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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 28, 2019 - 6th Sunday after Pentecost
Epistle: Romans 12: 6-14 see explanation on page 366 Gospel:
Matthew 9:1-8 see explanation on page 26
Propers for the Divine
Liturgy: Tone 5 on page 851

Prayer Intentions July 29-August 4
Monday, Tuesday, Thursday, Friday: No Divine Liturgy
Wednesday
Saturday
4:00 p.m. +Paul & Ilene Rehaluk
Sunday
9:00 a.m. Divine Liturgy-Ukrainian – for Parishioners
10:30 a.m. Divine Liturgy – English

FINANCES July 14th and July 21:
Available in the printed version of the bulletin only.

Thank you very much for your generosity!
Жертводавцям слкадаємо щиру подяку!

Кожен з нас носить у собі свої «розслабленості». Деколи розслабленість паралізує нас так, що
не можемо уже і ходити, а лише лежати на ношах. Деколи ми пориваємося вийти зі стану
розслабленості, відчайдушно намагаємося встати з ложа гріха, прагнемо відчувати себе живими.
І тоді Ісус з Назарету, бачивши нашу віру чи віру тих, хто просить за нас, віддаляє від нас нашу
розслабленість. А деколи ми зовсім не бачимо своєї розслабленості і звісно не намагаємося від
неї звільнитися. Ми зате добре помічаємо таку розслабленість в інших: в їхній вірі, в їхній
поведінці, в їхній мові, в їхніх рухах, а навіть в їхніх думках. І тоді Ісус з Назарету залишається з
тими розслабленими, хворобу яких ми бачимо, але не наближається до нас. А деколи ми,
навпаки, добре бачимо і розуміємо розслабленість свого духа, але не готові почути «Встань і
ходи!» Нам здається, що це занадто складно, що це не для нас, адже і так, у розслабленому
стані, можемо жити. І тоді Ісус з Назарету не змушує нас, але відступає від ложа наших хвороб.
І потім ми кажемо: Бог несправедливий, Він одних звільняє з їхніх недуг, а іншим дає відчути
тяготу розслаблення протягом цілого життя. Одним Він подає свою благодать, а серце інших
робить твердим, очі незрячими, вуха нечулими. Чи так це? Чи Бог несправедливий тому, що не
змушує людину прийти до Нього?
Христос каже кожному з нас: «Прощаються тобі твої гріхи. Встань і ходи!» Але не кожен з нас це
чує. Чує лише той, хто вважає себе грішником і розслабленим. Не чує той, хто вважає себе
праведним і здоровим. І це не несправедливість Божа це чинить, а людська воля.
ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ — ХРЕСТИТЕЛЬ РУСИ-УКРАЇНИ
Поміж великими і світлими мужами нашої княжої держави святий Володимир Великий, наче
сонце, сяє своєю невмирущою славою, величчю і заслугами. В історії Руси-України його
записано золотими літерами не тільки як могутнього і розумного володаря, але передусім як
хрестителя, просвітителя і ревного апостола християнської віри. Свята віра, яку він прийняв у
візантійському обряді, стає з часом серцем і душею нашого народу й держави. Вона стає
сильною моральною основою нашого народу, основою нашої культури, звичаїв і обрядів. Вона
завжди була великою моральною силою для нашого народу, передусім у дні його горя і руїни.
Тією християнською вірою наш народ довгі-довгі сторіччя жив і кріпився, тією ж вірою він і
сьогодні живе і кріпиться в неволі безбожного комунізму. І в тому якраз велика заслуга святого Володимира Великого, що дав нашому народові цінний скарб святої віри. Він вічно
житиме у серці нашого народу як його хреститель, апостол і святий.

