СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!

13.11.2022

СЛАВА НА ВІКИ!

22-а неділя після П’ятидесятниці (гл 5)
до Галатів 6:11-18 і Луки 16: 19-31.

Ми перетворюємо ненависть на мужність і любов
Цієї неділі та понеділка ми приносимо наші подарунки у вигляді теплих шарфів (шаликів)
та вітальних листівок, які будуть надіслані всім мешканцям дитячого будинку в Петриках,
Україна. Ми створили зв’язок дбайливости з цими дівчатами, які перебувають у дитячому
будинку, даючи їм зрозуміти, що ми пам’ятаємо про них і бажаємо їм радості. Наша увага
викликала позитивні хвилі для всіх, хто причетний до цього інтернату. Ми також
збагачуємось можливістю дотягнутися до цих дівчат, які живуть так далеко від нас.
Я також сподівалася надіслати нагадування про Маленьку Комору на території нашої церкви. Це
маленький крок, який ми можемо зробити для людей, чиє життя є менш щасливим, ніж наше власне.
Щоразу, коли ми знаходимося біля церкви, чому б не додати в комору продукти із коробки в церкві чи зі
свого дому? Будь ласка, залишайте продукти біля входу до церкви, коли можете. Сусідка, (котра живе
неподалік церкви) розповідала, що вона була в захопленні, що ми облаштували цю комору. Це чудовий
спосіб допомогти людям вижити в ці важкі часи. Їжа необхідна кожному.
Маючи на думці наші парафіяльні ініціативи, можете собі уявити моє здивування, коли я прочитала цієї
неділі притчу про Лазаря та багатого чоловіка. Урок цієї притчі однозначний. Чи бачу я безхатченка? Чи
реагую я на нього так, як на членів своєї родини? Чи бачу я як людина з залежністю живе в наметі? Я знаю її
ім'я? Лазар — єдиний названий персонаж у всіх євангельських притчах! Лазар означає “кому Бог
допомагає”. Бог називає чоловіка, котрий страждає, по імені, а багатий чоловік просто ігнорує його.
Хоча нам подобається думати, що добре жити — це небесна нагорода, реальність інша. Бог з нами як у
наших стражданнях, так і в нашій радості. І ми відчуваємо живого Христа через вчинки доброти та любові.
Ми —ти, я—можемо подолати цю прірву між пеклом багатого і небом Лазаря та Авраама.
Як спільнота, ми робимо маленькі, але гарні кроки назустріч, а не віддаляємось від тих, хто потребує
допомоги: кожна листівка, яку ми пишемо мешканцям дитячого будинку в Україні, звертається до кожної
дівчини по імені. Ми можемо бачити в них Бога. Їжа, яку я кладу в комору, є безкорисливим, анонімним
подарунком тому, хто голодний.
Кожна молитва і пожертва на допомогу Україні – це світло в темряві. З кожним кроком доброти добро
перемагає зло. Наш патріарх Святослав запевняє, що Україна переможе, будучи духовно і морально
сильнішою за ворога: ми перетворюємо ненависть на мужність і любов до Батьківщини. Ми виховуємо
любов. “ . . . ненависть породжує злочинців, а любов породжує героїв. Україна проявляє себе нацією
героїв”.

Знаходімо радість у виявленні Христа в собі!
МОЛІМСЯ

МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ

МОЛІМСЯ

НИНІ: панахида +Ганна Поліщук
після Літургії: парафіяльне засідання—2026 до 100-ліття нашого храму
5-а веч. репетиція колядок на великі залі
понеділок, 14-го листопада, 10-рано: Божественна свята Літургія +Вероніка Федорович
вівторок-п’ятниці, 10-рано: Божественна свята Літургія
ПРОЄКТ УСМІШКА
:
Повернути листівки та торбинки на дарунки для дівчат в інтернаті в Петриках: нині або в
понеділок, 14-го листопада між 6-8-ою веч (при новім вході до церкви)
НАДХОДЯТЬ
24-26.11.2022 Єпископи Канади закликають до молитви, посту, і дії (лист залучений)
26.11.2022 поминання Голодомору: 1-і поп. Панахида (при пам’ятнику) опісля документальний
фільм і автобус Голодомору
18.12.2022 Cвято св. о. Миколая
УВАГА! СМАК УКРАЇНИ: не відбудеться
ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:
диякона Ярослава Поліщука і Андрія Савчука (13-го) і Наталю Копичин (14-го).
Многая літа!

ПОЖЕРТВИ:

6-го листопада: $490.

Церква в Україні: $70.

Щиро дякуємо!

GLORY TO JESUS CHRIST!

13.11.2022
nd

GLORY FOREVER!
th

22 Sunday after Pentecost (5 tone)

Galatians 6:11-18 and Luke 16: 19-31.

You and I can bridge that chasm between the rich man’s hell and
the heaven of Lazarus and Abraham.
This Sunday and Monday is when we bring in our gifts of warm scarfs and greeting
cards that will be sent to all the residents of the orphanage in Petryky, Ukraine. We
have forged a bond of caring with these institutionalized girls, letting them know that
we remember them and wish them joy. Our attention has caused positive ripples for
everyone involved with this internat. We too are enriched by the opportunity to reach
out to these girls living so far from us.
I also had hoped to send a reminder about the Little Pantry on our church property. This is a small way that we can
contribute to individuals whose lives are less fortunate than our own. Whenever we are near the church, why not add a
grocery item to the pantry, either from the bin at the church, or from your own home? Please leave grocery items at the
church entrance whenever you can. A neighbour on the street told me how delighted she was that we had set up this
pantry. It is a great way to help people get by in these difficult times. Food is essential to everyone.
Having our parish initiatives in mind, you can imagine my surprise when I read this Sunday’s parable about Lazarus
and the rich man. The Parable’s lesson is unequivocal. Do I see the person who is homeless? Do I respond to him as I
do to my family members? Do I see the addict living in the tent? Do I know her name? Lazarus is the only named
character in all the Gospel parables! Lazarus means “whom God helps”. God calls the suffering individual by name,
while the rich man simply ignores him.
While we like to think that living well is a heavenly reward, the reality is different. God is with us in our suffering as
well as in our joy. And we experience the living Christ through acts of kindness and love. You and I can bridge that
chasm between the rich man’s hell and the heaven of Lazarus and Abraham.
As a community we are taking small but beautiful steps towards, rather than away from those in need: each card we
write to the orphanage in Ukraine addresses a person by name. We can see God in them. Each item of food I put in the
pantry is a selfless, anonymous gift to someone who is hungry.
Each prayer and donation to aid Ukraine is a light in darkness. With each step of kindness, Good prevails over evil.
Our patriarch Sviatoslav assures us that Ukraine will win by being spiritually and morally stronger than our enemy: we
transform hate into courage and love for our homeland. We cultivate love. “ . . . hatred gives birth to criminals, but love
gives birth to heroes. Ukraine is revealing itself to be a nation of heroes”.

May we find joy in revealing Christ within us!

PRAY

PRAY FOR UKRAINE

PRAY

Today: panakhyda +Hanna Polichtchouk
After Divine Liturgy—meeting: 2026 Towards the 100th anniversary of our Church
5 p.m. community choir practice of Christmas kolyady (Ukrainian)
Monday, Nov. 14, 10 a.m. Divine Liturgy: +Veronica Fedorowich
Tuesday to Friday Divine Liturgy at 10 a.m.

PROJECT SMILE
:
Return bags and cards today OR Monday, Nov. 14, 6-8 pm
UPCOMING
24-26.11.2022
26.11.2022
18.12.2022

Bishops’ call to Prayer, Fasting, and Action (attached)
commemoration of the Holodomor: 1pm Panakhyda and documentary film
St. Nicholas day concert

TASTE OF UKRAINE dinner cancelled

Birthday greetings to:
Deacon Jerry Polischuk and Andriy Savchuk (13th) and Natalia Kopychyn (14th).
Happy Birthday!

Donations:
Nov. 6: $490.

Church in Ukraine: $70.
Thank you for your continued support!

