
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    19.12.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ!  

26-а неділя по Зісланні Святого Духа (1-ий глас) 

Св.о. Миколая 

Єфесян 5:9-19;  Лука 12: 16-21 

Євреїв 13:17-21; Лука 6: 17-22 

Давайте свідомо тримати дух Святого Миколая в наших серцях 
   Є причина чому Різдво і Святий Миколай є синонімічними, Бог стає людиною, а людина 

стає схожою на Бога. Це не богохульство! Христос навчав, як жити в любові, а єпископ Мир 

Ликійський показав, як жити вченням Христа. Христос помер, тому що порушив норми 

свого часу, піднявши зневажених і висвітивши пустоту багатства та статусу. Євангеліє цієї 

неділі як би зосереджується на економічній нерівності. Ми бачимо нерозумність багатої 

людини, яка вважає, що його багатство є його щастям. З іншого боку, блаженства описують 

тих, хто перебуває у бідності та злиднях, як щасливих—блаженних—коли Христос 

наповнює їхню душу. Євангеліє вказує на те, що бідність у творінні є створеною 

людиною, а не Божественним планом. Нерівність існує тому, що “багатий” “успішний” 

світ вірить, що в нього є все, ігноруючи інших. Ті, кого ігнорують, відкидують, хто страждає 

є дітьми Божими так само, як і ті, хто живе в розкоші. 

Ми впізнаємо небесну радість один в одному, і якщо ми відпочиваємо у власному комфорті, ми можемо не побачити 

Христа у бездомному, що блукає вулицями. Наслідуючи Христа, ми намагаємося бачити світ як Царство Небесне, 

наповненим Духом: благословенним. З часу життя Христа на землі, Церква боролася з неосяжністю Його послання, 

віддаючи перевагу владі та багатству. Але водночас сильна течія  соціальної справедливості також витримала, 

прагнучи розкрити це благословення Царства тут і зараз. 

   Ми любимо Святого Миколая як провідну зірку соціальної справедливості, котра несе радість блаженства, 

використовуючи його родинний спадок, щоб облегшити утиски бідності, з якою він зіткнувся, бачучи тих, хто 

знаходиться поза увагою інших, як собі рівних – сім’ю у Христі. Зараз ієрархія нашої Церкви працює над тим, щоб 

відродити в кожному з нас дух до прийняття всіх та гостинності. Патріарх Святослав обрав глобальний рух Laudatus Si, 

в якому ми задіяні своїми щотижневими зобов’язаннями. Через цей заклик дбати про створіння через соціальну та 

клімачну справедливість у нашій Українській Католицькій Церкві, ми продовжуємо справу Блаженного Андрея 

Шептиського та наших пращурів, які навчають нас гостинності, до сьогоднішнього дня, ставлячи свічку на 

підвіконні під час нашої Святої Вечері— кажучи тим, хто не має власного сімейного столу, що вони все ще частина 

одного цілого з нами. Соціальна справедливість починається з тебе і з мене і того, як ми бачимо один одного. 

Цього тижня давайте свідомо тримати дух Святого Миколая в наших серцях; постараймося дивитися на оточуючих з 

більшою радістю і меншим осудженням. Тоді нехай любов і втіха, які втілює Святий Миколай, укорінюються в нас і 

залишаться не тільки цього тижня, а продовжують рости назавжди. 

    

“Ми не можемо любити Бога, якщо не любимо один одного, а щоб любити, ми повинні знати 

один одного. Ми знаємо Його в ламанні хліба, і ми знаємо один одного в ламанні хліба, і ми 

більше не самотні”. (Dorothy Day 1952) 

 

“Діла любові, спрямовані до ближнього, є найдосконалішим зовнішнім проявом 

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

БУДЬ ЛАСКА, ЗГОЛОШУЙТЕСЯ ДЛЯ ВОЛОНТЕРСТВА ЩОБИ ЗДІЙСНИТИ ПРОЕКТ КОМІРКИ! Ми 

зможемо реалізувати цей проект на весні. Ми вдячні всім котрі вже зголосили свою готовість допомогти але ще треба більше 

рук! Прошу зголошуватися до Марусі через електронну почту truchan@rogers.com 

 

        ЩИРО ПОДЯКА всім котрі прислужились до прикрашення церкви на Різдвяну пору!          

ПРО КОВИД: Прошу не легковажити, наша боротьба з пандемією продовжується. На жаль варіант омікрон 

особливо заразливий. Наші запобіжні заходи існують на наш спільний захист—дотримуймо їх! Диякон і я вже 

отримали трету вакцинацію щоби ми могли, з Божою поміччю, безпечно вам служити. 

Пам’ятаймо: вацинація, маска, належна віддаль та обмежені контакти це ключі до перемоги Ковиду! 

Цього тижня: 

НИНІ: перед Літургією панахида Микола Ошуканий  

вівторок, 21-го грудня: 10:30 рано панахида +Іван Кузьма  

середа, 22-го грудня  Зачаття св. Анни: 11-а рано - Божественна свята Літургія 

  12:30 студія св. Письма (по-англ) 

ПРОШУ приносити до церкви продукти довгого зберігання для FOOD BANK! 

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

 Оля Гамуляк (22-го) і Андрій Савчук (25-го). 

Многая літа! 

ПОЖЕРТВИ:       12-го грудня: $ 830.00       підсумок листопада: $8,252.50   

Щиро дякуємо за вашу щирість 

 

mailto:truchan@rogers.com


GLORY TO JESUS CHRIST!                  19.12.2021                                  GLORY FOREVER! 

26th   Sunday after Pentecost (tone 1) 

St. Nicholas 

Ephesians 5:9-19; Luke 12:16-21 

Hebrews 13:17-21; Luke 6:17-22 

Hold the spirit of St. Nicholas in our hearts 
   There is a reason why Christmas and St Nicholas are synonymous. God becomes 

human and a human becomes like God. This isn’t blasphemy! Christ taught how to live 

in love and the Bishop of Myra demonstrated how to live Christ’s teaching. Christ died 

because he subverted the norms of his day, elevating the downtrodden and illuminating 

the hollowness of wealth and status. This Sunday’s Gospels focus on economic 

inequality, as it were. We see the foolishness of a rich man who believes his wealth is 

his happiness. On the other hand, the beatitudes describe those in poverty and strife as 

happy—blessed—when Christ fills their soul. The Gospels point out that poverty in 

creation is “man-made”, rather than a Divine plan. Inequality exists because the 

“wealthy” “successful” world believes it has it all, ignoring others. The ignored, 

rejected, suffering, are God’s children as much as those who live in luxury. 

  We recognize heavenly joy through each other and if we rest in our own comfort we may fail to see Christ in the 

homeless person wandering the streets. In following Christ we try to see the world as the Kingdom of Heaven infused 

with the Spirit: blessed. Since Christ’s life on earth, the Church has struggled with the immensity of His message, 

favouring power and wealth. Yet at the same time, a strong current of social justice has also endured, striving to reveal 

that blessedness of the Kingdom here and now. 

  We love St Nicholas as a beacon of social justice, carrying that gladness of the beatitudes, using his familial 

inheritance to relieve the strife of poverty he encountered, seeing those on the margins as his equals—family in Christ. 

Currently, the hierarchy of our Church is working to rekindle the spirit of inclusion and hospitality in each of us. 

Patriarch Sviatoslav has embraced the global movement of Laudatus Si that we engage in with our weekly actions. 

Through this call to care for creation through social and climate justice in our Ukr Catholic Church we carry on 

the work of the Blessed Andrij Sheptysky and our forebears who teach us the hospitality, still today, of the candle 

in the window during our Holy Supper—telling those without their own family table that they still belong with us. 

Social justice begins with you and me and how we see each other. This week, let’s consciously hold the spirit of St 

Nicholas in our hearts; try to see those around us with more joy and less judgement. Then may the love and fun St 

Nicholas embodies take root in us and stay not just this week, but keep growing for all time.  

“We cannot love God, unless we love each other, and to love we must know each other.  

We know Him in the breaking of bread, and we know each other in the breaking of 

bread, and we are not alone anymore.” (Dorothy Day 1952) 

 

“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) 

 

PLEASE VOLUNTEER FOR OUR PANTRY PROJECT! Thank you to those who have said they are interested in 

helping. We now know that we can go forward in the spring, but we can definitely use more volunteers, so please let 

me know of your interest. Also, perhaps family members or friends would be interested in assisting. Please email 

your interest to Marusia at truchan@rogers.com. 

 

        THANK YOU to all those who helped beautifully decorate our church for the Christmas season.          

 

COVID Update: Please be aware that our struggle with the pandemic is not behind us. Unfortunately we now 

have to deal with the extremely virulent omicron variant. Our COVID precautions are there for our common 
good—adhere to them. Deacon Jerry and I have both now received our booster shot, so that we may (with God’s 

help) continue to serve you.  

Remember: vaccination, masking, social distancing, and limiting contacts are the key in the fight with COVID-19. 

This week in our parish: 

Today: Before Divine Liturgy panakhyda +Mykola Oshukany  

Tuesday, Dec. 21: 10:30 a.m. Panakhyda +Ivan Kuzma 

Wednesday, Dec. 22 Conception of the Mother of God by St. Anne: 11 a.m.  Divine Liturgy 

 12:30 a.m. Bible Study (ZOOM) 

For those of you celebrating new calendar Christmas, may you have a blessed and joyful celebration! 

PLEASE bring non-perishable food items for our Christmas Food Bank donation! 

 

Birthday greetings to:       

Olya Hamulak (22nd) and Andriy Savchuk (25th). 

 MNOHAYA LITA! 

Donations:        Dec.12: Regular: $830.00.            Total for November: $8,252.50 

Thank you for your continued support! 
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