
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                       4.12.2022                            СЛАВА НА ВІКИ! 

25-а неділя після П’ятидесятниці (глас 8) і Введення в храм Пресв. Богородиці 

до Єфесян 4:1-6 і до Євреїв 9:1-7; Луки 18: 25-38 і 10:38-42; 11:27-28. 

     На наше покликання: увійти в Царство Боже 

Минулої неділі ми відзначали день святого апостола Пилипа, з якого 

починається Пилипівка, передріздвяний піст — приготування до 

святкування Різдва Господнього. Це чудовий час для роздумів і 

приготування. Роздумів над великою таємницею Божої любові до нас і 

приготування до Його присутності серед нас в особі Ісуса з Назарету. 

Протягом цього періоду, а саме цього місяця, під час наших недільних 

проповідей, ми зосередимося на поглибленні нашого усвідомлення Божої 

любові та присутності в нашій Божественній Літургії та через неї. 

Літургійне життя церкви – це не просто черговий набір ритуалів чи правил, подібних до норм, які ми 

встановили для організацій чи громадських церемоній. Наше літургійне життя є для нас спробою увійти в 

божественне життя, побачити себе і свій світ так, як бачить Господь. Саме з цієї причини церква має інший 

цикл протягом року, ніж наш світський календар. Церковний календар будується не навколо “нового року”, а 

навколо події, яка виходить за межі часу і включає всі часи: Великдень — день Воскресіння, Свято Свят. Це 

наша початкова і кінцева точка. Це день, який надає сенсу всьому іншому. Це день, який ми переживаємо 

щонеділі і який нас запрошено відсвяткувати знову на кожній Божественній Літургії. 

  Отже, що таке Божественна Літургія? Ми зосередимося на цьому протягом наступних кількох тижнів у 

наших недільних проповідях. Ми почуємо про наше покликання увійти в Царство не як слабкі та загублені 

люди, а як покликані до вищої гідності: діти Божі, брати і сестри у Христі. Ми стаємо такими не завдяки 

нашим власним діям, а тому, що це творить для нас Божа любов. Як діти Божі, ми пізнаємо нашого Господа 

через діяння Бога в історії людства: тому ми чуємо, що Бог зробив, у співі уривків псалмів в антифонах та 

читаннях з Нового Завіту (Послання та Євангелія). Але потім нас запрошено до ще більш особистого досвіду: 

Бог є з нами. Ми входимо до Євхаристійної частини Літургії, згадуючи Втілення, Страсті та, зрештою, 

Воскресіння Христове. Незважаючи на наші невідповідності, ми запрошені “спробувати і побачити, який 

добрий Господь”: прийняти Євхаристію. Нарешті, ми маємо проголошувати цю істину та святкувати з 

радістю цю реальність єдності з Христом, коли йдемо у світ. Ми маємо нести наш досвід Царства у світ, щоб 

“ім’я Господнє було благословенне від нині і до віку” і не лише в наших церквах, але й у всьому світі! 

 

МОЛІМСЯ                             МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ                   МОЛІМСЯ   

 

НИНІ: панахида перед Літургією: +Галина Удянська;  

після Літургії: +Мая Іванько  

Просимо до спільного спілкування при каві після Літургії 
 3-а поп майстер класа приготування Різдвяних павуків; $25 дорослі а $15 діти; зголошуйтеся  

до п-і О.  Грищенко 226.666.3677  

5-а веч. репетиція колядок на великі залі 

Цього тижня:  
вівторок-п’ятниці, 10-рано: Божественна свята Літургія 

7.12.2022 11:30 рано Молебень 

Kлюб сейньорів; 12:00 обід; 1:00 бінґо 

10.12.2022  Майстерня з вишивання. 11:00-13:00 год. Прошу записатися через парафіяльний емайл або  

телефонуйте до Софії Федорович 1.705.591.5845 

 

НАДХОДЯТЬ 
18.12.2022 Cвято св. о. Миколая 

 

ВІТАЄМО о.диякона Ярослава із річницею дияконських свячень (2-го грудня) 

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

Якоб Труш (4-го), Юрій Тесак (8-го), і Маркіян Коцан (9-го). 

Многая літа! 

 

ПОЖЕРТВИ:  27-го листопада: $1,510. 

Дар на Україну за подарований образ п. Марією Антонів: $1000.         

Щиро дякуємо! 

  

 



GLORY TO JESUS CHRIST! 4.12.2022 GLORY FOREVER! 
25th  Sunday after Pentecost (78h tone) 

Ephesians 4:1-6 and 9:1-7; Luke 18: 25-38 and 10:38-42; 11:27-28. 

 We are called to enter into God’s Kingdom 
This past Sunday we celebrated the day of the holy apostle Philip, which marks the 

beginning of Pylipivka, the pre-Christmas fast—a preparation for the celebration of 

Our Lord’s Nativity. It is a wonderful time of reflection and preparation. Reflection 

upon the great mystery of God’s love for us and preparing ourselves for His presence 

among us in the person of Jesus of Nazareth.  

During this period, specifically, for this month during our Sunday homilies, we will 

be focussing on deepening our awareness of God’s love and presence in and through 

our Divine Liturgy. 

  The liturgical life of the church is not just another set of rituals or rules, like the norms we have established for 

organizations or public ceremonies. Our liturgical life is an attempt for us to enter into divine life, to see ourselves 

and our world as God sees. It is for this reason that the church has a different cycle during the year than our social 

calendar. The church’s calendar is not built around a “new year” but rather structured around an event which goes 

beyond time and includes all time: Easter—the day of Resurrection, the Feast of Feasts. This is our starting point and 

our end point. It is the day which gives meaning to all else. It is the day that we re-live every Sunday and that we are 

invited to re-celebrate at every Divine Liturgy. 

  So what is the Divine Liturgy? We will focus on this for the next few weeks in our Sunday homilies. We will hear 

about our call to enter into the Kingdom, not as weak and lost people, but as those who are called to a higher dignity: 

children of God, brothers and sisters in Christ. We become this, not of our own action, but because this is what 

God’s love does to us. As children of God we come to know our Lord through the actions of God in human history: 

so we hear what God has done in the singing of the psalm excerpts in the antiphons, and the readings from the New 

Testament (epistle and gospel). But then we are invited into an even more intimate experience: God is with us. We 

enter the Eucharistic portion of the Liturgy, recalling the Incarnation, the Passion, and ultimately the Resurrection of 

Christ. In spite of our inadequacies we are invited to “taste and see how good the Lord is”: to receive the Eucharist. 

Finally, we are to proclaim this truth and celebrate with joy this reality of being united to Christ as we go into the 

world. We are meant to take our experience of the Kingdom into the world, so that “the name of the Lord is blessed, 

now and forever” and not just in our churches, but throughout the world! 

PRAY                                       PRAY FOR UKRAINE                                         PRAY   

 

TODAY: Before the Divine Liturgy panakhyda +Halyna Udianska 

 After Divine Liturgy panakhyda + Maia Ivanko 

   Please come down for coffee and socializing after Divine Liturgy  

 1p.m master class for making Christmas “spiders”; adults $25; children $15; please contact O.  

            Gryshchenko @ 226.666.3677 

 5p.m. community choir practice of Christmas kolyady (Ukrainian) 

 

THIS WEEK: 

           Tuesday to Friday Divine Liturgy at 10 a.m 

7.12.2022 11:30 Moleben 

 Seniors’ club: noon potluck lunch and 1pm bingo 

10.12.2022 Master class of vyshyvannya in Ukrainian; Registration: tserkvaspasa@rogers.com OR call  

 Sophia @ 1.705.591.5845 

 

UPCOMING:  18.12.2022  St. Nicholas day concert 

 

CONGRATULATIONS to Rev. Deacon Jerry on the anniversary of his ordination (Dec. 2) 

 

Birthday greetings to:  

Jakob Trusz (4th), Yurij Tesak (8th), and Markian Kocan (9th).  

Happy Birthday! 

 

Donations:  Nov. 27: $1510. 

Donation for aid to Ukraine for the donated painting by Maria Antoniw: $1,000. 

Thank you for your continued support! 

 
 

mailto:tserkvaspasa@rogers.com

