
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    28.11.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ!  

23-а неділя по Зісланні Святого Духа (6-ий глас) 

нині починається Пилипівка: перед Різдвяний піст 

Єфесян 2:4-10;  Лука 8: 26-39 

Пам’ятаймо жертв жорстокого Радянського насильства—

Голодомору 

 
Голодомор – геноцид проти Українського народу, результат спеціально організованого комуністичним 

керівництвом штучного голоду в 1932-1933 роках, що спричинив загибель мільйонів людей.  

 

 

Кажемо НІ! всякому насильству 
 

Минулого тижня наша парафіяльна діяльність полягала в тому, щоб відкрити очі на наше особисте 

ставлення та визнати перед собою упередженість, яку ми можемо мати по відношенню до інших, щоби 

побачити до кого ми можемо ставитися не як до рівних собі. Завдяки всіх хто спонсорував нас (о. М., Марусю 

та Александру), члени нашої громади пожертвували кошти для Waterloo Women’s Crisis Services, щоб 

допомогти місцевим жінкам уникнути домашнього насильства. 

Цього тижня давайте продовжимо зосереджуватися на проблемі домашнього насильства, тому що на нашому 

шляху до екологічного навернення ми не можемо ігнорувати наш взаємозв’язок із цими стражданнями, які 

терплять люди, котрі часто буквально є нашими сусідами. Laudato Si  пояснює, що “турбота про навколишнє 

середовище має бути поєднана зі щирою любов’ю до наших ближніх і непохитною відданістю вирішенню 

проблем суспільства” (91). Знаючи, що перш ніж можемо викликати зміни,  мусимо спочатку змінитися самі, 

дивімося на те, як ми неусвідомлено можемо підтримувати домашнє насильство, а не запобігати йому. 

 

Що ви думаєте, коли чуєте слово “дім”? Дім означає безпеку, почуття 

приналежности, любов. Що трапляється, коли дім – це місце, якого ти 

боїшся? Суть дому не в будівлі, а у стосунках з людьми, котрі там 

живуть. Коли дім не є пристановищем, а місцем неспокою: зазвичай це 

чоловік, який використовує прихильність своєї дружини або партнера, 

не тільки завдаючи їй шкоди якось фізично, емоційно чи духовно, але 

найчастіше також звинувачуючи її у власному нещасті. Занадто часто 

чоловіки ізолюють свого партнера від її близьких друзів і змушують її 

вірити, що вона залежить від нього. З цієї причини жінка в середньому 

спробує щонайменше 7 разів, перш ніж втекти з дому, де до неї 

жорстоко ставляться. Це надзвичайно важко і для багатьох закінчується  

смертю. Хоча кожна ситуація відрізняється, важливо є розпізнавати загальні закономірності, щоб ми 

могли підтримувати й не засуджувати тих, за кого ми боїмося, що вони можуть потрапити в біду. The 

network of neighbours пропонує онлайн-тренінги для всіх, хто цікавиться як можна зменшити важкість наслідків 

домашнього насильства. [Network of Neighbours Intervention Training]  

Примітно, що 6-км збір коштів мав назву “Хода, щоб розірвати тишу”. Ми повинні порушити тишу, не 

мовчати. 

 

Можливо, коли ви читаєте цей бюлетень, ви можете усвідомити, що зазнаєте насильства, або ви можете 

запитати себе, чи не спричиняєте ви нещастя у своєму домі. Будь ласка, не мовчіть: поговоріть із другом, 

о.Мирославом, Women’s Crisis Services чи з ким-небудь, кому довіряєте. Ми потребуємо один одного, щоб 

мати відвагу робити позитивні кроки по-новому. Євангеліє від Луки цієї неділі нагадує нам про те, як страх 

змін може перешкодити нам прийняти свободу. По-перше, одержимий боїться реакції Христа на нього: “Прошу, 

 

https://protect-eu.mimecast.com/s/SHF3C92yyI8y26kFod_pu?domain=thefeministshift.ca


не муч мене!” Ісус не тільки не мучить чоловіка, Він звільняє його, щоб він більше не потребував своїх 

кайданів. Колишній шалений божевільний став спокійним, нормальним і щасливим. Він може бути “вдома” без 

страху. Але жителі села звикли до нещастя свого зв’язаного й закованого сусіда. Замість того, щоби радіти, “усі 

люди Герасинського краю просили Ісуса залишити їх, бо ними опанував страх”. Люди відкинули Христа. Він 

“сів у човен і залишив їх”. Ось, ми можемо відповісти Христу (і змінити себе і світ), або ми можемо відкинути 

Христа, бо боїмося змін, які Він спричиняє. 

 

Цього тижня подумайте про дім. Хто там живе? 

Як я до них ставлюся?  

Чи з нетерпінням я чекаю, щоби бути вдома? Чому? 

Чи ціную я те, що робить мій партнер? 

Чи ставлюся я до свого партнера з повагою? Чи відчуваю я повагу? 

Коли ми сперечаємося чи завжди права одна і та ж людина? 

Я добрячий/добряча? Чи я співчутливий/співчутлива? Чи ставляться до мене з добротою та 

співчуттям? 

 

Поза домом: 

Чи виявляю я повагу до жінок у суспільстві? 

Чи я дозволяю собі недоречні жарти щодо жінок, або критикую жіночий зовнішній вигляд 

більше, ніж чоловічий. 

 

Цього тижня давайте подолаємо страх перед виходом за межі статус-кво.  

Давайте скажемо “так” Христу. 
 

 

“Сьогодні попросимо Господа, щоби Він звільнив нас від звинувачення інших, як це 

роблять діти: “Ні, це був не я! Це той інший, другий…”. Просимо в молитві ласку не 

витрачати час, забруднюючи світ наріканнями, бо це не християнське. Натомість, 

10заглянемо всередину, то знайдемо майже все, що ми зневажаємо зовні. І якщо ми 

щиро попросимо Бога очистити наше серце, тоді ми почнемо робити світ чистішим. 

Тому що є безпомилковий спосіб перемогти зло: почати перемагати його всередині 

себе”. 

Папа Франциск 

 

Цього тижня: 

НИНІ: панахида за всіх котрі загинули в Голодоморі  

Запрошую до участи в передріздвяній місії українською мовою: понеділок і вівторок 7:45-8:30 через 

YOUTUBE:  https://www.youtube.com/c/TranquillightCalling 

 Проповідник: о. Михайло Лоза 

1-го грудня: 1-а поп. Студії св. Письма (англійською) 

4-го грудня—Введення в храм Пресвятої Богородиці 

 5-а веч Божественна свята Літургія в церкві в Кеймбридж (582 Eagle St. N.) 
 

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

28 листопада, і 5 грудня (після відправи) 

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:    

 Надя Френч (30-го), Марта Люсак (2-го грудня), і Якоб Труш (4-го грудня). 

Многая літа! 
 

ПОЖЕРТВИ:  21-го листопада: $1,645.00      Спеціальне: $3,422.50 

Щиро дякуємо за вашу щирість 

https://www.youtube.com/c/TranquillightCalling
mailto:myphotoday@gmail.com


GLORY TO JESUS CHRIST!                       28.11.2021                                  GLORY FOREVER! 

23rd  Sunday after Pentecost (tone 6) 

today begins St. Philip’s fast (Advent) 

Ephesians 2:4-10; Luke26:19-39 

We remember the victims of Soviet violence: 

The Holodomor 

 

The Holodomor was a genocide against the Ukrainian people orchestrated by  

the Soviet government in 1932-33 during which millions of innocent people died. 

 

We say NO! to violence 

Last week, our parish action was to open our eyes to our personal attitudes, to admit to ourselves the 

biases we might hold towards others—so to see who it is that we might not treat as equal. Thanks to everyone who 

sponsored us (Fr M, Marusia & Aleksandra), our community members contributed funds to the Waterloo Women’s 

Crisis Services to help local women escape domestic abuse.  

This week, let’s continue to focus specifically on the issue of domestic abuse, because in our journey towards 

ecological conversion we cannot ignore our interconnection with this suffering inflicted on people who are, oftentimes 

literally, our neighbours. Laudato Si explains that “concern for the environment needs to be joined to sincere love 

for our fellow human beings and an unwavering commitment to resolving the problems of society” (91). 

Knowing that we must first change before we can cause change, we look to how we actually might be sustaining 

domestic abuse, rather than preventing it.  

What do you think of when you hear the word “home”? Home 

refers to safety, belonging, love. What happens when home is a place you 

dread? The goodness of home is not in a building, but in the relationship 

with others there. When home is not a refuge, typically it is a man who 

exploits the affection of his wife or partner, not only harming her in some 

way, either physically, emotionally or spiritually, but most often also 

blaming her for her own unhappiness. All too often, men isolate their 

partner from her close friends and make her believe she is dependent on 

him. For this reason, on average a woman tries 7 times before escaping an 

abusive home. It is extremely difficult and, for many, ends in death. While 

every situation is different, it is important to recognize general 

patterns so that we can be supportive and unjudgmental of anyone we  

fear may be in trouble. The network of neighbours offers online training for anyone interested in mitigating domestic 

abuse. [Network of Neighbours Intervention Training]  

Significantly, the 6 km fundraiser was called “Walk to Break the Silence”. We must break the silence. 

 

Possibly, as you read this bulletin, you may recognize that you are experiencing abuse or you may ask yourself if 

you might be causing unhappiness in your home. Please do not stay silent: talk to a friend, Fr Myroslaw, the 

Women’s Crisis Services, or anyone you trust. We need each other to find courage to take positive steps in new 

ways. Luke’s gospel this Sunday reminds us of how our fear of change can keep us from accepting freedom. First, the 

possessed man fears Christ’s reaction to him: “I beg you, don’t torture me!” Jesus not only does not torture the man, 

 

https://protect-eu.mimecast.com/s/SHF3C92yyI8y26kFod_pu?domain=thefeministshift.ca


He sets him free, so that he no longer requires his fetters. The former raving madman is calm, rational, and happy. He 

can be “home” without fear. The villagers, however, were accustomed to the misery of their bound and chained 

neighbour. Rather than rejoicing, “all the people of the region of the Gerasenes asked Jesus to leave them, because they 

were overcome with fear”. The people rejected Christ. He "got into the boat and left”. There we have it, we are free to 

respond to Christ (and change ourselves and the world) or we are free to reject Christ, because we fear the change He 

entails.    

 

This week, think about home. Who lives there?  

How do I relate to them?  

Do I look forward to being home? Why?  

Do I value what my partner does?  

Do I treat my partner with respect? Do I feel respected?  

When we disagree, is the same person always right? 

Am I kind? Am I compassionate? Am I treated with kindness and compassion? 

 

Beyond home: 

Do I show respect for women in society? 

Do I make sexist jokes or criticize women’s looks more than a man’s. 

 

This week let’s overcome our fear of moving beyond the status quo. Let’s say “yes” to Christ. 

 

 

“Today let us ask the Lord to free us from blaming others – like children: “No, it wasn’t 

me! It’s the other one, the other one…”. Let us ask in prayer for the grace not to waste 

time polluting the world with complaints, because this is not Christian. Jesus instead 

invites us to look at life and the world starting from our heart. If we look inside, we will 

find almost all that we despise outside. And if, sincerely, we ask God to purify our heart, 

that is when we will start making the world cleaner. Because there is an infallible way to 

defeat evil: by starting to conquer it within yourself.” 

Pope Francis 

 

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

  November 28 and December 5. Please email Mrs. Gryshchenko 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: 

Today: Panakhyda for all those who died during the Holodomor 

As we enter St. Philip’s Fast I invite you to participate in a pre-Christmas Mission in English: Monday and 

Tuesday, 7 pm-7:40 pm. on YOUTUBE:  https://www.youtube.com/c/TranquillightCalling 

      Mission homilist: Fr. Michael Winn 

Wednesday, Dec. 1: 1 p.m. Bible Study (ZOOM) 

Saturday, Dec. 4—Entrance of the Mother of God into the Temple 

 5 p.m. Divine Liturgy in the church in Cambridge (582 Eagle St. N.) 

 

Birthday greetings to:   

Nadia French (30th), Marta Lyusak (Dec. 2nd) and Jacob Trusz (4th). 

MNOHAYA LITA! 

 

Donations:  Nov. 21st Regular: $1,645.00.      Special donation: $3,422.50       

Thank you for your continued support! 

mailto:myphotoday@gmail.com
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