
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    14.11.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ!  

21-а неділя по Зісланні Святого Духа (4-ий глас) 

Галатів 2:16-20; Лука 8:5-15 

 Як християнин,  

мої дії мають слідувати Христовим стандартам божественної любові  

 Коли я розмірковую про те, як я живу, чи моє життя говорить мені та тим, хто зі мною спілкується, 

про лагідність, смирення, щирість, помірність та мир у моєму житті? 

 Чи створюю я простір/атмосферу ненасильства тим, як я говорю? 

 Чи я відповідаю бідним так само, як і людині, яка сита й гарно одягнена?  

 Чи відображає мій спосіб життя пошану до всього Божого творіння? 

 Чи виявляю я повагу до землі та її природних ресурсів? 

Люблячий Боже, всели у моє серце бажання стати тією людиною, якою ти так хочеш, щоб я був/була. 

Амінь. 

Ресурси Laudato Si 

 

Ми сподіваємося, що наші щотижневі дії допомагають нам зростати як дбайливі християни, які 

активно працюють над покращенням стану нашого світу. COP26 висвітлює необхідність для кожного з 

нас окремо виховувати прагнення до екологічної та соціальної справедливості, щоб ми разом обрали 

керівництво, яке подбає про вживання ефективних заходів для пом’якшення кліматичної кризи та 

відновлення надії на майбутнє. Занадто багато лідерів говорять мовою екологічної свідомості, але, 

наприклад, продовжують підтримувати інфраструктуру для збільшення кількості доріг, автомобілів та 

споживання горючих корисних копалин. Від кожного з нас залежить, щоби розпізнати риторику, яка 

задовольняє нашу особисту жадібність або загальне благо! 

Читання цього тижня вказують на нашу відповідальність як послідовників Христа. Павло пише що 

треба вмерти для Закону (Римлян 7:4); Християнину вже не може бути достатньо, щоб бездумно 

відчувати себе праведним, тому що він не порушує жодних законів. Як християнин, мої дії мають 

слідувати Христовим стандартам божественної любові. Притча Луки про сіяча підкреслює нашу 

відповідальність діяти в цій любові. Життя Христа породжує незліченне насіння. Кроки нашої 

парафіяльної громади до екологічного навернення — це спосіб живлення родючого ґрунту, щоб більше 

насіння проростало та процвітало. Давайте продовжувати зміцнювати цей ґрунт, заохочуючи та 

зміцнюючи один одного в наших зусиллях жити у відкритості та взаємозв’язку з людьми та планетою. 

 

“Треба остерігатися духовних лінощів: у нас все добре, з нашими молитвами та 
літургіями, і цього нам достатньо. Ні! … Молитися ніколи не означає уникати труднощів 

життя, світло віри не має на меті дарувати прекрасні духовні почуття. Ні, це не є 
послання Ісуса. Ми покликані пережити зустріч з Христом, щоб, осяяні Його світлом, ми 

могли взяти це світло і зробити так, щоб воно сяяло скрізь. Запалювати маленькі вогники 

в серцях людей, бути ліхтариками Євангелія, котрі несуть трохи любові й надії: це місія 
християнина”.                                                                                                      Папа Франциск 

 

                                                                       
У регіоні Ватерлу в листопад – місяць запобігання жорстокому поводженню з жінками. 20 листопада 

Women’s Crisis Services (Жіночі Кризові Служби) регіону Ватерлоо організовують 6-кілометрову ходу, 

щоб згадати, що в Канаді кожні шість днів від домашнього насильства помирає жінка. Covid показав, 

наскільки небезпечним є свій дім для багатьох жінок. За останній рік домашнє насильство загострилося до 

такої міри, що його назвали “тіньовою пандемією”. (Читайте звернення Синоду єпископів в Україні в 

справі домашнього насильства.) Якщо ви зацікавлені у цьому заході для підвищення обізнаності чи зборі 

коштів, дізнайтеся більше на: https://wcswr.org/voices-empower-2021/ 
Будь ласка, подумайте про те, щоб приєднатися до інших, щоб сформувати команду, або, якщо хочете, 

візьміть участь цьому заході окремо. Заохочують  людей носити фіолетовий колір: колір, обраний для 

підтримки припинення домашнього насильства. Отець, Александра і я будемо учасниками цієї ходи. Якщо 

у вас немає змоги взяти участь у цьому заході, будь ласка, розгляньте можливість спонсорування 

(фінансування) нас або інших, які зареєструвалися. 

 

Неможливо знати в даний момент, як невеликий вчинок добра трансформується з часом. Ця 
ідея надає сили і лякає, тому що це означає, що ми всі здатні змінити світ і відповідальні за те, 

щоб знайти ці можливості, щоби захистити, нагодувати, розвивати і керувати любов’ю.  
Michael Curry 

 

 

 

http://news.ugcc.ua/articles/zvernennya_sinodu_yepiskop%D1%96v_kgva_ugkts_shchodo_zapob%D1%96gannya_domashnomu_nasilstvu_ta_utverdzhennya_tradits%D1%96ynih_s%D1%96meynih_ts%D1%96nnostey_v_ukrain%D1%96_93450.html
http://news.ugcc.ua/articles/zvernennya_sinodu_yepiskop%D1%96v_kgva_ugkts_shchodo_zapob%D1%96gannya_domashnomu_nasilstvu_ta_utverdzhennya_tradits%D1%96ynih_s%D1%96meynih_ts%D1%96nnostey_v_ukrain%D1%96_93450.html
https://wcswr.org/voices-empower-2021/


Цього тижня в наші парафії: 

понеділок, 15-го листопада: 10-рано  Божественна св. Літургія 

середа, 17-го листопада: 10-а рано Божественна св. Літургія за всіх замучених за віру радякнською 

владою 

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

 

Запрошуємн на безкоштовну мастер-клас з виготовлення Різдвяного “павука” 

Різдвяний «павук» — традиційна прикраса оселі в Україні на різдвяні та 

новорічні свята виготовлена з соломи. Таких «павучків» вважають 

оберегом та символом Всесвіту. 

«Павуків» підвішували в хаті до центрального сволока (балки на стелі) на 

довгій волосині з конячого хвоста. Завдяки кругообігу повітря — через 

вхідні двері та з палаючої печі — великий «павук» разом з приправленими 

до нього близнюками повертався в різні боки. 

Оскільки ми можемо в приміщенні мати 25 людей ми організовуємо 3 

класи, які відбудуться зразу після служби  

21 листопада, 28 листопада, і 5 грудня 

 

Будь-ласка зголосіться, на які дні ви хочете і можете прийти і скільки буде 

людей від родини, залишіть емейл і телефон. Присилайте емайли до Ольги 

Грищенко myphotoday@gmail.com або можете іі зателефонувати (519) 581-1352 

 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

 Михайло Мельник-мол. (16-го) і Роман Остапяк (17-го). 

Многая літа! 
 

ПОЖЕРТВИ:  7-го листопада: $850.00      Цервка в Україні: $35.      

Щиро дякуємо за вашу щирість 

 

mailto:myphotoday@gmail.com


GLORY TO JESUS CHRIST!                       14.11.2021                                  GLORY FOREVER! 

21st Sunday after Pentecost (tone 4) 

Galatians 2:16-20; Luke 8:5-15 

As a Christian, my actions are to follow Christ’s standard of divine love. 

● When I reflect on the way I live, does my life speak to me, and to those who interact with me, of a life 

of gentleness, humility, sincerity, moderation and peace?  

● Am I creating a space/atmosphere of non-violence by the way I speak?  

● Is my response the same to the poor, as it is to the person who is well-fed and nicely dressed?  

● Is my lifestyle reflecting a reverence for all of God’s creation?  

● Do I show respect for the earth and the natural resources of the earth? 

Loving God, instill in my heart the desire to become that person you so want me to be. Amen. 

Laudato Si resources 

We hope that our weekly actions are helping us to grow as mindful Christians actively working to improve the 

state of our world. COP26 illuminates the imperative for each of us individually to nurture a passion for 

environmental and social justice activism, so that we, collectively, will elect leadership that dares to implement 

effective measures to mitigate the climate crisis and restore hope for the future.  Too many leaders speak the 

language of environmental consciousness while, for example, continuing to buttress infrastructure for more 

roads, cars, and fossil fuel consumption. It is up to each one of us to discern and recognize rhetoric that satisfies 

our personal greed or the common good! 

The readings this week, point out our responsibility as followers of Christ. Paul writes of dying to the “law” 

(Romans 7:4); no longer can it be enough for a Christian unthinkingly to feel self-righteous because he isn’t 

breaking any laws. As a Christian, my actions are to follow Christ’s standard of divine love. Luke’s parable of 

the sower emphasizes our responsibility to act in this love. Christ’s life generates infinite seeds. Our parish 

community’s steps to ecological conversion are a way of nurturing more fertile soil so that more seeds will 

germinate and flourish. Let’s continue to fortify this soil, encouraging and strengthening each other in our efforts 

to live with openness and interconnection with people and planet.   

 

"We must beware of spiritual laziness: we are fine, with our prayers and liturgies, and this is 

enough for us. No! … praying never means avoiding the difficulties of life; the light of faith is not 

meant to provide beautiful spiritual feelings. No, this is not Jesus’ message. We are called to 

experience the encounter with Christ so that, enlightened by His light, we might take it and make 

it shine everywhere. Igniting little lights in people’s hearts; being little lamps of the Gospel that 

bear a bit of love and hope: this is the mission of a Christian."                               Pope Francis 

 

In Waterloo Region, November is Woman Abuse Prevention Month. On November 20th, the Women’s 

Crisis Services of Waterloo Region are organizing a 6-km walk to remember that, in Canada, a woman dies every 

six days by domestic violence. Covid has revealed how unsafe home is for many women. In the past year, 

domestic violence has escalated to the extent that it is labeled a “shadow pandemic”. If you are interested in 

walking to raise awareness or funds, find out more at: https://wcswr.org/voices-empower-2021/ 

                                                                       
Please consider joining with others to form a team, or, walk individually if you prefer. They encourage people 

to wear purple: the colour chosen to represent support for ending domestic violence. Father, Aleksandra and I will 

be walking. If you would rather not join the walk, please consider sponsoring (funding) us or others who have 

registered.  

 

 

“It is impossible to know, in the moment, how a small act of goodness will reverberate through 

time. The notion is empowering and it is frightening—because it means that we’re all capable of 

changing the world, and responsible for finding those opportunities to protect, feed, grow, and 

guide love.”                                                                                                                Michael Curry 

  

https://wcswr.org/voices-empower-2021/


 

YOU ARE INVITED to attend a free MASTER CLASS on making a Christmas “spider” 

  Fun for adults and kids. A Christmas "spider" is a traditional home decoration in 

Ukraine for Christmas and New Year holidays made of straw. 

  Such "spiders" are considered a talisman and a symbol of the Universe. Thanks to the 

air circulation - through the front door and from the burning stove - the big "spider" 

with the attached “twins” turn in different directions creating a wonderful effect. 

  We will be holding three classes on Sunday immediately after the Divine Liturgy: 

November 21, 28, and December 5. Please email me with the day you would like to 

attend and how many would be coming, so that we can organize tables and materials 

for everyone. 

  Please email Olga Gryshchenko (myphotoday@gmail.com) or call (519)581-1352. 
 

 

 

 

This week in our parish: 

Monday, Nov. 15: 10 a.m. Divine Liturgy  

Wednesday, Nov. 17: 10 a.m. Divine Liturgy: for all who died for the faith under the Soviet regime 

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

 

Birthday greetings to:    

Michael Melnyk Jr. (16th) and Roman Ostapiak (17th). 

MNOHAYA LITA! 

 

Donations: Nov. 7th Regular: $850.      Church in Ukraine: $35.         

Thank you for your continued support! 

 

mailto:myphotoday@gmail.com

