СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!

СЛАВА НА ВІКИ!

05.06.2022

cвв. отців першого Вселенського Собору (6-ий голос)
Діянь св. апостолів 20:16-18 і Івана 17:1-13

“Бути учнями Ісуса і рухатися дорогою святості означає насамперед
дозволити силі Божої любові преобразити нас.”
“Іноді, надто наголошуючи на наших зусиллях робити добрі справи, ми
створювали ідеал святості, що надмірно ґрунтується на нас самих, нашому
особистому героїзмі, нашій здатності до самозречення, нашій готовності до
самопожертви, щоб отримати нагороду… Ми перетворили святість у
недосяжну мету. Ми відокремили її від повсякденного життя, замість того,
щоби шукати її та приймати в повсякденності, в пилу вулиць, у випробуваннях
справжнього життя… Бути учнями Ісуса і рухатися дорогою святості означає насамперед дозволити силі
Божої любові преобразити нас. Не забуваймо про першість Бога над собою, Духа над тілом, благодаті над
ділами. Бо часом ми приділяємо більше значення собі, тілу та ділам.”
Папа Франциск
Зі святом Вознесіння завершується Пасхальний цикл. Ми святкуємо зішестя Святого Духа і наше благоговійне вітання
“Христос Воскрес” перетворюється на хвалебне “Слава Ісусу Христу”! Можливо, зараз, через вторгнення росії, ми
можемо частіше почути “Слава Україні”, ніж Ісусу. І ці два привітання пов’язані.
Уявіть, яку тугу відчували учні, побачивши, що їхній Воскреслий Господь залишає їх. Страх і порожнечу можна було б
вгамувати, лише залишаючись у своїй громаді, зі своїми близькими. Тільки коли вони наповнюються Святим Духом —
Божим Духом — вони можуть нести Христову любов і радість у світ. Тільки зі Святим Духом вони можуть жити так, як
навчав Ісус, бачити інших, як Він їх бачив. Тільки зі Святим Духом вони могли впізнати Його один в одному і більше не
сумувати, а радше радіти тому, що вони мали від Нього. Таким чином, вони змогли поширювати Його Дух і зростати в
силі та вірі так само, як зростала їхня спільнота. “Слава Ісусу Христу”!
Сьогодні ми, як українська католицька громада, підтримуємо один одного у зростанні в силі Божої любові. Наше
християнське вітання: “Слава Ісусу Христу!” нагадує нам про нашу відданість один одному та радість і вдячність, які
випливають із приналежності, зв’язку, підтримки. “Слава Україні” своєю відповіддю Слава нашим (мужнім) героям,
так само поєднує нас один з одним і з жертвою незліченних людей, які втратили життя, щоб ми зростали в нашій
українській громаді. Через нашу солідарність один з одним ми представляємо Воскреслого Христа. Через Христа ми
ростемо в любові до інших, зберігаючи в собі пам’ять про наших “героїв”, котра дає нам сміливість звертатися один до
одного — тут, у нашій церковній спільноті — і за її межами, бачити всіх нашими сестрами і братами, незалежно від того,
де вони знаходяться, в KW чи в Україні.
Пандемія Covid значно ускладнила спілкування один з одним тут, у нашій церкві. Але цієї неділі, вперше за 2 роки, ми
проводимо загальні парафіяльні збори особисто. Протягом кількох неділь ми можемо зустрітися після Літургії за кавою.
Ми можемо знову зібратися особисто, щоб зростати у Христі, зростати в Любові та змити бруд із наших очей (як ми чули
в Євангелії минулого тижня), щоби знову побачити Божими очима. Знову з’єднуючись один з одним, ми
прославляємо не лише Христа, а й наших героїв України, дивлячись на них, щоб вони вели нас у безкорисливому
служінні іншим, несучи більшу справедливість, любов та мир у нашій парафії та у всьому світі. Слава Ісусу
Христу! Слава Україні!
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НИНІ: Після Літургії панахида +Морі Френч (1-а річниця)
Річні загальні збори парафії
вівторок, 7-го червня: 10-а рано Божественна Свята Літургія
середа, 8-го червня: 10-а рано Молебень до Христа Чоловіколюбця
неділя, 12-го червня: після Літургії обговорюємо де стоїть наша парафія
ЗЕЛЕНІ СВЯТА: в слідуючу неділю Панахиди на цвинтарі Woodlawn від 4-ої години пополудні.
Якщо бажаєте відправу на іншім цвинтарі прошу зголоситися до отця Мирослава.
ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:
Аліна Подопригора (5-го), Богдан Гриновець і Іванка Луців (6-го), і Лариса Сидорчак (8-го).
Многая літа!
ПОЖЕРТВИ: 29-го травня: $1,125.
Щиро дякуємо!

GLORY TO JESUS CHRIST!
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GLORY FOREVER!

Fathers of the First Ecumenical Council (tone 6)
Acts of the Apostles 20:16-18 and John 17:1-13

Through our solidarity with each other we make present the Risen Christ.
“At times, by over-emphasizing our efforts to do good works, we have created an
ideal of holiness excessively based on ourselves, our personal heroics, our capacity
for renunciation, our readiness for self-sacrifice to achieve a reward… We have
turned holiness into an unattainable goal. We have separated it from everyday life,
instead of looking for it and embracing it in our daily routines, in the dust of the
streets, in the trials of real life… Being disciples of Jesus and advancing on the path
of holiness means first and foremost letting ourselves be transfigured by the power
of God’s love. Let us never forget the primacy of God over self, of the Spirit over the
flesh, of grace over works. For we at times give more importance to self, flesh and
works.”
Pope Francis
With Ascension Thursday, the Easter cycle ends. We celebrate the coming of the Holy Spirit and our greeting of awe that “Christ is
Risen” turns to praise: “Glory to Jesus Christ”! Perhaps now, because of russia’s invasion, we may hear “Glory to Ukraine” more
often than to Jesus. And the two greetings are related.
Imagine the longing the disciples would have felt after seeing their Risen Lord leave. The fear, and emptiness would only be
assuaged by staying within their community, with their loved ones. Only once they are filled with the Holy Spirit—God’s Spirit—can
they carry Christ’s love and joy into the world. Only with the Spirit can they live as Jesus taught, see others as He saw them. Only
with the Spirit could they recognize Him in each other and no longer mourn, but rather rejoice in what they had from Him. Thus, they
were able to spread His Spirit and grow in strength and faith just as their community grew as well. “Glory to Jesus Christ”!
Today, we, as a Ukrainian Catholic community, support each other in growing in the strength of God’s love. Our Christian greeting:
Glory to Jesus Christ reminds us of our commitment to each other and the joy and gratitude that flow from belonging, connection,
support. “Glory to Ukraine” with its response Glory to our (courageous) heroes, in the same way connects us to each other and
to the sacrifice of countless people who lost their lives in order for us to grow in our Ukrainian community. Through our
solidarity with each other we make present the Risen Christ. Through Christ we grow in love for others, keeping the memory of our
“heroes” alive in us, giving us the courage to reach out to each other—here in our church community—and beyond, seeing everyone
as our sisters and brothers whether they are in KW or Ukraine.
The Covid pandemic has made it much harder to connect with each other here at our church. But this Sunday, for the first time in 2
years, we are having our Parish General Meeting in person. For a few Sundays we are able to meet after Liturgy for coffee. We can,
once again, come together in person to grow in Christ, to grow in Love, and to wash the mud from our eyes, (as we heard in the
Gospel last week), to see afresh through the eyes of God. As we reconnect with each other, we glorify not only Christ, but our
heroes of Ukraine, looking to them to guide us in selfless service to others, bringing greater justice, love, and peace to our
parish and to the world. Slava Isusu Chrystu! Slava Ukraini!
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TODAY: Panakhyda after Divine Liturgy +Murray French (1st anniversary)
Parish Annual Meeting
Tuesday, May 31: 10 a.m. Divine Liturgy
Wednesday, June 1: 10 a.m. Moleben to Christ the Lover of Humanity
Sunday, June 12 after Divine Liturgy: our parish now

Pentecost Sunday, graveside services at Woodlaw Cemetery beginning at 4 pm.
If you wish to have a service at another cemetery please contact Fr. Myroslaw directly.
Birthday greetings to: Alina Podoprygora (5th), Bohdan Hrynovets and Ivanka Luciw (6th), and Larisa Sydorczak (8th).
Happy Birthday!

Donations:

May 29: $1,125.

Thank you for your continued support!

