
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                       18.12.2022                            СЛАВА НА ВІКИ! 
27-а неділя після П’ятидесятниці (глас 2) 
до Єфесян 6:10-17; Луки 13:10-17 і 6:17-23. 

     “Ніжність і доброта виходять з нього” 
  Святий Миколай є улюбленим святим, який відкриває наш Різдвяний 
сезон. Надзвичайна щедрість і простота цього єпископа четвертого століття 
ніколи не переставали приносити радість і тепло в серця кожного з року в 
рік, але протягом свого життя святий Миколай ніколи не шукав слави; він 
поширював добро і милосердя анонімно, несподівано. Він був таким же 
скромним, як і альтруїстом. Яке радісне нагадування для нас: це святість, 
до якої ми покликані. 

“ ‘Святий’ не означає просто відданість, чи безкорисливість, чи щедрість, хоча святість включає все це. Це 
(святість) також не означає апогей релігійної відданості, хоча іноді це також може охоплювати. Є багато 
благочестивих людей, які вважають себе святими, але не є такими, і багато людей, які вважають себе 
нечестивими, які такими є. 
    Святий — це людина, яка практикує ключову людську чесноту - смирення. Смирення перед обличчям багатства 
та достатку, смирення перед обличчям ненависті та насильства, смирення перед обличчям чужого смирення, 
смирення перед обличчям любові та краси, смирення перед обличчям болю та смерті. Святі упокоряються 
перед усім блиском і жахом світу, тому що вони відчувають, що в ньому є щось 
божественне, щось пульсуюче й живе під твердою мертвою поверхнею матеріальних 
речей, щось неймовірно більше й чистіше за них. 
    Ця людина - одне з тих рідкісних, рідкісних створінь. Ніжність і доброта виходять з нього, як засіб після 
гоління. . . його оточує велика тиша, в яку він загорне вас, і ви навіть не знатимете про це, притупляючи біль 
ваших найрізкіших одержимостей, заспокоюючи божевільні пріоритети вашого світу бальзамом свого спокою”. 

Hendra, Tony. Отець Джо: Людина, яка врятувала мою душу. 

МОЛІМСЯ                             МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ                   МОЛІМСЯ   
 

НИНІ: панахида після Літургії: +Марія, Степан, Михайло, Микола, Марія (род. Павлишин)  
          2-а поп. Концерт св. о. Миколая 
Цього тижня:  
19.12.22 понеділок, cв. отця Миколая, 10-а рано і 6:30 веч: Божественна свята Літургія 
22.12.22 четвер, Зачаття св. Анни, коли зачала Пресв. Богородицю, 10-рано: Божественна свята Літургія 
вівторок-п’ятниці, 10-рано: Божественна свята Літургія 
 

МАЛАНКА 14-го січня—зверніться до Галини 519.568.7895 або 226.584.3255 
купуйте квитки чимскоріше! 

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    Оля Гамуляк (22-го)                Многая літа! 
 

ПОЖЕРТВИ:     11-го грудня: $920.    Церква в Україні: $50.     
Щиро дякуємо! 

Щира подяка організаторці та учасникам майстер класи вишиття! 
 

 



GLORY TO JESUS CHRIST! 18.12.2022 GLORY FOREVER! 
27th  Sunday after Pentecost (2nd tone) 

Ephesians 6:10-17; Luke 13:10-17 and 6:17-23. 

   “Gentleness and goodness come off him” 
  St. Nicholas, is the beloved saint who ushers in our Christmas season. The remarkable 
generosity and simplicity of this fourth century bishop has never ceased to bring joy and 
warmth to everyone’s heart year after year, yet during his life, St. Nicholas never sought 
renown; he spread goodness and charity anonymously, unexpectedly. He was as humble as 
he was altruistic. What a happy reminder for us: this is the holiness to which we are called.    

“ ‘Saint’ does not mean merely dedication, or selflessness, or generosity, though it subsumes all those. Nor 
does it mean the apogee of religious devotion, though it can subsume that too—sometimes. There are many 
pious people who believe themselves to be saints who are not, and many people who believe themselves to be 
impious who are. 

   A saint is a person who practices the keystone human virtue of humility. Humility in the face of wealth and plenty, humility in 
the face of hatred and violence, humility in the face of another’s humility, humility in the face of love and beauty, humility in the 
face of pain and death. Saints are driven to humbling themselves before all the splendor and horror 
of the world because they perceive there to be something divine in it, something pulsing and 
alive beneath the hard dead surface of material things, something inconceivably greater and 
purer than they. 
   This man is one of those rare, rare creatures. Gentleness and goodness come off him like aftershave. . . a great stillness surrounds 
him in which he will fold you without your knowing it, numbing the pain of your most jagged obsessions, soothing away the mad 
priorities of your world with the balm of his peace.” 

Hendra, Tony, Father Joe: The man who saved my soul. 

PRAY                                       PRAY FOR UKRAINE                                         PRAY   

 
TODAY: After Divine Liturgy panakhyda + Maria, Stepan, Mykhailo, Mykola, Maria (Pawlyshyn family) 
 2p.m. St. Nicholas day concert 
 
THIS WEEK: 
19.12.2022 Monday, St. Nicholas, 10 a.m. & 6:30 p.m.: Divine Liturgy            
22.12.2022 Thursday, Conception of St. Anne (she conceived the Theotokos): Divine Liturgy at 10 a.m 
Tuesday to Friday Divine Liturgy at 10 a.m 
 

MALANKA, January 14 call Halyna @ 519.568.7895 or 226.584.3255 and buy your tickets now! 
 

Birthday greetings to:   Olya Hamulak (22nd).     Happy Birthday! 
 

  Donations:   
Dec. 11: $920.    Church in Ukraine: $50.     
Thank you for your continued support! 

 
A sincere thank you to the organizer and participants in the vyshyttya workshop! 

 


