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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. 9, 2020
Prayer Intentions
Sunday

9:00 am
10:30am
Monday
9:00 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
+Theodor Pawluch (anniv) – Dorothy Pawluch
Health of Lorraine Burke – Fr. Peter
Health of Elsie Harasymko – Fr. Peter
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
For Parishioners
Dormition of the Thotokos

Theirs [is] the worship. (Romans 9:3)
Paul begins his long meditation on the mystery of Israel’s rejection of
Christ by listing some of the blessings God has given to his fellow Jews:
“adoption, . . . covenants, . . . the law, . . . the promises” (Romans 9:3).
And in the middle of this list is a curious phrase: “the worship.”

How unique—and, yes, how blessed—was Israel’s worship! Unlike their
pagan neighbors, who devised their own kinds of sacrifices to please
their many gods, the people of Israel had the privilege of offering God
the kind of worship that he desired. Following the commandments God
gave Moses, they offered sacrifices of love and communion, of
repentance and reconciliation with God. They worshipped God for his
salvation. They praised him for his greatness and power. The fact that he
had chosen them and made a covenant with them proved that he loved
them deeply and wanted to form them in his image!
For our part, we have the privilege of worshipping God every time we
celebrate Mass. Like the Israelites, we can praise him for his glory. We
can thank him for saving us from sin and opening heaven for us. We can
worship him for his promise never to leave us or abandon us.
Of course, we don’t slaughter sheep or cattle, and we don’t burn barley
or wheat. That kind of worship played its part in the past. On the cross,
Jesus offered one, perfect sacrifice to God and sealed an everlasting
covenant with us through his blood. Now, when we gather to worship,
we do it by recalling Jesus’ sacrifice, by receiving him in the Eucharist,
and by pledging ourselves to live out the covenant he has so freely made
with us.
So set your heart on worshipping the one true God at Mass today. His
love for you is everlasting, and his salvation is eternal. It is a privilege
and an honor to come into his presence with praise!
“Lord, we praise you, we bless you, we adore you, we glorify you!”

ЗВЕРНЕННЯ
Отця і Глави Української Греко-Католицької Церкви
Блаженнішого Святослава
з нагоди свята Святого великомученика і цілителя Пантелеймона
Дорогі брати та сестри!
9 серпня 2020 року Божого, у день пам’яті Святого великомученика і цілителя Пантелеймона, у
м. Києві вже вчетверте відбудуться урочистості з нагоди відзначення найкращих медиків України
та нагородження їх орденом Святого Пантелеймона. Цією відзнакою за професіоналізм та
милосердя, яка має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й
благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, будуть нагороджені найкращі лікарі та медичні
працівники.
Як відомо, святий Пантелеймон загинув мученицькою смертю на початку IV століття. Його
вшановуємо як святого і цілителя, великомученика перших віків християнства. За фахом
Пантелеймон був лікарем, який робив безоплатно багато добра для страждаючих, і тому його
величаємо як святого безсеребреника. Його вважають покровителем лікарів й усіх медичних
працівників.
Вшановувати святого великомученика і цілителя Пантелеймона та молитися за його
заступництво для нашого здоров’я цього року будемо в особливих умовах, коли поширення
коронавірусу Sars-Kov-2 і спричинена ним пандемія не відступають у світі й Україні та
залишається велика небезпека зараження цим небезпечним вірусом.
Переживаючи час пандемії, спричиненої цією коронавірусною інфекцією, на передовій боротьби
з невидимим, непомітним неозброєному оку смертоносним ворогом стали наші медики та
медичні працівники. Вони, ризикуючи своїм здоров’ям, а навіть життям, захищають нас усіх,
рятуючи від смертельної небезпеки. Ці наші захисники та їхні рідні і близькі потребують нашої
підтримки та співпраці, а особливо — наших молитов.
У день вшанування святого Пантелеймона прошу всіх вірних нашої Церкви духовно долучитися
до спільної молитви, яку здійснюватимуть представники найбільших релігійних конфесій України
у Святій Софії Київській. У цей день молімося разом за всіх медичних працівників і весь медичний
персонал, за їхніх рідних та близьких, які з ними розділяють особливі тягарі теперішнього
медичного служіння, за весь український народ, мудрість керівників та силу для людей, особливо
за хворих та їхнє одужання, і за тих, які перебувають у групах ризику.
Молячись за здоров’я, пам’ятаймо, що надприродна віра не повинна вимагати від Господа Бога
чудесного вирішення земних хворіб чи проблем, а прямувати до їхнього вирішення через
мобілізацію зусиль, використовуючи дари божественної благодаті та природні здібності, котрі
одержуємо й розвиваємо у вірі.
З огляду на це, нагадуємо ще раз усім вірним і духовенству, що кожен християнин покликаний
відповідально ставитися до свого власного здоров’я та здоров’я інших людей, ретельно
дотримуючись основних правил під час карантину, які можуть суттєво обмежити поширення
інфекції: дотримуватися дистанції у місцях скупчення людей, використовувати медичні маски у
приміщеннях, часто мити руки та застосовувати засоби дезінфекції, на чому ми часто
наголошуємо й до чого закликають Міністерство охорони здоров’я України й інші компетентні

установи державної влади та органів місцевого самоврядування. Наші храми мають бути завжди
чистим і безпечним місцем для особистої та спільної молитви.
Нехай всемилостивий Господь подарує нам спасительну віру, яка підтримуватиме й надихатиме
нас у цих нелегких теперішніх випробуваннях!
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
у день Святих мучеників Бориса і Гліба, у хрещенні Романа і Давида,
6 серпня 2020 року Божого
Доручаю усім священнослужителям Києво-Галицького верховного архиєпископства УГКЦ в
неділю, 9 серпня 2020 року Божого, у день Святого великомученика і цілителя Пантелеймона,
помолитися разом із вірними після кожної Божественної Літургії цю молитву:
МОЛИТВА
за зцілення від усіх недуг
Господи Ісусе Христе, Ти на землі перебував й добро усім чинив. Ти зцілював хворих, щоби
зміцнити нашу віру. Вчини так, щоб кожен медичний працівник своєю дбайливістю і щирістю
продовжував у хворих надію на одужання. Вчини, аби кожен з них пам’ятав, що його праця є
служінням Тобі. Обдаруй їх усіх здоров’ям, терпеливістю, добротою, щоб через його допомогу
хворі пізнавали Твою доброту.
Господи, Ти похвалив милосердного самарянина за те, що він не обминув потерпілого. Вчини
так, щоб увесь медичний персонал із турботою дбав про хворих. Нехай у кожному хворому вони
зуміють побачити страждаючого Христа. Обдаруй їх Своїм Милосердям, щоб вони вкладали
душу у свою працю. Бо тоді хворі менше страждатимуть і матимуть надію на одужання. Нехай
їхні слова будуть лагідними і добрими. Нехай вони зносять усі труднощі з усмішкою на обличчі.
Вчини так, щоб несучи милосердя хворим, вони доступили й Твого Милосердя. Амінь.

Feast of Dormition – Sunday, August 16, please bring flowers and
herbs for blessing.
Please Pray for: Elsie Harasymko, Lorraine Burke, Pauline Yawney.
Celebrate Ukrainian Independence Day at Ukrainian National
federation Camp “Zaporozha” August 8th at 5 pm

