
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    26.09.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ!  
14-а неділя по Зісланні Святого Духа (5-ий глас) 

Неділя перед Воздвиженням чесного Хреста 
Галатів 6:11-18; Івана 3:13-17 

Laudato Si: “ Всемогутній Боже . . . принеси зцілення у наше життя ” 

1) Відповісти на плач природного довкілля 
2) Відповісти на плач бідних 

3) Змінювати економічну парадигму на нову екологічну економіку 
4) Змінювати спосіб життя, уникаючи надмірного споживацтва 

5) Виховувати екологічну свідомість 
6) Переосмислювати духовність у світлі Божого творіння 

7) Скріплення громадськости і спільна діяльність 
 

Ось сім цілей, які Церква просить нас враховувати у нашій подорожі до 
екологічного навернення. Це заклик до дії, до тебе і до мене - до кожного 
християнина - до кожної жінки та чоловіка “доброї волі”. 

Вибори в Канаді закінчилися. Керівництво країни веде важкий бій за те, щоб 
вивести нашу країну з пандемії у суспільство з кращим “нормальним” станом, ніж 
 до COVID. Але Папа Франциск невтомно говорив про те, що прагне побудувати  

кращий світ після COVID. Передвиборча агітація всіх основних партій повторила наш заклик до 
навернення: турбота про клімат, незахищені верстви населення, економіку, фізичне та психічне здоров'я 
людей та сімей. Результати виборів демонструють, що виборці очікують співпраці між партіями на благо 
всього населення. Незважаючи на те, що фракції запобігають позитивним подіям у будь-якому секторі, всі 
мають вигоду від добробуту громади. Пам'ятаєте історію Ubuntu? (лінк: 
https://holytransfigurationkw.com/2017-bulletins/ і потисніть на 2019.08.25) "Як я можу бути щасливим, коли 
інший сумує?" Так само, як країні потрібно, щоб кожен громадянин діяв відповідально, так і людська 
спільнота потребує, щоб кожен її учасник відображав образ Христа, щоб буквально «зробити світ 
кращим» для кожної людини. 

Перш ніж ми плануємо кроки нашої особистої та парафіяльної 
подорожі до цілісної екології, будь ласка, знайдіть час, щоб поміркувати 
над своїми поточними діями: вдома, на роботі, у церкві, під час дозвілля, 
як те, що я роблю, відповідає потребам нашого світу сьогодні? Чи 
відповідають мої дії 7 цілям, які ведуть нас до більш цілісного життя? Як 
тільки я зрозумію, на якому етапі я зараз перебуваю в своєму процесі 
навернення, я зможу чіткіше побачити свій напрям. 

Молитва за дії (з платформи дії Laudato Si): 

Всемогутній Боже, Ти присутній у цілому Всесвіті і в найменшому Твоєму створінні. Ти 
охоплюєш своєю ласкою все існуюче. Вилий на нас силу Твоєї любові, щоб ми могли 
захистити життя і красу. Наповни нас миром, щоб ми могли жити як брати і сестри, не 
завдаючи нікому шкоди. О Боже бідних, допоможи нам врятувати покинутих і забутих цієї 
землі, таких дорогих у Твоїх очах. Принеси зцілення у наше життя, щоб ми могли 
захистити світ, а не полювали на нього, щоб ми могли сіяти красу, а не забруднення та 
руйнування. Доторкнися до сердець тих, хто шукає лише прибутку за рахунок бідних та 
землі. Навчи нас відкривати цінність кожної речі, бути сповненими трепетом і 
спогляданням, усвідомлювати, що ми глибоко з’єднані з кожним створінням, 
подорожуючи до Твого нескінченного світла. Ми вдячні Тобі за те, що Ти з нами кожен 
день. Заохочуй нас, молимось, у нашій боротьбі за справедливість, любов і мир. Амінь. 

Цього тижня в наші парафії: 
НИНІ, 26 вересня, після Божественної Літургії у залі під церквою: Візьміть торбинки для наповнення. 
    Понеділок, 27 вересня, з 6 до 8 години вечора у фойє церкви: Візьміть торбинки для наповнення. 
понеділок, 27.09.21: Воздвиження чесного Хреста 6-а веч. Божественна св. Літургія 
середа, 29.09.21: 10-рано Молебень до Богородиці—молимося за переслідуваних за віру 

Просимо принести харчі на  FOOD BANK щоби передати на День Подяки! 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:   Роман Подопригора (29-го). Многая літа! 
 

ПОЖЕРТВИ:  19-го вересня: $820.00   Щиро дякуємо за вашу щирість

 

 



GLORY TO JESUS CHRIST!                       26.09.2021                                  GLORY FOREVER! 
14th Sunday after Pentecost (tone 5) 

Galatians 6:11-18; John 3:13-17 

Laudato, Si: All-powerful God . . . bring healing to our lives 

1. RESPONSE TO THE CRY OF THE EARTH 
2. RESPONSE TO THE CRY OF THE POOR 

3. ECOLOGICAL ECONOMICS 
4. ADOPTION OF SUSTAINABLE LIFESTYLES 

5. ECOLOGICAL EDUCATION 
6. ECOLOGICAL SPIRITUALITY 

7. COMMUNITY ENGAGEMENT AND PARTICIPATORY ACTION 

  Here are the seven goals the Church asks us to consider in our journey towards 
ecological conversion. This is a call to action to you and to me—to every 
Christian—to every woman and man of “good will”. 

Canada’s election is over. The nation’s leadership has the uphill battle of guiding 
our country out of the pandemic to a society with a better “normal” than pre-
COVID. But Pope Francis has spoken tirelessly about committing to building a 
better world after COVID. The election campaigning of all the major parties echoed 
our call to conversion: care for the climate, the vulnerable, the economy, the 
physical and mental health of people and families. The election results demonstrate 
that voters expect cooperation amongst parties for the good of the entire population.  

While factions prevent positive developments in any sector, everyone benefits from community wellbeing.  
Remember the Ubuntu story? (See our website: https://holytransfigurationkw.com/2017-bulletins/ and press on 
2019.08.25) “How can I be happy when another is sad?” Just as the country needs every member to act 
responsibly, so too the human community needs every  
member to reflect Christ’s image in order to literally ‘make the world a 
better place’ for every individual.  

Before we plan the steps of our personal and parish journey towards 
integral ecology, please take time to reflect on your current actions: at 
home, at work, at church, at play, how does what I do respond to the needs 
of our world today? Do my actions correspond to the 7 goals guiding us 
towards more holistic living? Once I recognize where I stand now in my 
conversion course, I’ll be able to see my direction more clearly.  

Prayer for action (from Laudato Si Action Platform): 
All-powerful God, you are present in the whole universe and in the smallest of your creatures. 
You embrace with your tenderness all that exists. Pour out upon us the power of your love, that 
we may protect life and beauty. Fill us with peace, that we may live as brothers and sisters, 
harming no one. O God of the poor, help us to rescue the abandoned and forgotten of this earth, 
so precious in your eyes. Bring healing to our lives, that we may protect the world and not prey 
on it, that we may sow beauty, not pollution and destruction. Touch the hearts of those who look 
only for gain at the expense of the poor and the earth. Teach us to discover the worth of each 
thing, to be filled with awe and contemplation, to recognize that we are profoundly united with 
every creature as we journey towards your infinite light. We thank you for being with us each 
day. Encourage us, we pray, in our struggle for justice, love and peace. Amen. 
 

This week in our parish: 
Sunday, September 26th before and after Divine Liturgy in the church basement: Pick up bags to be filled. 
Monday, September 27th 6-8pm in church foyer: Pick up bags to be filled. 
Monday, 27.09.21: Exaltation of the Holy Cross 6 p.m. Divine Liturgy  
Wednesday, 29.09.21: 10 a.m. Moleben to the Mother of God for all those persecuted for the faith 

Please pray for those who are sick in our community. 
 

Thanksgiving Day Food Drive: please bring non-perishable food for the Food Bank. 
 

Birthday greetings to:   Roman Rodoprygora (29th)    MNOHAYA LITA! 
 

Donations:  September 19: $820.     Thank you for your continued support! 

 

 



 
 


