
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    10.10.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ!  
16-а неділя по Зісланні Святого Духа (7-ий глас) 

2 Коринтян 6:1-10; Матей 25:14-30 

 

Щасливого Дня Подяки! 

 
 

Laudato Si: Один вдячний крок до кращої планети. 
Можливо ви чули висвітлення новин про молоду активістку Грету Тунберг, яка  звинувачувала 

світових лідерів: «бла-бла-бла». Хоча вона та сотні тисяч дітей та молоді спостерігають за тим, як 
екстремальні кліматичні катастрофи набирають обертів у всьому світі, вони бачать, що політики 
продовжують хвалитися своїми великими обіцянками щодо вирішення проблем зміни клімату. А де 
дія? 

Тим часом, минулого тижня (але без такого ж висвітлення у ЗМІ), Папа Франциск зібрав 
релігійних лідерів та вчених з усього світу. “У своєму зверненні до учасників зустрічі Папа Франциск 
висловив вдячність за їхню присутність. . . і запропонував три концепції, які спрямовуватимуть їхні 
роздуми: відкритість до взаємозалежності та вміння ділитися, динамізм любові і заклик до поваги”. (B. 
Mayaki, SJ. Ватиканські новини) Вони, наукові експерти та лідери віри, зайняли спільну позицію для 
презентації на Конференції ООН зі Зміни Клімату, яка відбудеться у листопаді в Глазго, Шотландія. 
Церква та наука об’єднуються, щоб наполягати на реальних, ефективних, співчутливих змінах для 
людства. Їх звернення відображає цілі Laudato Si , які ми також приймаємо у нашій парафії, коли ми 
робимо кроки до “екологічного навернення”. Хоча наші спільні дії все ще ускладнюються COVID 
обмеженнями, ми можемо виконувати окремі вчинки кожен у себе вдома. 

Не думайте, що наші дії неефективні. Те, що ми з вами робимо, що ми робимо колективно має 
велике значення. Марафон починається з одного кроку. 

Ці вихідні, коли ми святкуємо день Подяки, пропонують ідеальну можливість звернути увагу на 
наше споживання їжі та його наслідки. У Канаді день Подяки - це щасливе визнання вдячності: подяка 
за красу землі, коли вона наповнена стиглістю плодів. Ми також висловлюємо свою вдячність щоразу, 
коли ми молимося перед їжею. Як нам пощастило, що у нас є щоденні страви, які ми вибираємо 
відповідно до наших побажань! Є багато способів, як ми можемо поділитися своїм щастям з іншими. 
Один із способів спільного впливу - це якщо наша парафія, кожен її учасник, зобов’яжеться проводити 
один день на тиждень без м’яса. “Понеділок без м’яса”/п’ятниця (або будь-який день). Це настільки 
просто, але це зобов’язання, яке ми повинні сприйняти серйозно.  

“Якщо ви обходитеся без м’яса лише один день на тиждень, ви скорочуєте споживання м’яса 
майже на 15 відсотків, зменшуючи також екологічні наслідки, пов’язані з виробництвом м’яса. Ось 
інший спосіб поглянути на це: якби всі жителі США [тільки] не їли м’ясо чи сир лише один день на 
тиждень, це було б рівноцінно 91 мільярду миль, які менше б проїжджали автомобілі --- або зняттю 
7,6 мільйона автомобілів з доріг,” - йдеться у Мережі Дня Землі. 

Скорочення споживання м’яса це один з найбільших способів, яким наші дії можуть покращити 
здоров’я планети. Ця ініціатива розпочалася під час Першої Світової війни і використовувалася в  

 



країнах десятиліття тому назад для поліпшення здоров’я дітей. Зараз це глобальний рух, 
спонсорований ООН, що діє у понад 40 країнах. Цю дію заохочує і наша Церква. Давайте ми, родини 
парафії Святого Преображення, зробимо цей маленький, але чудовий крок для нашої планети. Для 
додаткової інформації про історію та важливість Понеділків без м’яса (Meatless Mondays), будь ласка, 
прочитайте цю статтю: (англійською мовою) https://www.ncronline.org/news/earthbeat/can-one-meatless-
day-out-week-make-difference 

Будь ласка, надішліть мені електронного листа (truchan@rogers.com) з вашими улюбленими 
рецептами приготування страв без м’яса і я поділюсь ними у нашому парафіяльному email! 

У цей День Подяки я також хочу подякувати кожному з вас за вашу присутність у нашій 
громаді. Я молюся, щоб ми завжди знаходили відновлений мир і затишок один в одному. 

З Днем подяки! 

 

Живи просто 
 
Милосердний і люблячий Боже, 
Ти створив світ для того, щоб ми всі ділилися ним, 
світ краси і достатку. 
Створи в нас бажання жити простенько, 
щоб наші життя відображали Твою щедрість. 
Бог Творець, 
Ти дав нам відповідальність за землю, 
світ багатства та захоплення. 
Створи в нас бажання жити відповідально, не спустошуючи землю, 
щоб ті, хто йде за нами 
могли насолоджуватися плодами Твого творіння. 
Боже миру і справедливості, 
Ти даєш нам можливість змінюватись, 
щоб створити світ, що відображає Твою мудрість. 
Створи в нас бажання діяти спільно, 
так щоби основи несправедливості розвалились 
і ті, кого нині пригнічують, звільнились. 

Амінь. (Лінда Джонс) 

 

Цього тижня в наші парафії: 
Цього тижня отець буде поза містом але при потребі можна з ним контактуватися через мобільний: 226-220-0310. 

 
ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

Сімон Дідик/Тіл (11-го), Даріюш Аніщук (13-го), Анна Павелко і Оля Хлопенюк (14-го),   
Анн-Марі Морі (15-го) і Елеонора Левицька (16-го). 

Многая літа! 
 

ПОЖЕРТВИ:   3-го жовтня: $700.00  + Морі Френч: $300.   
  Семинарія: $30.   Епархіяльна молодь: $10. Усмішка: $100. 

Щиро дякуємо за вашу щирість 



GLORY TO JESUS CHRIST!                       10.10.2021                                  GLORY FOREVER! 
16th Sunday after Pentecost (tone 7) 

2 Corinthians 6:1-10; Mark 8:34-9:1 

Laudato, Si: One grateful step towards a better planet. 
You may have heard the news coverage of the young activist Greta 
Thunberg berating world leaders’: “blah blah blah”.  While she, 
and hundreds of thousands of children and youth, watch extreme 
climate disasters accelerating worldwide, they see politicians 
continuing to boast about their grand pledges to address climate 
change. Where is the action?   

Meanwhile also taking place last week, (but without the same 
media coverage), Pope Francis gathered together religious leaders  

and scientists from around the world. “In his address to the participants at the meeting, Pope Francis 
expressed gratitude for their presence . . . and proposed three concepts to guide their reflection: openness 
to interdependence and sharing, the dynamism of love, and the call to respect.” (B. Mayaki, SJ. Vatican 
News) 

  They, science experts and faith leaders, have taken a common stand to present to the UN Climate 
Change Conference taking place in November in Glasgow, Scotland. Church and science join to press for 
real, effective, compassionate change for humanity. Their appeal reflects the Laudato Si goals we too are 
embracing in our parish as we take steps towards “ecological conversion”. While our joint actions are still 
hampered by COVID gathering restrictions, we can take individual household actions together.  

  Do not think that our actions are ineffective. What you and I do, what we do as a collective, makes a 
difference. A marathon begins with a single stride. 

  This Thanksgiving Weekend offers a perfect opportunity to spotlight our consumption of food and its 
repercussions.  In Canada, Thanksgiving is a happy acknowledgment of gratitude: gratitude for the beauty 
of the earth as it bursts with ripeness. We also acknowledge our thankfulness each time we pray before 
meals. How fortunate we are that we have daily meals that we choose according to our wishes! There are 
many ways we can share our good fortune with others. One way to make an impact collectively is if our 
parish, each member, commits to have one day a week without any meat. “Meatless Mondays”/Friday (or 
any day). It’s as simple as that, but it’s a commitment we must undertake seriously. 

  “By going meatless just one day per week, you are decreasing your 
meat consumption by nearly 15 percent, decreasing the environmental 
consequences associated with meat production, too. Another way to 
look at it is like this: If the entire U.S. [only] did not eat meat or cheese 
for just one day a week, it would be the equivalent of not driving 91 
billion miles --- or taking 7.6 million cars off the road,” says the Earth 
Day Network. 

  Reducing our meat consumption is one of the biggest ways our actions 
can improve the health of the planet. This initiative began in the first  

world war and has been used in countries decades ago to improve children’s health. Now it is a UN 
sponsored global movement active in over 40 countries. This is an action encouraged by our Church. Let 
us, families of Holy Transfiguration Parish KW, take this small but wonderful step for our planet. For 

 

 



more information about the history and importance of Meatless Mondays please read this article: (English 
language) https://www.ncronline.org/news/earthbeat/can-one-meatless-day-out-week-make-difference 

   

Please email me (truchan@rogers.com) with any meatless recipes you love, and I will share them on our 
parish email! 

This Thanksgiving Day I also want to thank each one of you for your presence in our 
community. I pray that we always may find a renewed peace and comfort in each other.  

Happy Thanksgiving Day! 

 

livesimply  

Compassionate and loving God,  
you created the world for us all to share,  
a world of beauty and plenty.  
Create in us a desire to live simply,  
so that our lives may reflect your generosity.  
Creator God,  
You gave us responsibility for the earth,  
a world of riches and delight.  
Create in us a desire to live sustainably,  
so that those who follow after us 
may enjoy the fruits of your creation.  
God of peace and justice,  
You give us the capacity to change,  
to bring about a world that mirrors your wisdom.  
Create in us a desire to act in solidarity,  
so that the pillars of injustice crumble 
and those now crushed are set free.  
Amen. (Linda Jones) 

 
This week in our parish: 
Father will be out of town this week, but in case of need he can be reached at 226-220-0310. 

 
Birthday greetings to:    

Simone Theal/Didyk (11th), Dariusz Anisczy13 (5th), Anna Pawelko and Olga Khlopenyuk (14th), 
Ann-Marie Murray (15th) and Eleonora Levytskyy (16th). 

MNOHAYA LITA! 
 

Donations: October 3rd  Regular: $700.00            Memorial donation (+Murray French): $300   
  Seminary Fund: $30.    Eparchial Youth: $10.        Project Smile: $100 

Thank you for your continued support! 


