
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    7.11.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ!  

20-а неділя по Зісланні Святого Духа (3-ий глас) 

Галатів 1:11-19:; Лука 7:11-16 

 “Святіший Отець Франциск закликає нас ставати щоразу більше 

Церквою, яка виходить поза себе, щоб служити” 

Опубліковано послання Синоду наших єпископів котрий представляює нам виклики наших часів. 

Постсинодальне послання Синоду Єпископів УГКЦ “Надія, до якої нас кличе Господь” втілює папи Франциска 

заклик до навернення щоби краще свідчити Христову присутність в нашій глобалізованій Церкві. 

Постсинодальне послання заохочує нас “роздумати, як нам бути живою та істинною Христовою 

Церквою, спільнотою Господніх учнів, посеред викликів нинішнього світу – у мирі та радості!” Офіційне 

повідомлення про послання з’ясовує що послання складається зі семеро розділів котрі “охоплюють тематику 

продовження душпастирського плану «Жива парафія», відкривають питання душпастирського навернення, 

розбудови мереж сопричастя, піднімають питання зцілення ран і лікування травм. Окремо ієрархи 

наголошують на необхідності практичної уваги до вбогих і маргіналізованих. А також у тексті йдеться про 

місію і значення християнської сім’ї як домашньої церкви і необхідність кожного члена Церкви брати участь у 

місійності і виході назустріч світові.” В дусі Laudato Si наші владики наголошують про конечність навернення: 

“Навернення – це не проста відмова від чогось, а єднання з кимсь – Ісусом Христом, . . . Воно робить нас 

вільними для того, щоб у Христі ми стали живою спільнотою дітей Божих. Навернення . . . робить нас 

плідними в духовному житті та душпастирському служінні та чинить успішною місію Церкви в усі часи та 

серед усіх народів.” Дальше єпископи говорять про конечність зцілення особистого, суспільного, і глобального 

та що “Парадоксальним чином ми осягаємо зцілення не тоді, коли зосереджуємося на собі самих, на своїх 

труднощах, потребах і проблемах, а коли відкриваємося у співчутливій і милосердній любові до своїх ближніх, 

намагаючись через людську присутність і близькість дати їм відчути Божу цілющу присутність і животворну 

любов. . . Святіший Отець Франциск закликає нас ставати щоразу більше Церквою, яка виходить поза себе, 

щоб служити. І в цьому натхненні вміщено заклик до кожного з нас виходити із зони власного комфорту, 

відриватися від себе і відкриватися щоразу більше до своїх ближніх.” 

 Послання кінчається заохотою: “Дорогі в Христі! Якщо пропозиції і пріоритети, подані тут, мали б стати 

програмними на наступні роки в нашій Церкві, потрібно, щоб кожен із нас, і ви, і ми, відчули своє покликання і 

свою відповідальність перед Богом за отримані від Нього духовні дари. Відкиньмо все, що нас стримує від 

Христа! Відкриймося на дар Святого Духа, який сходить на кожного з нас і приносить свій плід через нас! 

Будьмо живими іконами Божої доброти у світі!” 
Повний текст послання: 

http://news.ugcc.ua/documents/komun%D0%86kat_sinodu_yepiskop%D1%96v_ukrainskoi_grekokatolitskoi_tserkvi_2021_roku_94484.html 

 

Не забуваймо папи Франциска заклик до навернення в посланню Laudato Si! 

В останніх тижнях ми згадали наступні кроки: 

Тиждень 1:  що тижня один день без м'яса 

Тиждень 2: скорочення використання пластику 

Тиждень 3: зверніть увагу на те, що ви купуєте та ставте собі такі запитання: 

Мені дійсно потрібно те, що я купив/купила? 

Де це було виготовлено? Чи там справедливо ставляться до працівників? Чи можу я дізнатися? 

Чи можу я купити таку річ місцевого виробництва? 

Чи це виготовлено із екологічно чистих матеріалів? 

Чи це придатне для повторного використання, переробки чи компостування? 

Я купив це у великій мережі магазинів чи у місцевого продавця? 

Чи може моя покупка мати негативні чи позитивні наслідки? Чому? 

Плекаймо навернення щоби уздоровити себе, спільноту, та планету! 

 

Цього тижня в наші парафії: 

Нині: після Літургії панахида за +Данута Худзінська (перша річниця) 

понеділок, 25-го жовтня: вел. муч. Димитрія 10-рано  Божественна св. Літургія 

середа, 27-го жовтня: 10-а рано Молебень до Богородиці 

 11:30 Біблійна дискусія-Laudato Si (по-англійському)\ 

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

 Ірина Савчук і Kaтріна Лука (7-го), Кароліна Подопригора (10-го),  

і Андрій Сачук і о. Диякон Я. Поліщук (13-го).  

Многая літа! 
 

ПОЖЕРТВИ:  31-го жовтня: $600.00      Усмішка: $50.      

Щиро дякуємо за вашу щирість 

http://news.ugcc.ua/documents/komun%D0%86kat_sinodu_yepiskop%D1%96v_ukrainskoi_grekokatolitskoi_tserkvi_2021_roku_94484.html


GLORY TO JESUS CHRIST!                       7.11.2021                                  GLORY FOREVER! 

20th Sunday after Pentecost (tone 3) 

Galatians 1:11-19; Luke 7:11-16 

“The Holy Father, Francis, calls us to be an ever larger Church,  

one that goes beyond itself in service” 

Our Bishop’s post-Synodal message has just been issued, encapsulating the challenges of our time. The 

proclamation of the Episcopal Synod of the UGCC “Our Lord’s Call to Hope” embodies Pope Francis’s appeal for a 

conversion that enables us to better witness Christ’s presence in our global Church. 

The epistle encourages us “to consider how we can be a dynamic and 

authentic Church, a community of peace and joy, followers of Christ, in 

the midst of today’s dilemmas.” The pastoral letter is comprised of seven 

sections that “continue the themes of the “Living Parish” plan, introducing 

questions of pastoral conversion, developing networks of communion, 

healing wounds, and addressing trauma. The bishops emphasized the 

necessity of paying practical attention to those who are marginalized 

and impoverished. Also, the document speaks of the meaning of the  

Christian family as the domestic church and the crucial need for every church member’s active involvement in 

missionary outreach to the world. In the spirit of Laudato Si, our bishops underline the requisite conversion: 

“Conversion is not refusing something—it is meeting someone:  Christ Jesus. . . this frees us so that in Christ we can 

become a vibrant community of God’s children. Conversion makes us fruitful in spiritual life and pastoral service, 

fulfilling the mission of the Church throughout all ages and amongst all peoples.” The bishops speak of the dire need 

for personal, social, and global healing in that “paradoxically we find wholeness not in focussing on ourselves, on our 

own problems and needs, but rather when we open ourselves to others in empathy and generous love, so that, through 

our human presence and caring, they might feel God’s healing presence and life-giving love . . .The Holy Father, 

Francis,  calls us to be an ever larger Church, one that goes beyond itself in service. In this way each of us is given a 

mandate to leave our personal comfort zones, detach from our self-interest, and open up more to those around 

us.” 

 

The epistle ends with an appeal: “Beloved in Christ! For the priorities and proposals we proffer here to be 

instituted in the next few years in our Church, we, each of us, you and I, must hear our calling and feel our 

responsibility before God for the gifts we have been given. Let’s reject everything that keeps us from Christ! Let’s be 

open to the Holy Spirit, who is with each of us and acts through us. May we be living icons of God’s goodness in the 

world!”    
Full text of the  Pastoral Letter in Ukrainian: 

http://news.ugcc.ua/documents/komun%D0%86kat_sinodu_yepiskop%D1%96v_ukrainskoi_grekokatolitskoi_tserkvi_2021_roku_94484.html 

 

Let’s remember Pope Francis’ call to conversion in Laudato si! 

Over the past weeks we wrote of:  

Week 1: a meatless day every week 

Week 2: reducing our use of plastics 

Week 3: Note what you buy. Review your consumer habits by asking yourself these questions:  

Do I really need what I bought?  

Where was it made? Are the workers there treated fairly? Can I find out? 

Could I buy this locally made? 

Is it made with sustainable material? 

Is it reusable or recyclable or compostable? 

Did I buy it from a large chain store or from a local businessperson?  

Might my purchase have negative or positive repercussions? Why? 

Let’s keep up our efforts to heal ourselves, our communities, and our planet! 
 

This week in our parish: 

Today: After Divine Liturgy panakyhda for +Danuta Chudzinksi (1 year) 

Monday, Nov. 8: Feast of St. Demetrius 10 a.m. Divine Liturgy  

Wednesday, Nov. 10: 10 a.m. Moleben to the Mother of God 

 11:30 a.m. Bible Study: Laudato Si (via ZOOM—in English)  

 

Birthday greetings to:    

Katrina Luka and Iryna Savchuk (7th), Carolina Podoprygora (10th), 
 and Andriy Savchuk and Deacon Jerry Polischuk (13th). 

MNOHAYA LITA! 

 

Donations: October 31st  Regular: $600.      Project USMISHKA: $50.         

Thank you for your continued support! 
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