
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    03.10.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ!  
15-а неділя по Зісланні Святого Духа (6-ий глас) 

Неділя після Воздвиженням чесного Хреста 

Галатів 2:16-20; Марка 8:34-9:1 

Laudato Si: Laudatus означає прославлення.  
Прославлення випливає від радості. 

Минулого тижня, коли всіх запрошено щоб поміркувати над цілями 

Laudatus Si, чи це здалося складним чи недоцільним? Можливо, ідея 

цілісної екології була занадто  незнайомою? Проте, читання цієї неділі ще 

раз нагадують нам, що ці цілі - це вказівники, які допоможуть нам 

наслідувати Христа, і як для християн, це було нашою метою від хрещення. 

У цю неділю після свята Воздвиження Чесного Хреста ми  

чуємо Павла, який підкреслює різницю між слідуванням законам та слідуванням Христу. Мені здається, 

що останнє явно важче. Як часто ми поводимось погано по відношенню до інших, не переступаючи при 

цьому законів? У нас щойно відбувся перший Національний день Правди та Примирення. Багато тих, хто 

брав участь у системному гнобленні корінного населення за всю історію Канади, зазвичай не порушували 

законів. Однак, хоча вони могли називати себе християнами, вони не йшли за Христом. Новий Завіт не 

пропагує анархію чи беззаконня, але його численні книги, листи та оповідання повторюють одну 

центральну істину: Бог - це любов, і наше призначення на землі - любити один одного так, як нас любить 

Бог. 

Так, нас створено, щоби ми любили. Однак, хіба нам не є легше слідувати законам моди, багатства, 

суспільного успіху, влади чи популярності, ніж “закону” любові? У Євангелії від Марка запрошення взяти 

наш хрест і слідувати за Христом може здатися закликом до страждань. Але смерть Христа перетворила 

хрест у перемогу Любові. Це наш заклик нести Любов у світ, незважаючи на її непопулярність або 

економічну недоцільність. 

Laudatus означає прославлення. Прославлення випливає від радості. 

Отже, наші вказівники не є обтяжливими, але вони відволікають нас від 

звичних законів власної важливості. Вони ведуть нас до бажання 

спілкування, єднання з іншими. 

Наша громада живе в прославленні та любові! Минулого тижня так 

багато відгукнулися на проект Усмішка, готові ділитися радістю з 

нашими сестрами в Україні. Завдяки нашим молитвам і діям ми  

пізнаємо тепло, яке приходить з турботою про інших. Павло стверджує, що Христос живе в ньому, тому 

що він знає, що його (Павла) Господь любить незалежно від його недоліків. Це сильна віра - не 

дотримання законів, а віра в те, що ми улюблені насамперед, незважаючи ні на що. Незважаючи ні на що, 

ми цінні і ми дорогі. Нехай це переконання дарує нам співчуття до власних недоліків, щоб, пробачивши 

себе, ми прийшли до доброти та розуміння інших. Спираючись на Laudato Si, ми продовжуємо проект 

Усмішка, а також впроваджуватимемо нові ініціативи для нас, як громада, заради зближення із 

спільнотою KW навколо нас. Вдихніть любов, видихніть радість! 

 

Цього тижня в наші парафії: 
понеділок, 4.10.21: 10-рано Божественна св. Літургія (+Іван, Марія і другі) 
середа, 6.10.21: Зачаття св. Івана Хрестителя; 10-рано Божественна св. Літургія 

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

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    
Оксана Мудра (3-го), Владо Гербут і Люба Горспул (5-го), Лука Труш (6-го). 

Многая літа! 
 

ПОЖЕРТВИ:   26-го вересня: $655.00  Особлива пожертва: $1,500   
   Семинарія: $10.   Епархіяльна молодь: $45.  

Щиро дякуємо за вашу щирість 
 
Eparchial Financial Report for 2020 (a full audited report is available on request): 

 
Net Assets $7,639,484. 
Revenues 897,885. 
Expenditures 1,253,633. 

 

 



GLORY TO JESUS CHRIST!                       3.10.2021                                  GLORY FOREVER! 
15th Sunday after Pentecost (tone 6) 

Sunday after Exaltation of the Holy Cross 

Galatians 2:16-20; Mark 8:34-9:1 

Laudato, Si: Laudatus means praise. Praise springs from joy. 

  Last week, when asked to reflect on the goals of Laudatus Si, did it 
seem daunting or impractical? Possibly the idea of integral ecology was 
too unfamiliar? Yet, this Sunday’s readings, once again, remind us that 
these goals are roadmaps to help us follow Christ, and as Christians, this 
has been our purpose since baptism. On this Sunday after the feast-day of 
The Exaltation of the Cross, we hear Paul emphasizing the distinction 
between following laws and following Christ. I think the latter is 
decidedly harder. How often do we act poorly towards others without 
breaking any laws? We’ve just had the first National Day for Truth and  

Reconciliation. Many who participated in the systemic oppression of indigenous people throughout Canada’s 
history were usually not breaking laws. However, although they might have called themselves Christians, they 
were not following Christ. The New Testament does not promote anarchy or lawlessness, but its many books, 
letters, and stories reiterate one central truth: God is love and our purpose on earth is to love each other as we are 
loved by God.  

Yes, we were made to love. However, don’t we find ourselves following laws of fashion, wealth, 
social success, power, or popularity more easily than a “law” of love? In Mark’s gospel the invitation to 
take up our cross and follow Christ may seem like a call to suffering. But Christ’s death transformed the 
cross into a victory of Love. It is our call to carry Love to the world, despite its unpopularity or 
economic unfeasibility.  

Laudatus means praise. Praise springs from joy. Hence our 
roadmap is not onerous, but it steers us away from the mainstream 
laws of self-importance. It takes us to the passion of connection to 
others.  

Our community lives in praise and love! Last week so many 
responded to project Smile, ready to spread joy to our sisters in 
Ukraine. Through our prayers and actions we know the warmth that  
comes with caring for others. Paul asserts that Christ lives in him because he knows that he (Paul) is 
loved regardless of his failings. This is powerful faith—not adherence to laws, but faith that we are 
loved first, no matter what. No matter what, we are valued and cherished. Let that conviction give us 
compassion for our own shortcomings so that forgiving ourselves we can be drawn to kindness and 
understanding of others. Drawing on Laudato Si, as we carry forward Project Smile, we will also 
introduce new initiatives for us, as a community, to reach out to the KW community around us.  
Breathe in love, exhale joy! 

 
This week in our parish: 
Monday, 4.10.21:  10 a.m. Divine Liturgy (+Ivan, Maria, and others) 
Wednesday, 6.10.21: Conception of St. John the Baptist; 10 a.m. Divine Liturgy 

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:    
Oksana Mudra (3rd), Vlado Herbut and Luba Horspool (5th) and Lucas Trusz (6th). 

MNOHAYA LITA! 
 

Donations: September 26th Regular: $655.00  Special donation: $1,500   
   Seminary Fund: $10.    Eparchial Youth: $45.  

Thank you for your continued support! 
 
Eparchial Financial Report for 2020 (a full audited report is available on request): 

 
Net Assets $7,639,484. 
Revenues 897,885. 
Expenditures 1,253,633. 

 

 


