
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    17.10.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ!  
17-а неділя по Зісланні Святого Духа (8-ий глас) 

2 Коринтян 6:16-7:1; Матей 15:21-28 

Як подбати про спільне благо говорили  
учасники ХIV Екуменічного соціального тижня 

 
В своєму посланні Laudato Si,  папа Франциск закликає нас до навернення до, того що він називає, 
інтегральної екології. В центрі цієї екології стоїть сталий розвиток світу. В минулому тижні в 
Львові відбулася міжнародна конференція на цю тему. Ось репортаж про одну з найзначніших 
сесій (https://risu.ua/yak-podbati-pro-spilne-blagogovorili-uchasniki-hiv-ekumenichnogo-socialnogo-
tizhnya_n122452): 

 
8 жовтня в рамках ХIV Екуменічного соціального тижня «Плекаючи спільне благо: разом до 

сталого розвитку суспільства» відбувся міжнароднтй семінар «Сталий розвиток в екуменічній 
перспективі». 

За словами орнанізаторів, це був міжнародний 
семінар про те, чому екуменізм не може ігнорувати 
питання сталого розвитку, а дискусії про зміст 
сталого розвитку не можуть оминути християнської 
спадщини в її екуменічному вимірі. Говорили про те, 
як фінансові ринки можуть негативно вплинути на 
інтегральний людський розвиток, релігійні підходи до 
цілей сталого розвитку в епоху культурних воєн, участь  

 
релігійних організацій України у реалізації та просуванні цілей сталого розвитку, про екологічну кризу та 
християнську чесноту надії. 

Про три моделі розвитку суспільства: аскетичну, євхаристійну і стосункову – говорив д-р Віорель 
Коман, ст. наук. співр. факультету богослов’я і релігійних студій Лювенського католицького університету. 
Він зауважив: «Євхаристійна модель взаємодії зі світом вчить визнавати людей і весь космос як дар, який 
маємо повернути Богові. Ця модель твердить, що все пов’язано і вище від нас. Відповідно, люди не 
повинні населяти світ як експлуататори, маємо бути суб’єктами, які розвиватимуть вертикальну і 
горизонтальну інтеграції – між Богом і людьми та між людьми загалом. Ми повертатимемо ці дари людям 
і Богу. Зі сталого розвитку сприймаємо світ не тільки як сировину, щоб здобувати матеріальні блага, не 
тільки як антагонізм, який експлуатично трансформує світ. Ця модель тлумачить розвиток як дар у 
всіх аспектах. Ми повинні дбати теж для майбутніх поколінь. Порятунок людини неможливо розглядати 
без порятунку навколишнього середовища. Світ – це не те, що є нашою власністю, що передали нам 
предки, це реальність, яку позичили у майбутніх поколінь, тому потрібно буде повернути цей борг їм». 

Отець д-р Олег Кіндій, доц. кафедри богослов’я УКУ, 
голова громадської організації «Центр екобогослов’я та 
сталого розвитку», наголосив: «Коли Україна вийшла з 
Радянського Союзу і настала економічно-політична криза, 
саме Церкви (греко-католицька, православна, 
протестантські Церкви та інші релігійні організації) 
певною мірою почали компенсувати всі ці соціальні 
функції, які свого часу виконувала держава. Україна – ще  

 
 

 



досі одна з найбідніших країн Європи, хоч є асоційованим членом ЄС, соціальні стандарти ще дуже 
повільно впроваджуються на державному та на інших рівнях, саме релігійні організації виконують зараз 
компенсаторську функцію в соціальному вимірі». Він також навів приклад УКУ, який вперше в Україні 
запропонував суспільно орієнтоване навчання, залучаючи студентів до вирішення громадських нагальних 
проблем. 

Як фінансові ринки впливають на інтегральний людський розвиток – висвітлив Іван Прунак, магістр 
богослов’я УКУ, магістрант факультету богослов’я і релігійних студій Лювенського католицького 
університету. За його словами, Церква не є проти встановлення відсоткової ставки, але будь-яка 
лихварська діяльність, яка вимагає надмірних відсоткових ставок, визнається етично і морально 
нездоровою з погляду Католицької Церкви. 

Д-р Павло Смицнюк, директор Інституту екуменічних студій УКУ, зауважив, що не можна сприймати 
порізно конфлікт між релігійним і секулярним, або між традиційним і модерним. Вони насправді не 
відрізняються. Конфлікти через цінності, які залучають релігійних учасників, або постсекулярні 
конфлікти не є конфліктами між секулярними і релігійними світоглядами, а між ліберально 
прогресивними та консервативно традиціоналістськими позиціями. За його словамим, по суті, розвиток, 
лібералізм і навіть секулярність можливо захистити на богословській основі. 

Пригадаємо, ХІV Екуменічний соціальний тиждень «Плекаючи спільне благо: разом до сталого 
розвитку суспільства» відбувся у Львові 5–9 жовтня. Ініціатором та організатором Всеукраїнського 
суспільного форуму був Інститут екуменічних студій Українського католицького університету. 
 
 

Папа Франциск на зустріч Релігій за Мир, Рим, 7-го жовтня, 2021: 
Пригадаймо,	що	пандемік	нам	показав,	саме	що	неможемо	бути	здоровими	якщо	світ	
хворіє.	В	останньому	багато	захворіли	на	хворобу	забуття,	забуття	Бога	і	наших	
братів	і	сестер.	.	.	Землю	котру	заселяємо	носить	шрами	цього,	а	повітря	котре	
вдихаємо	повний	отруйних	речовин	а	убогий	в	солідарності.	.	.	Молитва	і	дія	можуть	
змінити	біг	історії.	Брати	і	сестри	будьте	мужні!	Маємо	перед	собою	візію,	візію	котру	
поділяють	молоді	люди,	і	всі	люди	доброї	волі:	земля	це	наш	спільний	дім,	в	якому	
живуть	народи	як	брати	і	сестри.	

 

Цього тижня в наші парафії: 
Нині: після Літургії панахида +Данута Кіцман (40-ий день) 
середа, 20-го жовтня: 10-а рано Божественна св. Літургія за здоровля наших парафіян 

 
ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

Сузет Мазур, Христофор Френч і Брендан Чик (20-го). 
Многая літа! 

 
ПОЖЕРТВИ:  10-го жовтня: $865.00      Семинарія: $10.     Епархіяльна молодь: $10. 

Щиро дякуємо за вашу щирість 



GLORY TO JESUS CHRIST!                       17.10.2021                                  GLORY FOREVER! 
17th Sunday after Pentecost (tone 8) 

2 Corinthians 6:16-7:1; Mark 15:21-28 

Taking care of the common good was a topic for discussion at the 14th 
Annual Week on Ecumenism and Society 

In Laudato Si Pope Francis calls us to conversion to a perspective which he calls integral ecology.  At the centre 
of this approach lies a commitment to sustainable development. Last week in Ukraine an international 
conference discussed the topic and here is a report on one of its most important sessions (https://risu.ua/yak-
podbati-pro-spilne-blagogovorili-uchasniki-hiv-ekumenichnogo-socialnogo-tizhnya_n122452): 

On October 8th, during the 14th Annual Week on Ecumenism and Society entitled, “Caring for the common 
good: together towards sustainable development of society”, in Lviv, Ukraine, a special seminar was held on 
“Sustainable Development and ecumenical perspectives.” 

The organizers foresaw this international seminar as an opportunity 
to discuss how ecumenism cannot ignore sustainable 
development and the meaning of sustainable development 
cannot avoid the Christian heritage in its ecumenical character. 
Discussions focussed on how the financial markets can negatively 
affect integral human development, religious approaches to the aims 
of sustainable development at the time of culture wars, the role of  

Ukraine’s church organizations in the realization and promotion of the aims of sustainable development, and the 
ecological crisis and the Christian virtue of hope. 

Dr. Viorel Koman from the faculty of theology and religious studies at Leuven Catholic University (Belgium), 
spoke of three models for social development: ascetic, eucharistic, and relational. He noted: “The Eucharistic 
model for cooperation with the world teaches us to recognize people and the entire cosmos as a gift which is to be 
returned to God. This model affirms that everything is interconnected and greater than us. Therefore, people 
should not inhabit the world as exploiters, rather we are to be subjects who develop a vertical and horizontal 
integration: between God and humanity and among people in general. We are meant to return these gifts to people 
and to God. From the perspective of sustainable development we do not see the world simply as raw material, to 
be extracted as a commodity, or as an enemy to be conquered and controlled. This model regards all aspects of 
development as gift. We must also be concerned for future generations. We cannot consider saving humanity 
without saving the environment. The world is not a possession we have received from our ancestors; it is a reality 
borrowed from future generations. That is why it is a debt we must repay them.” 

Fr. Dr. Oleh Kindiy, docent in the faculty of theology at the 
Ukrainian Catholic University (UCU) and head of the “Centre 
for eco-theology and sustainable development”, emphasized 
that “When Ukraine exited the Soviet Union and the economic 
and social crisis began, it was Churches (Greek-Catholic, 
Orthodox, Protestant, as well as other religious organizations) 
that to a degree compensated for all the social functions that 
were previously the responsibility of the state. Ukraine—even  

now—is one of the poorest countries in Europe. Even with our associate membership in the EU our social 
standards are only slowly coming up to appropriate state and other standards. Religious organizations continue to 
play a compensatory role in the social sphere.” In addition, using the example of the UCU, which was the first to 

 

 



initiate a program of socially oriented education in Ukraine, he spoke of engaging students in finding solutions to 
urgent societal issues. 

The impact of financial markets on integral human development was the focus of Ivan Prunak from UCU and 
graduate of the Master’s program of the faculty of theology and religious studies at Leuven Catholic University. 
In his words, the Church does not oppose the establishment of interest rates (on loans), but any excessive activity 
demanding extraordinary interest is, from the perspective of the Catholic Church, ethically and morally 
unhealthy. 

Dr. Paul Smycniuk, the Director of the Ecumenical Studies Institute at UCU, noted, one should not view the 
conflict between the religious and the secular as different from that between the traditional and the modern. They 
do not differ. Conflicts over values, that engage religious participants or postsecular conflicts are not conflicts 
between secular and religious worldviews, but rather they are conflicts between liberal-progressive and 
conservative-traditional positions. In his words, in essence, development, liberalism and even secularity can be 
defended on a theological basis. 

 
Pope Francis at the meeting of Religions for Peace, Rome, Oct. 7, 2021: 
Let	us	remember	what	 the	pandemic	has	shown	us,	namely	 that	we	cannot	remain	healthy	 in	a	
world	 that	 is	 sick.	 In	 recent	 times,	 many	 people	 have	 contracted	 the	sickness	 of	 forgetfulness,	
forgetfulness	of	God	and	of	our	brothers	and	sisters.	.	.	The	earth	we	inhabit	bears	the	scars	of	this,	
while	the	air	we	breathe	is	rich	in	toxins	but	poor	in	solidarity.	.	.	Prayer	and	action	can	change	the	
course	of	history.	Brothers	and	sisters,	be	courageous!	We	have	before	us	a	vision,	the	same	vision	
shared	by	so	many	young	people	and	men	and	women	of	good	will:	the	earth	as	a	common	home,	in	
which	peoples	dwell	as	brothers	and	sisters.	

 

 
This week in our parish: 
Today: After Divine Liturgy panakyhda +Danuta Kiecman (40th day) 
Wednesday, Oct. 20: 10 a.m. Divine Liturgy for the health of our parishioners 

 
Birthday greetings to:    

Suzette Mazur, Christopher French and Brendan Chik (20th). 
MNOHAYA LITA! 

 
Donations: October 10th  Regular: $865.    Seminary Fund: $10. Eparchial Youth: $10.         

Thank you for your continued support! 


