
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                       17.07.2022                            СЛАВА НА ВІКИ! 
5-а неділя після П’ятидесятниці 

До римлян 10:1-10; Матея 8:28-9:1 

Владика Василь Тучапець на Синоді: «Хочемо, щоб кожна наша парафія стала 

місцем вияву Божого милосердя до потребуючих людей» 

При парафії відкриваємо маленький комірник щоби переходящі 

брали собі що їм треба. Цими днями бачимо що хто небудь може 

знайтися в обставинах коли не може собі позволити на добре 

харчування. Чи це наша відповідальність один одному допомогти? 

Чи ж держава не повинна опікуватися бідними та бездомними? 

  Цього тижня на Синоді наших єпископів владика Тучапець подав відповідь на це 

питання. 

  У понеділок, 11 липня, з доповіддю на тему «Аналіз реалізації стратегії соціального служіння Української 

Греко-Католицької Церкви» перед Синодом Єпископів УГКЦ виступив владика Василь Тучапець, голова Відділу 

соціального служіння УГКЦ. 

 Доповідач пригадав, що стратегія і душпастирський план розвитку соціального служіння в УГКЦ були прийняті 

Синодом Єпископів ще в 2016 році. Цей план, як зазначив єпископ, базується на трьох основних елементах: 

плеканні духу жертовності та соціальної відповідальності у вірних, служінні на благо потребуючих та 

інституційному розвитку і підвищенні кваліфікації надання соціальних послуг. 

 «Коли йде мова про плекання духу жертовності та соціальної відповідальності, – зазначив єпископ, – ми 

прагнемо звернути увагу кожного нашого вірного на те, що вияв милосердя стосовно потребуючого є виявом 

нашої любові до нього, виконанням заповіді любові, яка є найбільшою християнською заповіддю». 

 Щодо служіння на благо нужденних, продовжив владика, йдеться, власне, про конкретні вчинки милосердя. 

Важливо, наголосив він, щоб ми, як Церква, не були байдужими чи пасивними до потребуючих людей, а 

старатися побачити їх, а відтак, наскільки можемо, проявили до них своє милосердя. 

 Під час робочого засідання єпископи обмінялися думками щодо способів служіння потребуючим людям у 

теперішній час російської агресії проти України. Було, зокрема, наголошено на важливості розвитку 

волонтерського руху в Українській Греко-Католицькій Церкві. 

 Третім елементом стратегії розвитку соціального служіння УГКЦ, зазначив владика Василій, є інституційний 

розвиток і підвищення кваліфікації надання соціальних послуг. «Якщо наше служіння буде систематизованим, 

ми зможемо краще і більше допомогти людям», – заявив голова Відділу соціального служіння УГКЦ і наголосив 

на потребі мати при кожній парафії УГКЦ відповідних осіб, які були б відповідальні за соціальне служіння та 

ініціювали б допомогу потребуючим на місцях. 

 «Сьогодні Україна перебуває у стані війни і ми бачимо, що багато людей, особливо у східних і південних 

областях України, покинули свої домівки або є біженцями за кордоном чи вимушеними переселенцями, які 

потребують допомоги на територіях, куди вони переїхали. Саме тому в цей час ми, як Церква, звертаємо нашу 

увагу на таких людей, щоб їм послужити», – сказав очільник Відділу соціального служіння. 

Але також є люди, які залишилися, додав архиєрей, треба і їм послужити. «Ми хочемо, щоб кожна наша парафія 

стала місцем вияву Божого милосердя до потребуючих людей», – резюмував владика Василь. 

http://news.ugcc.ua/news/vladika_vasil%D1%96y_tuchapets_pro_sots%D1%96alne_sluzh%D1%96nnya_ugkts_hochemo_shchob_kozhna_nasha_paraf%D1%

96ya_stala_m%D1%96stsem_viyavu_bozhogo_miloserdya_do_potrebuyuchih_lyudey_97401.html 

Будь ласка, надсилайте свої запитання! Що ВИ хочете знати про НАШУ Віру? 

 

МОЛІМСЯ                                    МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ                   МОЛІМСЯ   

 

вівторок, 19-го липня: 6-а веч. Божественна Свята Літургія 

 7-а веч Кафе: розмовляймо по-англійському 

середа, 20-го липня: 10-а рано Божественна Свята Літургія 

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

Татяна Коцан (15-го), Максим Павлишин і Віталія Савчук (17-го), Мирослав Теплицький і Шантал 

Поточна (19-го), Марія Шанц (22-го) і Іван Сліпець і Ева Коцан (23-го). 

Многая літа! 

 

ПОЖЕРТВИ:  10-го липня: $630.     Фонд Україна: $1680. (в пам’ять Р. Кузьмюк)      Щиро дякуємо! 

 

 В липні за кожний подарований доляр церковна каса зложить пожертву в ті самі сумі. 

 

     Збережіть дату:   24-го вересня,  відкриваємо українську культуру нашим сусідам!      

 

http://news.ugcc.ua/news/vladika_vasil%D1%96y_tuchapets_pro_sots%D1%96alne_sluzh%D1%96nnya_ugkts_hochemo_shchob_kozhna_nasha_paraf%D1%96ya_stala_m%D1%96stsem_viyavu_bozhogo_miloserdya_do_potrebuyuchih_lyudey_97401.html
http://news.ugcc.ua/news/vladika_vasil%D1%96y_tuchapets_pro_sots%D1%96alne_sluzh%D1%96nnya_ugkts_hochemo_shchob_kozhna_nasha_paraf%D1%96ya_stala_m%D1%96stsem_viyavu_bozhogo_miloserdya_do_potrebuyuchih_lyudey_97401.html


GLORY TO JESUS CHRIST! 17.07.2022 GLORY FOREVER! 
5th Sunday after Pentecost 

Romans 10:1-10; Matthew 8:28-9:1 

 

“We want every one of our parishes to become a place where God’s mercy is 

evident to those in need.” (Bishop Vasyl Tuchapets’) 

Our parish is beginning a ‘Little Free Pantry’ for anyone to take 

what they need for no cost. Currently so many people find it hard to 

make ends meet, choosing between adequate food and paying bills. 

“Is this our responsibility?” some might ask. “Shouldn’t the 

government manage poverty and homelessness?” 

This past week at the Synod of our Bishops in Ukraine, Bishop 

Tuchapets’ answered this question for us: 

  On Monday, July 11 Bishop Vasyl’ Tuchapets’, head of the UGCC’s Department of Social Service addressed the Synod 

on the theme: “An Analysis of the implementation of a social service strategy in the Ukrainian Greco-Catholic Church”. 

  Bishop Vasyl’ reminded the audience that the strategy and pastoral plan for the development of social services in the 

UGCC was endorsed by the Bishops’ Synod in 2016. This plan is based on three fundamental elements: nurturing a spirit 

of generosity and social responsibility in the faithful, service for the good of those in need, and institutional development 

and raising of qualifications of those who provide social supports. 

  “When we speak about nurturing a spirit of generosity and social responsibility, we hope to turn the attention of every 

one of our faithful to the fact that acts of compassion for those in need are an expression of our love for them, we are 

carrying out the commandment of love and that is the greatest Christian command.” 

  “As to service for those who suffer, the bishop added, this involves concrete acts of compassion. It is important that we 

as Church are not indifferent or passive to those in need, but rather we should attend to them and as much as we are able, 

demonstrate compassion.” 

  During the working session the bishops exchanged ideas about the best way to serve those in need during the russian 

aggression against Ukraine. They especially emphasized the importance of advancing the volunteer movement within the 

UGCC. 

  The third element of the strategy to enhance the social service of the UGCC, lies in institutional advancement and raising 

the calibre of those in social services. “If our services were more systematic, we could serve more and better, . . .  we need 

to have responsible persons in every parish of the UGCC who would take responsibility for initiating assistance to those in 

need in the area. 

  “Today Ukraine is in a state of war and we see that many people, especially in the eastern and southern provinces of 

Ukraine, have left their homes, are refugees outside the country or have been forced from their homes and need assistance 

in the places they now reside. So at this time, as Church, we turn our attention to these people to serve them.”  

  The bishop added, “But there are people who have remained in place and we must serve them too. We want every one of 

our parishes to become a place where God’s mercy is evident to anyone in need,” summarized Bishop Vasyl. 

http://news.ugcc.ua/news/vladika_vasil%D1%96y_tuchapets_pro_sots%D1%96alne_sluzh%D1%96nnya_ugkts_hochemo_shchob_kozhna_nasha_paraf%D1%

96ya_stala_m%D1%96stsem_viyavu_bozhogo_miloserdya_do_potrebuyuchih_lyudey_97401.html 

 

Please send in your questions!  What do YOU want to know about YOUR Faith? 

 

     PRAY                                       PRAY FOR UKRAINE                                         PRAY   

 

Tuesday, July 19: 6 p.m. Divine Liturgy  

  7 p.m. Speak English Café; please come to chat in English with our Ukrainian newcomers 

Wednesday, July 20: 10 a.m. Divine Liturgy 

 

Birthday greetings to:        Tetiana Kocan (15th), Maksym Pavlyshyn and Vitaliia Savchuk (17th), Miroslav 

Teplicki and Chantal Potoczny (19th), Mary Shantz (22nd) and Robert Slipec and Eva Kocan (23rd. 

Happy Birthday! 

 

Donations:  July 10: $630.  Ukraine fund: $1680. (memorial + R. Kuzmiuk) 

Thank you for your continued support! 

Every dollar donated in July for the Ukraine fund will be matched by the parish. 

     SAVE THE DATE: Sept. 24th – hosting an exhibition of Ukrainian culture       
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