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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.

Aug. 2, 2020
Epistle: 1 Corinthians 3:9-17
Gospel: Matthew 14:22-34
Prayer Intentions
Sunday

9:00 am
10:30am
Monday
9:30 am
Tuesday
9:30 am
Wednesday 9:30 am
Thursday 9:00 am
Friday
9:30 am
Saturday 9:30 am
Sunday
9:00 am
10:30 am
10:30 am

For Parishioners
For health of Elsie Harasymko
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
Feast of Transfiguration /Intention of Barbara Spak
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
For Parishioners
+Theodor Pawluch (anniv) – Dorothy Pawluch

In all these things we conquer overwhelmingly. (Romans 8:37)
Julius Caesar. Alexander the Great. Napoleon Bonaparte. Genghis Khan. What do
these men have in common? They were among the world’s greatest conquerors. They

waged military campaigns that took them far and wide, forming mighty empires
along the way.
Would you include Jesus in that list? Or St. Paul? Or yourself, for that matter? We
don’t think of Christ, or Christians in general, as conquerors. Jesus died an ignoble
death at the hands of the Romans. St. Paul was beheaded by the same empire. They
looked more like the conquered than conquerors. Even today many Christians are
martyred by those in power.
And yet through his sacrifice on the cross and his resurrection from the dead, Jesus
conquered the greatest enemies of all: sin and death. And because of our baptism
into Christ, that’s a victory we all share in—no matter what befalls us in this life.
Paul’s words must have comforted the early Christians whenever they experienced
persecution for their faith. Even when it looked like they were “losing,” they knew
they were actually “winning.” They trusted that not even the worst calamity could
separate them from Jesus (Romans 8:39)!
These verses can bring you comfort as well. You may be experiencing the kind of
anguish and distress that St. Paul described. Or maybe you are repeatedly “losing” to
a certain temptation. Whatever the case, know that as you cling to the Lord, you will
“win” in the end. One day Jesus will welcome you into his heavenly kingdom, and
everything will be made right and beautiful.
Until then, remember that God will never separate himself from you; his love is too
strong, too real and solid. And through that love, you too will triumph over sin,
death, and all the trials of life. You too will be a conqueror.
“Jesus, may I never be separated from your love!”
Дев'ята неділя
Мт. 14, 22-34

Сьогоднішній приклад про Петра, який йшов по воді, відкриває нам дуже велику правду
християнського життя. Коли апостоли побачили особу, яка йде по воді, то настрахалися.
Коли ж вони впізнали, що то є Христос, то Петро, після Його слів, почав іти до Ісуса по воді.
Доки Петро дивився на Христа – він ішов, але тільки-но почав усвідомлювати, що він людина
і що йде по воді, а людині невластиво ходити по воді, почав тонути.
Так буває і в нашому житті. З історії Церкви знаємо, що взірцем християнина є мученики, які
завжди, не взираючи на обставини, жили вірою. І доки ми живемо вірою, не взираємо на
зовнішні обставини, ми наче можемо йти по воді.
Коли ми старємось якось реально, по людські дивитись на обставини, то відразу починаємо
тонути. У християнстві не тільки песимізм, але й навіть реалізм, як також ідеалізм не є
можливий, в християнстві можливо жити лише вірою. Лише віра дає нам спроможність йти
попри будь-які обставини, віра і вдивлення в Ісуса Христа. І тому наша віра – це те, що дає
нам фундамент, основу, щоб попри будь-які життєві бурі і невзгоди, будь-які ситуації йти
понад усім і через усе у відповідь на те, що нам допомагає йти через ті реальності життя
наш Господь.

1 Кр. 3, 9 – 17 «Ми бо співробітники Божі»
Бог, створюючи людину на свій образ і подобу, не просто запланував людину, щоб вона
жила сама, але створив її, щоб вона володіла землею, пильнувала все довкола. Бог створив
людину в своїй любові, бо не хотів тішитись життям і буттям сам в собі і дав людині велику
місію, щоб вона була Його співробітником.
Людина також має творити, співтворити з Богом. Тому ми ніколи не можемо бути творцями
самі в собі. Маємо в Бозі відкривати для себе і все більше пізнавати цю місію, чого Бог очікує
і сподівається від нас. І кожен з нас, яким би він не був, молодим ч

