
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    26.12.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ!  

27-а неділя по Зісланні Святого Духа (2-ий глас) 

 Неділя Свв. Праотців 

Колосян 3:4-11;  Лука 14: 16-24 

Євреїв 6:10-17; Лука 21: 12-19 

Усе творіння чекає народження і відродження Христа в кожному з нас.  
 

Але що найбільше відчужило Dorothy Day від її однодумців-радикалів, так це її переконання, 

що потрібна була не насильницька революція, а “революція серця”, як вона це називала: 

здатність бачити Христа в інших і любити інших як Бог любить нас. 
(The New Yorker, 13 квітня 2020 р.) 

    

Менше 2 тижнів до нашого Різдва. Поспіх триває. Традиції святкування 

лунають у суспільстві, релігійному чи ні, а пандемічні обмеження знову 

перешкоджають нашим очікуванням! Але наші євангельські роздуми 

нагадують нам, що це свято – набагато більше, ніж святкування дня 

народження особливої особистості. Народження, яке ми святкуємо, — це 

космічна подія, яка висвітлює таємницю нашого існування. Народження 

однієї людської дитини в історії відкриває присутність Бога в усьому 

творінні протягом усього часу. 

  Ця неділя наших пращурів нагадує нам, що ми беремо участь у цій всеосяжні реальності; і, як свідчить притча про 

бенкет, усіх запрошено на святкування. Ми (католики; православні) не є елітною групою, котра отримує Божу 

благовоління. Запрошення отримують навіть найбільш відкинуті люди, яких ми можемо собі уявити, включаючи вас і 

мене. Можливо, притча запитує нас, чи готові ми сісти за стіл з тими, кого вважаємо Іншими? Чи виправдовуюсь я, 

заради уникнення вимог життя, як справжній християнин, котрий йде слідом за Христом? Чи я є занадто зайнятим? Чи 

мені занадто комфортно? Чи я занадто відволікаюсь? 

  Минулого тижня ми розпізнали наші щотижневі дії в русі Laudatus Si як продовження місії соціальної справедливості 

Церкви, яку представляють (наприклад) Святий Миколай, Андрей Шептицький та наші нинішні провідники Церкви: 

Святослав і Франциск. Зараз триває процес канонізації Dorothy Day (1897-1980) — засновниці The Catholic Worker. 

Dorothy Day була журналісткою та радикальною громадською активісткою, котра піклувалася про робітників і бідних. 

Вона прагнула жити за Євангелією, будучи гостинною і привітною до найбільш маргіналізованих людей Нью-Йорка. Її 

життя, служіння для і разом із найбіднішими верствами суспільства, надихнуло Catholic Worker рух у всьому світі. 

Наш локальний зв’язок з Day здійснюється через the Working Centre у Кітченері, який створено за моделлю її 

роботи та філософії. Протягом усієї пандемії the Working Centre ніколи не припиняв своєї роботи, щоб прийняти тих, 

хто, здається, втратив своє місце у громаді: безробітних, голодних, бездомних чи скованих залежностями. Наша 

парафіяльна громада розпочала відносини з the Working Centre до COVID-19 і сподіваємося розширити нашу 

підтримку, коли пандемія стабілізується. 

  Ти і я — ми разом — стоїмо з тими тут і зараз, а також із нашими предками і тими, чиє життя привело до народження 

Христа. Ми стоїмо з ними, спираючись на їхню силу та мужність у нашій щоденній подорожі екологічного навернення. 

Вони допомагають прояснити наше бачення, щоб ми бачили з таким люблячим співчуттям, щоби наші ближні 

відчували присутність Христа. Усе творіння чекає народження і відродження Христа в кожному з нас. Незабаром ми 

разом вітатимемо таємницю Втілення. Нехай ми будемо оновлені в мирі та надії. 

    

“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) 

 

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 

 

Цього тижня: 

НИНІ: після Літургією панахида +Михайло, Степан і Марія 

понеділок, 27-го грудня: 6:00 веч Молебень Христа Еммануїла  

середа, 29-го грудня: 10-а рано - Божественна свята Літургія +Петро Павельчак 

  11:30 студія св. Письма (по-англ) 

ПРОШУ приносити до церкви продукти довгого зберігання для FOOD BANK! 

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

 Марія Мельник (28-го), Ольга Мошора і Патрикій Бандура (30-го) 

Многая літа! 

 

ПОЖЕРТВИ:       19-го грудня: $ 1,260.00         

Щиро дякуємо за вашу щирість 

 

mailto:truchan@rogers.com


GLORY TO JESUS CHRIST!                  26.12.2021                                  GLORY FOREVER! 

267h   Sunday after Pentecost (tone 2) 

Holy Forefathers 

Colossians 3:4-11; Luke 14:16-24 

Hebrews 6:10-17; Luke 21:12-19 

All creation awaits the birth and rebirth 

in every one of us of Christ. 

But what most alienated Day from her fellow-radicals was her conviction that what was 

needed was not a violent revolution but “a revolution of the heart,” as she called it: an 

ability to see Christ in others, and to love others as God loves us. 
(The New Yorker April 13, 2020 ) 

  Less than 2 weeks to our Christmas. The rush is on. Traditions of celebration 

reverberate throughout society, religious or not, while pandemic restrictions once 

again hinder our expectations! But our Gospel reflections remind us that this 

holiday is so much more than a birthday party for a special individual. The birth we 

celebrate is a cosmic event illuminating the mystery of our existence. The birth of 

one human child in history unveils the presence of God in all creation throughout 

time.  

  This Sunday of our forebears reminds us that we take part in this cosmic reality; and, as the parable of the 

banquet points out, everyone is invited to the feast. We, (Catholic; Orthodox) are not an elite group 

receiving God’s favour. The invitations go to even the most rejected people we can imagine, including you 

and me. Perhaps the parable asks us if we are willing to sit at the table with those whom we see as Other? 

Do I make excuses to avoid the requirements of living as an authentic Christian, following in Christ’s 

footsteps? Am I too busy? Too comfortable? Too distracted? 

  Last week we recognized our weekly actions in the Laudatus Si movement as a continuation of the 

Church’s social justice mission, represented by (for example) St Nicholas, Andrij Sheptytsky, and our 

present Church leaders: Sviatoslav and Francis. Currently, the process is underway to canonize Dorothy 

Day (1897-1980)—the founder of The Catholic Worker. Dorothy Day, was a journalist and radical social 

activist, concerned for workers and the impoverished. She strove to live the Gospel through bringing 

hospitality and welcome to the most marginalized of New York City. Her life of service to and with the 

poorest of society inspired the Catholic Worker movement worldwide. Our local connection to Day is 

through the Working Centre in Kitchener, which is modeled on her work and philosophy. Throughout 

the pandemic, the Working Centre has never ceased accelerating its work to welcome those who seem to 

have lost their place in community: those who are unemployed, hungry, homeless, or fettered by addictions. 

Our parish community had begun a relationship with the Working Centre pre-COVID, and hope to expand 

our support once the pandemic stabilizes. 

  You and I—we together—stand with those here and now, as well as with our forebears, and those whose 

lives led to the birth of Christ. We stand with them, drawing on their strength and courage in our daily 

journey of ecological conversion.  They help to clear our vision, so that we see with such loving 

compassion that those around us feel the presence of Christ. All creation awaits the birth and rebirth in 

every one of us of Christ. Together soon we greet the mystery of the Incarnation. May we be renewed in 

peace and hope. 

 “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) 

 

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. 

 

This week in our parish: 

Today: after Divine Liturgy panakhyda +Mykhajlo, Stepan, and Maria  

Monday, Dec. 27 @ 6 p.m. Moleben to Emmanuel 

Wednesday, Dec. 29 @ 10 a.m. Divine Liturgy +Petro Pawelczak 

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

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

 

Birthday greetings to:       

Maria Melnyk (28th), Olga Moszora and Patrick Bandura (30th). 

 MNOHAYA LITA! 

 

Donations:               Dec.19: Regular: $1260.00.                 Thank you for your continued support! 
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