тижня в наші парафії: 
вівторок, 31.08.21: 6-а веч. Божественна св. Літургія (+Віра Кривоцюк 1-а річниця) 
середа, 1.08.21: 10-рано Молебень до Богородиці 
субота, 4.08.21: 11-а рано Божественна св. Літургія (+Григорій Шептицький 40-ий день)  

 
ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

 Володимир Нудик (30-го) 
Многая літа! 

 
Пожертви:  

15-го серпня: $395. 22-го серпня: $1,920. 
Щиро дякуємо за вашу щирість 

 

 



GLORY TO JESUS CHRIST!                        29.08.2021                                  GLORY FOREVER! 
10th Sunday after Pentecost (tone 1) 
1 Corinthians 4:9-16; Matthew 17:14-23 

To see through Christ’s eyes, we see the miracle of fruit, of sustenance, we 
see the healing power of flowers and herbs, we see the peaceful end of a 

loving life as sleep before a new awakening.

 This past Sunday we blessed fruits of the season in celebration of our 
praznyk, the Transfiguration, and this weekend we bless flowers and herbs, 
remembering the death of the Mother of God: Uspennia. Every year the 
blessed produce of the earth calls us to revisit our perception: how we see—
ourselves, our world, each other. The gospels teach us that the world is 
transfigured through Christ. As Christians, as Ukrainian Catholics, as 
members of our parish, our tradition points to the sanctity of all creation. 
We’ve said that we are a transfigured community—coming together for our 
liturgies to strengthen our desire to be light in our world. On Mt Tabor, the 
disciples saw their friend illuminated in divine light: Jesus the Christ of the 
Triune God. In time they recognized and recorded that we too must strive to 
live in the dazzling reality that God is in us and in everything around us.  

 
 

Dare I let this fact transform me? Dare I deny it?  

  Perhaps the most difficult barrier to my transfiguration is letting myself believe that I, with all my faults, insecurities, 
and secrets, have God in me—whether I like it or not. I am (you are) loved—whether or not I choose to acknowledge it. 
Transfiguration comes to us when we consciously choose to see, to live, through love—Christ-like love: not romantic 
sentimentalism, but the essential life force of creation. When I let myself feel integrally loved, I glimpse the 
transfigured world: God’s love in everything connecting everything, without exception.

 

To see through Christ’s eyes, we see the miracle of fruit, of sustenance; we 
see the healing power of flowers and herbs, we see the peaceful end of a 
loving life as sleep before a new awakening. A transfigured perception can’t 
turn away from its connections. To see as Christ did is to reject learned 
prejudices that obscure what we might encounter before us. Transfigured 
sight sees the plight of Afghani people; hears the lament of Haitians, 
recognizes the loss of indigenous lives, grieves the degradation of the 
environment and stands with women, abused at work and at home.  

Transfigured sight isn’t blinded by despair or deluded by conspiracies or pious hope. Transfigured sight looks for 
Christ, for Love, within oneself, and finding love generates strength and confidence to oppose what is wrong and takes 
action for justice in whatever steps are possible. 
  The martyrs depicted on our new icon were ordinary people who lived their regular daily lives as best they 
could. They found themselves in circumstances of extraordinary cruelty, violence, and inhumanity, yet they 
managed to live in the light of the Transfiguration, being an oasis of love even for their captors. In times of 
suffering and terror, we often wonder why God has abandoned us. Yet, just as Christ walked with the most 
unwelcome of his culture and religion, God remains with us and in us. We can strive to see reality transfigured 
and become one with it. We can carry the blessed flowers and herbs of Uspennia (Dormition) with us throughout 
life so that our existence becomes a source of beauty and healing. 
 

“God is love, and those who abide in love abide in God, and God abides in them.” 



 

 

 
  These feast days of sharing fruits and flowers, carry a spirit of contrasting 
realities: fear/hope, life/death, joy/sorrow, earth/heaven. As we end another 
COVID praznyk, I hope we have garnered some strength from each other 
to enable us to continue caring, sharing, and loving. We are in a time of 
COVID exhaustion, climate disaster, social inequality, and global terror. 
May our community of transfiguration generate love and energy to hold the 
tensions of today with positive action towards justice and peace.  
 
 

“Thanks to God and to the work of many, we now have vaccines to protect us from COVID-19. 
They grant us the hope of ending the pandemic, but only if they are available to all and if we 
work together. Being vaccinated with vaccines authorised by the competent authorities is an act 
of love. And contributing to ensure the majority of people are vaccinated is an act of love. Love 
for oneself, love for one’s family and friends, love for all people.” 

Pope Francis Aug. 20, 2021 
 
"We must beware of spiritual laziness: we are fine, with our prayers and liturgies, and this is 
enough for us. No! … praying never means avoiding the difficulties of life; the light of faith is not 
meant to provide beautiful spiritual feelings. No, this is not Jesus’ message. We are called to 
experience the encounter with Christ so that, enlightened by His light, we might take it and make 
it shine everywhere. Igniting little lights in people’s hearts; being little lamps of the Gospel that 
bear a bit of love and hope: this is the mission of a Christian." 

Pope Francis  Feb. 28, 2021 
 

This week in our parish:   
Tuesday, August 31, 2021: 6 p.m. Divine Liturgy (+Vira Kryvotsyuk 1st anniversary) 
Wednesday, September 1, 2021: 10 a.m. Moleben to the Mother of God  
Saturday, September 4, 2021: 11 a.m. Divine Liturgy (+Hryhoriy Sheptytsky 40th day) 

  
Birthday greetings to:   

Walter Nudyk (August 30) 
MNOHAYA LITA! 

 
 

Donations:  
August 15: $395. August 22: $1,920. 

Thank you for your continued support! 
 

 


