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DIVINE LITURGY:
SUNDAY: 9:00 a.m. (Ukrainian) SUNDAY 10:30 a.m. (English)
SATURDAY : 4:00 pm (English)
Confession:
Before Divine Liturgies 9:00 am and 10:30 am on Sundays or anytime upon request.
Baptisms & Marriages:
By prior arrangement (at least 1 year before the marriage date), through the parish office.
Visitations & Anointing of the Sick: Please notify the office if a member of your family is in need of a visit.

July 14, 2019 - 4rd Sunday after Pentecost
Epistle: Romans 6: 18-23

see explanation on page 353

Gospel: Matthew 8:5-13

see explanation on page 23

Propers for the Divine Liturgy: Tone 3 on page 337 & 581

Prayer Intentions July 15-21
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday: No Divine Liturgy
Saturday
4:00 p.m. Divine Liturgy- English – for Parishioners
Sunday
9:00 a.m. +Anna Krawczuk – Olga Zembrzycki
10:30 a.m. +Michael Stasuik – Gloria & Tim

St. Mary’s Men’s Club
Golf Classic 2019 a “Day of Fun”
A huge thanks to all golfers, sponsors, volunteers, guests
and to our co-convenors Bill and Mary Evanochko
for their tremendous support.
Till we meet again – Cheers
Lou Bukatowicz – convenor

SUMMER STUDENT DONATION: St. Mary’s Parish did not receive a
grant from the CSJ this year. However, we would very much like to hire one
student for 10 weeks this summer. With minimum wage being increased to
$15.00 per hour, the estimated cost for one student is $4,000.00.
We are asking our parishioners for donations to off-set this cost. Any support
you may offer will be greatly appreciated.

FINANCES July 7th: Available in the printed version of the bulletin only.
Thank you very much for your generosity!
Жертводавцям слкадаємо щиру подяку!

Рішенням Синоду єпископів УГКЦ у четверту неділю після
Зіслання Святого Духа відзначається празник Всіх Святих Українського Народу, яких є
дуже багато, але ми не знаємо всіх їхніх імен. Цього дня ми вшановуємо також пам'ять
13 пратулинських мучеників та 27 новомучеників, проголошених блаженними Папою
Іваном Павлом II.
Бути святим – означає бути вибраним, відокремленим. Що отже це означає? Те, що
святими є лише вибрані, наперед для цього призначені люди?

Чи те, що святими є лише ті, обставини життя яких їх наче змушували стати святими,
такі як переслідування чи різні випробування? Чи те, що кожен з нас є вибраним і має
стати відокремленим? Вибраним Божою благодаттю, щоб стати відокремленим від
марноти цього світу? Правдою є те, що святість – це наслідок надзвичайної благодаті і
дії Святого Духа, Який «розподілює кожному, як він хоче» (1Кор 12,11), але правдою є
також те, що це покликання кожного християнина: «Воля Божа – святість ваша» (1 Сол
4,3).
Ким отже є святі українського народу? Тими, хто на наших землях у різні часи і в різних
обставинах прийняли благодать Божу і принесли добрий плід. Серед них великі князі,
які мудро управляли своїм народом (Свв. Володимир і Ольга), князі, які за Христа
опирались насильству своєю лагідністю (Свв. Борис і Гліб), засновники монашого життя
на українській землі (Свв. Антоній і Теодосій Печерські), мученики за єдність церковну
(Св. Йосафат), преподобні і праведні (Св. Йосафата Гордашевська), мученики за віру
переслідуваної Церкви (Свв. новомученики часів радянської окупації, серед яких
єпископи, священнослужителі, монахи, монахині, один мирянин), і численні святі нашої
землі, знані лише Богові, які йшли слідами їхньої духовності чи то у подвижництві
монашого життя, чи то у мучеництві та ісповідництві віри, чи то у простоті та лагідності
серця. Що окрім єдиної землі об’єднувало всіх цих святих людей? Прагнення Бога і
віддане Йому служіння. Кожен з них зумів знайти свою дорогу до Бога, свій спосіб
святості, свою форму посвяти. Святість отже не є явищем, обмеженим ні часом, ні
станом життя, ні обставинами. Святість – це вибір. Постійний вибір, щоденний, а навіть
щомиттєвий. Вибір Бога у повсякденності та неповсякденності, у мирні часи і в часи
переслідувань, у тишині монашої келії та серед гучності світу. Це вибір, на який здатний
кожен з нас. У свій спосіб. На своєму місці. У своїх обставинах життя. У своїх людських
слабкостях та немочах. У своїй зраненій гріхом природі. У своєму серці.
Святі свідчать кожному з нас, що святість – це та єдина правдива дорога цього життя,
яку можна верстати різними стежками, проте у єдиному напрямку. Святі, які своєю
святістю прославили український народ, свідчать нам про благословення милостивим
Богом наших земель і кличуть нас приєднатися до небесного чертогу і вічної слави всіх
святих українського народу.

