
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    12.12.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ!  

25-а неділя по Зісланні Святого Духа (8-ий глас) 

Єфесян 4:1-6;  Лука 10: 25-37 

Терплячи один одного в любові 
 

  З наближенням Різдва тут, у Канаді, нас оточують картини бенкетів; розкішні 

тарілки зі святковими стравами, шоколадом, печивом та частуваннями йдуть 

разом із святковим сезоном. У той же час, достаток харчів нагадує нам про 

швидко зростаючу потребу в Food Banks, викликану не тільки пандемією, а й 

системами несправедливості, які дають привілеї одним, водночас пригнічуючи 

інших. Наближаючись до нашого екологічного навернення, ми бачимо, що крик  

про порятунок планети полягає не тільки у порятунку дерев чи ґрунту. Ми 

бачимо, що збереження дерев і ґрунту є синонімом порятунку душі людства. Ми 

робимо це насправді визнаючи взаємозалежність усього творіння. Коли страждає 

інший, моє доброденство підривається (навіть якщо я про це не знаю). Штам 

вірусу омікрон не міг би поширитися, якби вакцини рівномірно розподілялися по 

всьому світу, а не лише серед багатших країн. 

Ми намагаємося звільнитися від цієї системи нерівності крок за кроком, дія за дією, щоб разом стати 

позитивними змінами, яких ми прагнемо бачити у світі. Цього тижня св. Павло запевняє спільноту ефесян, 

що Бог є Батьком для кожного з нас; ми є одним тілом, одним духом. Від нас залежить, чи ми будемо разом 

“через узи миру” (4,3). Павло пише, що ми повинні як би “піднятися”, щоби “терпіти один одного в 

любові” (4,2). І якщо ми, можливо, не розуміємо цього наказу, то в сьогоднішньому Євангелії Христос 

розповідає притчу про самарянина, нагадуючи нам, що ніхто не відрікається від родини Христа — хто є 

найчужішим для мене, є моїм братом чи моєю сестрою. 

Насолоджуватися їжею з друзями та сім’єю під час свят – це благословення. Як ми можемо взяти 

участь у цій насолоді етично, не ставши жертвою безумного споживання? На початку нашої подорожі ми 

розглядали, як ми можемо споживати їжу більш екологічно та відповідально, наприклад: 

1. Їжте їжу місцевого виробництва (фермерські ринки та місцеві магазини, котрі належать сім’ям) 

2. Їжте місцеві продукти, які є доступними в даний сезон 

3. По можливості уникайте обробленої їжі 

4. Зменшіть споживання м’яса; наприклад: понеділки та п’ятниці без м’яса 

5. Уникайте надмірного упаковування 

6. Вибирайте Fair Trade продукти, коли це можливо; наприклад: кава, шоколад 

7. Купуйте рибу та морепродукти тільки з екологічно чистих джерел 

8. Купуйте оптом, використовуючи власні контейнери 

9. Зменшіть харчові відходи 

10. Не використовуйте воду в пляшках або пластикові пакети для продуктів. 

 

Крім того, ми можемо поділитися з іншими: сусідами нашого міста та 

спітльнотами, яких ми, можливо, не знаємо чи коли-небудь зустрічали. 

 ПРОПОЗИЦІЯ 

Цього року ми маємо можливість організувати “комірку” для обміну їжі поблизу нашої церкви. Подібно до 

“маленької безкоштовної бібліотеки”, яку ми бачимо на багатьох вулицях, ми можемо започаткувати 

“маленьку безкоштовну комірку” на території нашої церкви Святого Преображення. 

Ця комірка є місцем, звідки будь-хто з округи може взяти продукти, які йому потрібні, або сам покласти 

для інших те, що зможе. 

  Після початкового внеску за встановлення та нанесення на комірці назви нашої парафії, нам знадобляться 

 



волонтери, які щодня перевірятимуть, чи полиці є заповненими. Усі ми в нашій громаді могли б 

пожертвувати їжу, щоб полиці нашої комірки були наповненими. Крім того, будь-хто в нашій спільноті, 

кому може бути потрібно взяти щось із комірки, будь-коли зможе це зробити. Ось новий спосіб ділитися та 

піклуватися один про одного. 

  БУДЬ ЛАСКА, ЗГОЛОШУЙТЕСЯ ДЛЯ ВОЛОНТЕРСТВА! Ви потрібні нам! Ми зможемо 

реалізувати цей проект лише в тому випадку, якщо нас достатньо зголоситься для волонтерства. Щойно 

волонтери зголосяться, графік гарантуватиме, що нікому не доведеться приходити дуже часто. Прошу 

зголошуватися до Марусі через електронну почту truchan@rogers.com 

 

Нижче наведено фотографії, зроблені з 519 Community group, яка заснувала цю ініціативу “Комірка”. 

 

 

 

Коли ми ділимось їжею, яка потрібна всім, ми приносимо трохи світла та тепла в ці 

найхолодніші, найтемніші дні та найдовші ночі в році. 

Будь ласка, принесіть до церкви продукти довгого зберігання для FOODBANK, і 

якщо ми зможемо розпочати невелику комірку, ми також зможемо заповнити її полиці. 

Разом наші парафіяльні дії можуть допомогти нам справді бути тими сусідами, 

яких ми би хотіли мати самі. 

 

“Діла любові, спрямовані до ближнього, є найдосконалішим зовнішнім 

проявом внутрішньої благодаті Духа”.   (Папа Франциск, Evangelium Gaudium, 37) 

 

Цього тижня: 

НИНІ: якщо бажаєте скласти відео привітання на Різдво прошу зійти до залі під церквою  

понеділок. 13-го грудня: св. апостола Андрея Первозваного 10-а  рано - Божественна свята Літургія 

середа, 15-го грудня: 10-а рано - Молебень Еммануїла 

  11:30 студія св. Письма (по-англ) 

 6:30 веч.  Прикршення ялинки і прибирання церкви (прошу прийти допомогти) 

субота,  18-го грудня: 2-а поп репетиція хору і відео запис 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

Оксана Павлишин (13-го),  Микола Палюх (14-го), Ярослава Тхір (15-го),  

Микола Ошуканий і Наталя Яворська (16-го). 

Многая літа! 

ПОЖЕРТВИ:       5-го грудня: $ 925.00       Щиро дякуємо за вашу щирість 

mailto:truchan@rogers.com


GLORY TO JESUS CHRIST!                       12.12.2021                                  GLORY FOREVER! 

25th   Sunday after Pentecost (tone 89) 

Ephesians 4:1-6; Luke10:25-37 

“Bearing with one another in love” 
   As Christmas approaches here in Canada, scenes of feasting surround us; lavish 

platters of festive fare, chocolates, cookies and treats go hand in hand with the season. 

At the same time, food drives abound, reminding us of the exponential need for Food 

Banks driven by, not only the pandemic, but also the systems of injustice that privilege 

some by oppressing others. In approaching our ecological conversion, we see that the 

cry to save the planet is not simply about saving trees or soil. We see that saving trees 

and soil is synonymous with saving the soul of humanity. We do this by intrinsically 

recognizing the interdependence of all creation. When another suffers, my well-being 

is eroded, (even if I am unaware of it). The omicron variant could not have 

proliferated if vaccines had been equally distributed worldwide rather than only to 

wealthier nations.  

  We’re trying to unchain ourselves from this system of inequality, step by step, action by action, so that together 

we become the positive change we long to see in the world. This week St. Paul assures the Ephesian community 

that God is everyone’s Father; we are one body, one spirit. It’s up to us to keep together “through the bond of 

peace” (4,3). Paul writes that we must ‘step up’ as it were, to “bear with one another in love” (4,2). And if we 

possibly don’t understand this mandate, in the Gospel today Christ recounts the parable of the Samaritan, 

reminding us that no one is disowned from Christ’s family—the one strangest to me is my brother, my sister.  

 

  Indulging in the pleasure of food with friends and family during holidays is a blessing. How can we take part in this 

delight ethically, without falling prey to frantic consumerism? At the start of our journey, we looked at how we can 

consume food more sustainably and responsibly, such as:  

1. Eat locally produced food (farmer’s markets and local family owned shops) 

2. Eat foods that are locally in season 

3. Avoid processed food as much as possible 

4. Cut down meat consumption; ex: meatless Mondays and Fridays 

5. Avoid excess packaging 

6. Choose Fair Trade products whenever possible; ex: coffee, chocolate  

7. Buy only sustainably sourced fish and seafood  

8. Shop bulk using your own containers 

9. Decrease food waste 

10. Do not use bottled water or plastic grocery bags. 

 

Additionally, we can share with others: the neighbours in our city  

and communities whom we may not know or ever meet. 

 

PROPOSAL 

This year we have the opportunity to run a food sharing “pantry” in the neighbourhood of our church. Similar to 

the “little free library” we see on many streets, we can run a “little free pantry” on the grounds of our Holy 

Transfiguration Church. 

The pantry provides a place where anyone in the neighbourhood can take food items they need or put in what they 

can for others.  

After an initial payment for the installation and labelling of our parish name, we would need volunteers to check 

daily that the shelves are stocked. All of us in our community could donate food to keep the pantry stocked. Also, 

 



anyone in our community who might need to take something is absolutely welcome. Here is a new way to share 

and care for each other. 

PLEASE VOLUNTEER! We need you! We can only adopt this project if enough of us come forward. Once 

volunteers have come forward, a schedule would ensure that no one individual need come very often.    

Please email your interest Marusia at truchan@rogers.com. 

 

Below are photos taken from the 519 Community group that established this Pantry initiative. 

 

 
 

By sharing the food we all need, we bring a little light and warmth to these coldest, darkest days and longest 

nights of the year.  

Please bring shelf-stable foods to church for the FOODBANK and if we can begin a little pantry we can fill 

its shelves as well. 

 

Together our parish actions can help us truly be the neighbours we would want to have ourselves. 

 

“Works of love directed to one’s neighbour are the most perfect external manifestation of 

the interior grace of the Spirit.” (Pope Francis, Evangelium Gaudium, 37) 

 

This week in our parish: 

Today: If you wish to video record greetings for our Christmas video please come downstairs after Divine Liturgy  

Monday, Dec. 13, St. Andrew the First Called: 10 a.m. Divine Liturgy  

Wednesday, Dec. 15: 10 a.m.  Moleben to Emmanuel 

 11:30 a.m. Bible Study (ZOOM) 

 6 p.m.  Decorating the Christmas tree and the church (please come and help) 

Saturday, Dec. 18: 2 p.m. Choir practice and then video of carols 

 

Birthday greetings to:       

Oksana Pavlyshyn (13th), Mykola Pavlyukh (14th), Jari Tchir (15th),  

Mykola Oshukany and Natalya Yavorska (16th). 

 MNOHAYA LITA! 

    

Donations:           Dec. 5: Regular: $925.00.    Thank you for your continued support! 
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