
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                       6.11.2022                            СЛАВА НА ВІКИ! 

21-а неділя після П’ятидесятниці (гл 4) 

до Галатів 2:16-20 і Луки 8: 5-15.  

Віра, надія, любов, “поливають” насіння Христа 

Цього року наша осінь надзвичайно гарна. Листя вкриває вулиці 

помаранчевим і жовтим килимом відтінків, і наші KW фермерські 

ярмарки переповнені пізнім урожаєм фруктів і овочів. Рясне 

сонячне світло, однак, затьмарене реальністю постійних страждань 

нашого народу. Вже 8 місяців постійних вбивств та руйнувань 

скоєних російськими військами. Ці протилежні реальності  

зустрічаються в Євангельському читанні цієї неділі. Лука дає нам притчу про сіяча, фермера, чиє 

насіння падає на різні поверхні, проростаючи лише в хорошому ґрунті. 

Яке своєчасне нагадування нам про те, що ми є ґрунтом землі, ми цілісно пов’язані. Як 

концепція Ubuntu, яку ми вже бачили в минулому: “Я є, тому що ми є”. Ми — ґрунт, але кожен 

із нас окремо вирішує, день за днем, можливо, момент за моментом, чи ми робитимемо внесок 

до доброго ґрунту, де росте Божа доброта, чи ми додаватимемо кам’янистості та тернини. Я 

дивлюся на Україну, щоби побачити, як  плекається добра земля; як любов і щедрість можуть 

зростати посеред спустошення. Я бачу, як ті, хто загинув, дають міцне коріння тим, хто вижив, 

щоби продовжувати, зберігаючи загиблих живими у їхніх серцях. Віра, надія, любов, 

“поливають” насіння Христа. Чим більше ми підтримуємо один одного, піклуємось і працюємо 

разом, тим більше ми плекаємо ґрунт заради рясного урожаю добра. 

Покидаючи тепло літа, давайте відчуємо тепло нашої громади, несучи світло в темніші дні. 

Ми молимося один за одного, за Україну, за те, щоби зерна миру дозріли. 

 

МОЛІМСЯ                             МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ                   МОЛІМСЯ   

 

НИНІ: панахида +Данута Худзінська 

                      В тижні нема відправ тому що отці учащають в Епархіяльних Священичих          

                      Реколєкціях 
вівторок, 8-го листопада, 6-а веч. засідання в справі благодійної вечері; в залі під церквою 

субота, 12-го листопада, 9-а рано прошу помогти прибирати кімнату ЛУКЖК у залі та  

мити начення в кухні 

 7-а веч. КОНЦЕРТ Капеля Бандуристів; вступ при дверях $25. 

неділя, 13-го листопада після Літургії: парафіяльне засідання—2026 До 100-ліття нашого храму 

ПРОЄКТ УСМІШКА      : 
Відібрати листівки та торбинки на дарунки для дівчат в інтернаті в Петриках: нині або в понеділок 

між 6-8-ою веч (при новім вході до церкви) 

Повернути: в неділю, 13-го або понеділок, 14-го листопада між 6-8-ою веч (при новім вході до 

церкви) 

НАДХОДЯТЬ 

26.11.2022 поминання Голодомору: документальний фільм і панахида 

10.12.2022 СМАК УКРАЇНИ: вечеря приходи на допомогу Україні та новоприбулим 

18.12.2022 Cвято св. о. Миколая 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

 Ірина Савчук і Катерина Лука (7-го) i Кароліна Подопригора (10-го). 

Многая літа! 

 

ПОЖЕРТВИ:    

25-го вересня: $1045.   Конверти: $10.  

9-го жовтня: $435.   16-го жовтня: $690.   

23-го жовтня: $600.   30-го жовтня: $830.  Семинарія: $50. 

Discover Ukraine Food sales: $909.75 

Щиро дякуємо! 

 

 



GLORY TO JESUS CHRIST! 6.11.2022 GLORY FOREVER! 
21st Sunday after Pentecost (4th tone) 

Galatians 2:16-20 and Luke 8: 5-15.  

 

 Faith, hope, love, water the seeds of Christ 

This year our autumn is exceptionally beautiful. Leaves carpet the streets in 

orange and yellow hues and our KW farmers’ markets are bursting with a late harvest 

of fruits and vegetables. The abundant sunshine nevertheless is clouded by the reality 

of our people’s continuous suffering. 8 months now, of persistent killing and 

destruction by russian forces. These opposite realities are met in this Sunday’s Gospel 

reading. Luke gives us the parable of the sower, the farmer whose seeds fall on 

varying terrain, thriving only in good soil.    

What a timely reminder to us, that we are the earth’s soil, we are connected integrally. Like the concept of 

Ubuntu that we have seen in the past: “I am because we are.” We are the soil, but each of us individually 

chooses, day by day, perhaps moment by moment, whether we contribute to a rich soil, where God’s goodness 

grows, or whether we add rockiness and thorns.  

I look to Ukraine to see how good soil is nurtured; how love and generosity can grow amidst devastation. I 

see how those who have died provide the strong roots for those who survive to carry on with the dead still living 

in their hearts. Faith, hope, love, water the seeds of Christ. The more we support each other, care for each other, 

and work together, the more we nurture a soil for a bountiful harvest of goodness.  

As we leave the warmth of summer, let’s feel the warmth of our community, bringing light to darker days. 

We pray for each other, for Ukraine, for the seeds of peace to mature.   

 

PRAY                                       PRAY FOR UKRAINE                                         PRAY   

 

Today: panakhyda +Danuta Chudzinski 

             There are no services this week because the priests will be participating in the  

              Eparchial Clergy Retreat 

Tuesday, Nov. 8 @ 6pm meeting to discuss the proposed UCWLC fundraising dinner 

Saturday, Nov. 12 @ 9am please come out to help clean in the Catholic Centre:  

                                 UCWLC room and wash the dishes  

 7pm Canadian Bandurist Capella concert; tickets at the door $25. 

Sunday, Nov. 12 after Divine Liturgy—meeting:2026 Towards the 100th anniversary of our Church 

PROJECT SMILE      : 

Pick-up bags and cards to be filled out for the children in Petryky Internat: after Divine Liturgy  

                      OR Monday 6-8 pm at new Church entrance 

Return: Sunday, November 13 before or after Divine Liturgy OR Monday, Nov. 14, 6-8 pm 

 

UPCOMING 

26.11.2022 commemoration of the Holodomor: documentary film and panakhyda 

10.12.2022 TASTE OF UKRAINE: fundraising dinner for Ukraine and newcomers 

18.12.2022 St. Nicholas day concert 

 

Birthday greetings to: Irene Savchuk and Kateryna Luka (7th)  

and Karolina Podoprygora (10th).  

Happy Birthday! 

 

Donations:  

Sept. 25: $1045.   Initial donation: $10.  

Oct. 9: $435.    Oct. 16: $690.   

Oct. 23: $600.    Oct. 30: $830.  Seminary: $50. 

Discover Ukraine Food sales: $909.75 

Thank you for your continued support! 

 


