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Troparia and Kontakia
Troparion Tone 6: Angelic powers were upon Your
tomb* and the guards became like dead men;*
Mary stood before Your tomb* seeking Your
most pure body.* You captured Hades without
being overcome by it.* You met the Virgin and
granted life.* O Lord, risen from the dead,*
glory be to You.

lembergm@telus.net 780-718-1159 (cell)

DIVINE SERVICES
Weekdays

7:30 AM – Divine Liturgy (Monday-Friday)
The Lord’s Day

†Glory be to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen.

Sat 4 PM – Vespers
Sat 5 PM – Divine Liturgy (Bilingual)

Kontakion, Tone 6: With his life-giving hand* Christ

Sun 7:30 AM – Great Matins
Sun 9:00 AM – Rosary Prayer
Sun 9:30 AM – Divine Liturgy (English)
Sun 11:00 AM – Divine Liturgy (Ukrainian)

our God, the Giver of life,* raised all the dead
from the murky abyss* and bestowed
resurrection upon humanity.* He is for all the
Saviour,* the resurrection and the life, and the
God of all.

Feasts

See Bulletin Schedule

Prokimenon, Tone 6
Save Your people, O Lord, and bless Your
inheritance.

CONFESSIONS
Before each Sunday Divine Liturgy

Verse: Unto You I will cry, O Lord my God, lest you
turn from me in silence.

PARISH OFFICE
Tuesday-Friday: 9:00 AM - 4:30 PM
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Epistle – Romans 15:1-7

heaven. Verse 2: He says to the Lord: You are my
protector and my refuge, my God, in Whom I
hope.

A reading from the letter of the Holy apostle
Paul to the Romans.
Brethren (brothers and sisters)! We who are1
strong in faith ought to bear with2 the failings3
of the weak, and not to please ourselves; let
each of us please his neighbor for his good, to
edify. Him. For Christ did not please himself;
but, as it is written, “The reproaches4 of those
who reproached you fell on me.” For whatever
was written in former days was written for our
instruction, that by steadfastness and by the
encouragement of the Scriptures5 we might
have hope6. May the God of steadfastness and
encouragement grant you to live in such
harmony with one another, in accord with
Christ Jesus, that together you may with one
voice glorify the god and Father of our Lord
Jesus Christ. Welcome one another, therefore,
as Christ has welcomed you7, for the glory of
God.

Gospel - Matthew 9:27-35
At that time as Jesus passed on from there, two
blind men followed him, crying aloud, “Son of
David,8 have mercy on us!” When he entered
the house, the blind men came to him; and
Jesus said to them, “Do you believe that I am
able to do this?” They said to him, “Yes, Lord.”
Then he touched their eyes, saying, “According
to your faith, let it be done to you.” And their
eyes were opened. And Jesus sternly charged
them, “See that no one knows it.” But they went
away and spread his fame through all that
district.
As they were going away, behold, a mute
demoniac was brought to him. And when the
demon had been cast out, the mute man spoke;
and the crowds marveled, saying, “Never was
anything like this seen in Israel.” But the
Pharisees said, “He casts out demons by the
prince of demons.”9

Alleluia Verses:
Verse 1: He who lives in the aid of the Most High,

shall dwell under the protection of the God of
1

6

we who are: Paul counts himself among the strong
Christians set free from Mosaic regulations and their
claims upon the conscience.
2 to bear with: Not just tolerate, but lovingly encourage
and uphold. It is in imitation of Christ, who bore all of
humanity’s weaknesses, that the strong in faith lovingly
and joyfully identify with the weaker believers.
3 the failings: Literally, “the weaknesses.” These are not
sins, but the scruples of the weak about various foods.
4 the reproaches: A reference to Psalm 69:9. Psalm 69
describes the righteous sufferer who is persecuted for his
faithfulness to God. Paul portrays Jesus in these terms,
stressing that Christ followed the will of the Father for the
benefit of others, even unto death. His example should
inspire the strong to lay aside their pride and unselfishly
serve the weak.
5 encouragement of the Scriptures: The Scriptures of
Israel remain essential to the life and liturgy of the
Church, being filled with wisdom for Christian living. The
unity of the two Testaments, Old and New, rests on the
unity of salvation history and the divine authorship of all
the biblical books.

Hope: the bounty of mankind’s hope can be found in the
Scriptures. It is through the witness of the Scriptures that
we learn of the patience not only if Israel and the Church,
but of God. Likewise, it is through the promises, victories,
and spiritual struggles recorded in the Scriptures that we
find true comfort.
7 Christ has welcomed you: Jesus is the model for Paul’s
exhortations.
8 Son of David: A messianic title for Jesus, used eight
times in Matthew. It is sometimes linked with Jesus’
healings and exorcisms. According to Isaiah, the messianic
age is signified when “the eyes of the blind shall be
opened, and the ears of the deaf shall hear” (Isaiah 35:5).
These healings are a sign that Jesus is the awaited
Messiah, as is the use of the title Son of David by the
blind men, which expresses their faith in this truth.
9 The evangelist shows people’s different reactions to
miracles. Everyone admits that God is at work in these
events – everyone, that is, except the Pharisees who
attribute them to the power of the devil. A pharisaical
attitude so hardens a person’s heart that he becomes
2

And Jesus went about all the cities and villages,
teaching in their synagogues and preaching the
gospel of the kingdom, and healing every
disease and every infirmity.

NEEDY FUND – has been distributed to the
following charities: CNEWA – Catholic Near East
Welfare Association, Wings of Providence,
Marian Centre, Mustard Seed, Lurana Shelter,
and Bissell Centre. Thank you once again for
your donations and your support!
PARISH GARAGE SALE – Our parish will be
holding a huge Garage Sale on Fri. August 18, 12
noon to 7 PM, and Sat. August 19, 8 AM to 3 PM.
We are now accepting any items you may have
to donate in the church basement (auditorium).
Please make sure all items are in working order,
clean and not damaged in any way. Volunteers
are NEEDED both days of the sale and also for
pricing and set-up prior to the sale. Call Carol at
780-476-5834 to volunteer. All proceeds are
designated for the Restoration Fund.
COLLECTION FOR THE NEEDY – will take place
next Sunday, July 30th, at each Divine Liturgy.
This second collection takes place on the last
Sunday of each month.
USE OF ELEVATOR – for proper use of the
elevator, please follow the instructions posted
in the elevator. Step 1: Push the “FLOOR”
button. Step 2: Push “DOOR CLOSE” button.
UKRAINIAN DAY- Sunday, August 13, 2017, at
the Ukrainian Cultural Heritage Village, 9:00 AM
to 5:00 PM. Concert showcase featuring:
Ukrainian Shumka Dancers; Balada – Romanian
Dancers; Polonez – Polish Dancers; Euphoria
Band; and Korinnya Choir of Calgary.
===========================
LAST SUNDAY: JULY 16, 2017

Communion Hymn
Praise the Lord from the heavens;* praise Him
in the highest.* Alleluia, alleluia,* alleluia.
==========================
READERS
Today, Sunday July 23
5:00 pm (Sat) – Theodosia Babej
9:30 am (Sun) – Mike Danko
11:00 am (Sun)— Ola Tymczak
Next Sunday, July 30
5:00 pm (Sat) – Andrew Wojchichowsky
9:30 am (Sun) – Dan Papirnik
11:00 am (Sun)— Zenon Wojnowskyj

==========================

ANNOUNCEMENTS
OUR SINCEREST PRAYERS & CONDOLENCES to
Bishop David Motiuk on the passing of his
mother, +Olga Motiuk. The Burial Service took
place on Saturday, July 22. May her memory be
eternal. Vichnaya Pamyat!
TRANSIFIGURATION – This year, this feast falls
on a Sunday, August 6th. Blessing of fruit will
take place at the end of each Divine Liturgy.
Great Vespers and Lytia will be celebrated on
Saturday, August 5, at 3:30 pm.
THE DORMITON FAST – begins on Monday,
August 1 (2 weeks).
DORMITION OF THE MOTHER OF GOD – This
feast will be celebrated on Tuesday, August 15th.
7:30 am – Festal Matins; 9:30 am – Divine
Liturgy (English); 11:00 am – Divine Liturgy
(Ukrainian); 7:00 am – Divine Liturgy Bilingual)
The blessing of flowers will take place at the end
of each Divine Liturgy.

SUNDAY COLLECTION

$3,823.80

DONATIONS TO CHURCH
St. Josaphat Brotherhood (for Summer Camp) $500.00
Carol and Gary Lamont
$300.00
(In memory of +Sophie Wispinsky)

Nicole & Rory Brady

closed to any possibility of salvation. The fact that the
blind men recognize Jesus as the Messiah (they call him
“Son of David”) may have exasperated the Pharisees.
Despite Jesus’ sublime teaching, despite his miracles, they

$100.00

remain entrenched in their opposition. In the light of this
episode it is easy enough to see that the paradox is true:
there are blind people who in fact see God and seers who
see no trace of him.
3

It is then that Jesus turns to them and says, “Do you
believe that I am able to do this?”

Faith Expressed in Persistence
and Determination

The question seems strange at first… These two blind
men were acknowledging that Jesus was the Messiah.
Even though they were physically blind, they were
already seeing something that only a few were seeing at
that time. They knew in their hearts that Jesus is the
promised Messiah, the Christ – the Anointed One of God.

Capernaum Today
If you visit Capernaum today, you will find only find а
heap of rocks and ruins. Only the foundation stones of
buildings remain, indicating the location and size of
homes where people once lived and died; the synagogue
where people worshipped God; and the narrow streets
upon which people walked.

Without much fanfare or drama, Jesus simply touches
their eyes and says, “Be it done to you according to your
faith.” In other words, let what you believe happen to
you; and because of their faith, their eyes were opened
and they were healed of their blindness.

This is the place where Peter the Apostle lived. It was his
home town. And we know today, the exact location of
Peter’s house. Archeological digs in the past century have
uncovered the ruins of a unique 4th century Byzantine
Church, build in the shape of an octagon. Why? Because it
was built around a small house and enclosing that house
within its walls. Various inscriptions in stone indicate this
house was the original house of St. Peter.

Jesus then strictly warns them not to let anyone else
know about this. Of course, the issue here is not silence
about the healing, but silence about acknowledging Jesus
as the “Son of David,” the promised Messiah. Why did
Jesus prevent them from doing this we do not know for
sure… Obviously, Jesus had his reasons.
If they had boldly called Jesus the “Son of David” before
they were healed, now they declared it even with greater
courage. This would be an example of “blessed
disobedience.” They disobeyed Jesus’ warning out of
gratefulness to him. They went about, telling everyone
that the Messiah, the Son of David, had healed them from
their blindness.

Peter’s house in Capernaum is also the place where Jesus
lived for some time after leaving his hometown of
Nazareth. The healing of the two blind men that we heard
in today’s Gospel probably took place in Peter’s house,
when Jesus had returned.
Jesus does not respond

Learning from the blind men to be persistent in our
prayer

Hearing today’s gospel reading, we can picture Jesus
returning home to Capernaum after a very long day of
teaching, healing, and being constantly in the presence of
people. As he makes his way home amidst his disciples,
not far behind him, are two blind beggars who are
somehow following and continually shouting, “Son of
David, have mercy on us.” It is interesting however, that
Jesus at first, shows no response to the pleas of the two
blind men. They continue to cry out to him with
persistence. Jesus hears them, but he does not stop to
speak to them. It is as if Jesus is ignoring them, as if
testing their faith and their determination to be healed.

The persistence and determination of the two blind men
in today’s Gospel is very impressive. If they had given up
along the way, they would not have been healed that
day. It was their faith, their persistence and
determination that made them irresistible in the eyes of
God.
There are times in life when we turn to God with a special
request or a petition, and one short prayer will just not
do. Instead, Jesus will silently wait for us to affirm our
faith, our persistence and determination. And that means
following him blindly every day, seeking him out,
continuing to cry out to him in prayer, even when it
seems like he is not listening. It may take months, or it
may even take years of persistence prayer, sacrifice and

It was not until after Jesus had come into the house, that
the blind men finally caught up to him. Somehow, they
managed to keep up and to persistently followed Jesus all
the way home.
Jesus heals the blind men
4

Тропар, глас 6: Ангельські сили на гробі Твоїм,*

faithfulness. But in the end, our prayers will be answered.
“Let it be done according to your faith”.

і сторожі омертвіли;* Марія ж стояла при
гробі, * шукаючи пречистого тіла Твого. *
Полонив Ти ад і, не переможений від нього,
* зустрів Ти Діву, даруючи життя.*
Воскреслий з мертвих, Господи, слава Тобі!
†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові* і нині,
і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак,
глас
6:
Животворною рукою
Життєдавець, Христос Бог,* воскресив з
темних безодень всіх померлих* і подав
воскресіння людському родові:* Він бо всіх
Спаситель,* воскресіння, життя і Бог усіх.

Although we see the physical world around us, we are all
blind today to the reality of the spiritual world around us.
We do not see God, nor do we see His angels, nor do we
see the cherubim and the seraphim that surround the
altar today as we prepare to celebrate the Eucharist. Like
the blind men, we struggle to keep up and to persistently
follow Jesus to the place where he dwells. Jesus is leading
us into His kingdom. One day, at the sound of his voice
and at the touch of his hand, our eyes will be opened and
we shall see Him face to face.
No doubt, we have prayed for something and have felt
that God wasn’t listening. It’s not that God didn’t hear us.
He always hears us. But it may be the case that he is
patiently waiting for to affirmed our faith, to show our
persistence and determination, and to follow Him all the
way home.

Прокімен, Глас 6
Спаси, Господи,* людей Твоїх,* і благослови
спадкоємство Твоє.
Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій,
не відвертайсь мовчки від мене.

In some things, one short prayer, one Our Father, one
Rosary or even one Divine Liturgy will not enough. It may
take not only several months of persistent prayer, but
maybe even several years. In the end, the words of Jesus
still ring true today, “Let it be done to you according to
your faith.”

Апостол – Рим 15,1-7
До Римлян Послання св. апостола Павла
читання. (13:1-7)
Браття (брати й сестри)! Ми сильні, мусимо
нести немочі безсильних, а не собі
догоджати. Кожний із нас нехай намагається
догодати ближньому: на добро, для
збудування. Бо й Христос не собі догоджав, а
як написано: «Зневаги тих, що тебе
зневажають, упали на мене.»
Все бо, що було написане давніше, написане
нам на науку, щоб ми мали надію через
терпеливість й утіху, про які нас навчають
Писання. Бог же терпеливости й утіхи нехай
дасть вам, щоб ви однодушно, одними
устами славили Бога й Отця Господа нашого
Ісуса Христа.
Тому приймайте один одного, як і Христос
прийняв вас у Божу славу.

CЛУЖБА БОЖA

Стихи Алилуя
1. Хто живе під охороною Всевишного, під
покровом Бога небесного оселиться.

Тропарi і кондаки
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2. Скаже він Господеві: Ти заступник мій і
пристановище моє, Бог мій, на котрого я
надіюся.

ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ – Віддішла у вічність
слугиня Бога, Ольга Мотюк, дорога мама
Владики Давида Мотюка. Похорон відбувся в
суботу, 22-го липня. Складаємо найщиріше
співчуття всій родині.

Євангеліє - Матея 9: 27-35
В той час, як Ісус відходив слідом за ним
пішли два сліпці, кричачи: «Помилуй нас,
сину Давидів!» І коли він увійшов до хати,
сліпці приступили до нього, і він спитав їх:
«Чи віруєте, що я можу це зробити?» «Так,
Господи!» вони йому кажуть. Тоді він
доторкнувся до їхніх очей, кажучи: «Нехай
вам станеться за вашою вірою!» І відкрились
їхні очі. Ісус суворо наказав їм: «Глядіть, щоб
ніхто не знав про це.» Та вони, вийшовши,
розголосили про нього чутку по всій країні.
Як вони виходили, превили до нього німого,
що був біснуватий. Коли ж він вигняв біса,
німий почав говорити, і люди дивувалися,
кажучи: «Ніколи чогось такого не бачемо в
Ізраїлі.» Фарисеї ж говорили: «Він виганає
бісів князем бісівським!» Ісус обходив усі
міста і села, навчаючи в їхніх синагогах,
проповідуючи Євенгеліє Царства та вигоючи
всяку хворобу й недугу.

СВЯТО ПЕРЕОБРАЖЕННЯ Г.Н.І.Х. – Цього
року, це свято припадає в неділю, 6-го
серпня. Благословення овочів та фруктів
відбудеться при кінці кожної Літургії. Вечірня
з Литією відправиться в суботу, 5-го серпня, о
годині 3:30 п.п.
СПАСІВКА/БОГОРОДИЧНИЙ
ПІСТ
–
починається 1-го серпня та триває до кінця
14-го серпня. Цей посний приготовляє вірних
до свята Успення Пресвятої Богородиці.
УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ – це
Богородичне свято припадає у вівторок, 15го серпня, 2017. Порядок богослужень
слідуючий: 7:30 рано – Велика Утреня; 9:30
рано – Служба Божа (в англійській мові);
11:00 рано – Служба Божа (в українській
мові); 7:00 вечером – Служба Божа (двомовна)
Благословення квітів – при кінці кожної
Літургії.

Причасний
Хваліте Господа з небес* хваліте його на
висотах. * Алилуя, алилуя,* алилуя.
===========================

ПРАВИЛЬНЕ ВЖИВАННЯ ЛІФТУ – Просимо
дотримуватись приписаних вказівок. 1-ий
крок: Притисніть ґудзик “FLOOR.” 2-ий крок:
Притисніть ґудзик “DOOR CLOSE.” Дякуємо!

ЧИТЦІ

ҐАРАЖ СЕЙЛ – відбудеться у днях 18-19
серпня, 2017: в п’ятницю, 18-го серпня, від
12:00 год. п.п. до 7:00 веч. та в суботу, 19-го
серпня, від 8:00 год. рано до 3:00 год. п.п.
Просимо лишати свої пожертви в церковній
авдиторії (внизу). Ввесь дохід призначений
на фонд віднови катедри.

Сьогодні, 23-го липня
5:00 п.п. (суб) – Теодосія Бабей
9:30 рано (нед) – Михайло Данко
11:00 рано (нед) – Оля Тимчак
В слідуючу неділю, 30-го липня
5:00 п.п. (суб) – Андрій Войціховський
9:30 рано (нед) – Даниїл Папірник
11:00 рано (нед) – Зенон Войновський

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ – відбудеться в неділю,
13-го серпня, 2017, на селі української
культурної спадщини, від 9:00 год. рано до
5:00 год. п.п. В програмі- концерт.

===========================

ОГОЛОШЕННЯ
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панування він займався наукою навіть на
засланні. Сидів у бібліотеках, писав історію
Вселенської Церкви. Хтось би міг сказати, що
мрійником був той чоловік. Може, варто було зі
зброєю в руках організувати спротив безбожній
владі. Але патріарх Йосиф втілював Боже Слово
як пастир свого народу. Він чував над душею
України, просвічуючи її словом Євангелії. Навіть
серед темних тюремних кутків над похиленою
головою він синам і дочкам українського народу
промовляв слова: бадьорися сину, відпускаються
тобі твої гріхи».

Глава УГКЦ: Перемога
України кується в Зарваниці
Вдивляючись у патріарха Йосифа, слухаючи
папу Пія ІХ, ми бачимо, що перемога України,
перемога нашого народу, перемога нашої Церкви
сьогодні кується тут, біля твоїх стіп, Пречиста
Богородице, бо ти є мати перемоги, до тебе ми
приходимо. Про це сказав Отець і Глава
Української Греко-Католицької Церкви
Блаженніший Святослав у проповіді до вірних
під час щорічної Всеукраїнської прощі до
Марійського духовного центру в Зарваниці,
присвяченій 125-літтю від дня народження
патріарха Йосифа Сліпого та 150-річчю
коронації Зарваницької чудотворної ікони.

Патріарх Йосиф, вважає Предстоятель УГКЦ,
зрозумів: аби побороти темряву, треба запалити
хоча б один світильник. Щоб перемогти
безбожництво, треба бути віруючою людиною.
Щоб побороти атеїзм, треба відроджувати
богословську науку. І все це крок за кроком він
робив як на засланні, так пізніше і в Римі. І так
він підготував для всіх нас свободу, визволення з
рабства. Був благовісником миру! Був тим, хто
остаточно силою своєї віри і прощенням ворогів
переміг зло, переміг ворогів. І став предтечою
вільної України.

Проповідник зауважив, що слово Святого
Євангелія про зцілення розслабленого, яке ми
сьогодні чуємо, показує нам Ісуса Христа,
Цілителя душі й тіла. Бо цілитель означає той,
що повертає цілісність, первісну красу, відкриває
Божий задум про людину...
Коли людина, вважає архиєрей, у своєму
внутрішньому світі розриває свої стосунки з
Богом, усе довкола починає бути розслабленим.
Рветься ота найголовніша ниточка, яка робить
людину цілісною Божою істотою. Тому Ісус як
Сотворитель і Бог торкається первопричини
цього розслаблення…

Ми сьогодні також згадуємо папу Пія ІХ, який 29
червня 1867 року у свято Верховних апостолів
Петра і Павла у Римі освятив корони для
чудотворної ікони Зарваницької Богородиці.
Цікаво, відзначив Блаженніший Святослав, що
це освячення відбулося в контексті канонізації
святого Йосафата, коли Вселенського Церква
відзначала 1800-ліття мученицької смерті Петра і
Павла в Римі. Це прославлення святого Йосафата
і освячення цих корон відбулося у присутності
п'ятисот єпископів з усього католицького світу.

Блаженніший Святослав відзначив, що в цій
прощі ми соборно дякуємо Господу Богу за дар
великого мужа, отця, ісповідника віри –
патріарха Йосифа Сліпого, відзначаючи 125ліття з дня його народження.

«Що тоді думав Пій ІХ, коли чинив ті речі?

«Якщо ми заглибимося в почуте сьогодні Боже
Слово, то зрозуміємо, що воно начебто втілилося
в житті цього великого мужа, – сказав Глава
Церкви. – У той час, коли темрява безбожності й
атеїзму заполонила українську землю і всю
Східну Європу, коли патріарх став в'язнем
Христа ради, коли Господь Бог привів його
перед безбожних суддів і повів його на сибірську
каторгу, що він тоді робив? Він навіть у тюрмі
служив Божественну Літургію і сповідав людей з
їхніх гріхів. Навіть більше, у час атеїстичного

Гадаю, що тоді Святіший Отець зрозумів, що
майбутнє України, майбутнє нашого краю, як і
майбутнє Європи кується у Зарваниці. Пій ІХ
сам пережив падіння папської держави,
об'єднання Італії, оголосив себе в'язнем
Ватикану. Він, мабуть, дивлячись на Схід
Європи, бачив, що тут прийдуть і відійдуть різні
імперії, ідеології, а ікона Зарваницької
Богородиці буде джерелом життя і відродження
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THIS WEEK AT THE CATHEDRAL
SUNDAY, JULY 23: 7th SUNDAY
4:00 PM (SAT)- Great Vespers
5:00 PM (SAT)- Divine Liturgy; for intentions of all
parishioners; for the repose of +Roy Warwa
7:30 AM (SUN) – Great Matins
9:00 AM (SUN) – Rosary Prayer
9:30 AM (ENG) – Divine Liturgy (English); for intentions of all
parishioners; for the intentions of Wilf and Leona Prokop
11:00 AM (UKR) –Divine Liturgy for the health and intentions
of all parishioners; for the repose of +Yevhen Maryschuk
2:30 PM – Baptism (Fr. Rendy)
Mon. July 24: Borys & Hlib, Martyrs
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health and intentions of
Lucy Brodniansky
Tues. July 25: Dormition of Anna
7:30 AM – Divine Liturgy; for the intentions of Lilia, for safe
travel back to Ukraine, for God’s blessings and in thanksgiving
to God for everything
Wed. July 26: Hermolaus & Others, Martyrs
7:30 AM – Divine Liturgy; for repose of +Olga Motiuk
Thurs. July 27: Pantaleimon, Healer
7:30 AM- Divine Liturgy; for health and intentions of Bill and
Theresa Lewchuk; in thanksgiving for all blessings
Fri. July 28: Prochorus & Others, Apostles
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Victoria
Sorochuk
Sat. July 29: Callinicus, Martyr
3:00 PM – Wedding (Fr. Rendy)
4:00 PM- Great Vespers
5:00 PM- Divine Liturgy; for intentions of all parishioners; for
the health and intentions of John Kowalchuk
SUNDAY, JULY 30: 8th SUNDAY
7:30 AM – Great Matins
9:00 AM – Rosary Prayer
9:30 AM (ENG) – Divine Liturgy (English); for intentions of all
parishioners; for the repose of +Olga Motiuk
11:00 AM (UKR) –Divine Liturgy for the health and intentions
of all parishioners; for the repose of +Anna Farmus

українського народу, який був тоді, є
сьогодні і буде завтра», – наголосив
проповідник.
«Тому, святкуючи ювілей 150-річчя
коронації цієї чудотворної ікони, ми
відчуваємо, що тут сьогодні кується
перемога України. Бо тут кожен
прочанин може пережити у своєму
серці те, що пережив оцей
розслаблений євангельський чоловік.
Ми приходимо сюди, аби каятися в
наших гріхах, воскресати до Божого
життя, вчитися жити справжнім
християнським життям, прощати навіть
ворогам. А це означає, що тут разом із
Марією ми перемагаємо зло, диявола,
який є первопричиною війни, горя,
страждань і всього того, що завдає сліз,
ран і крові українському народові», –
вважає Глава УГКЦ.
Сьогодні світ думає, як зупинити війну
в Україні. «І це було перше запитання,
яке ставили у Слов'янську і
Краматорську його еміненції
кардиналові Леонардо Сандрі... І ми
сьогодні тут від Богородиці чуємо
відповідь: не досить лише усувати
наслідки війни, тому що вони можуть
повторитися, якщо не буде усунена
першопричина. Щоб побороти війну,
треба побороти гріх. Треба відчути, що
Боже милосердя, Боже прощення є
тими ліками на рани України, яких ми
всі сьогодні так потребуємо. Коли ми
станемо переможцями гріха і смерті у
Христі, ми переможемо всі наслідки
цього гріха, переможемо цього
несправедливого агресора, відбудуємо
нашу державу, зробимо щасливими
українців, які більше не будуть
змушені шукати кращої долі на чужині.
Ось чому ми сьогодні тут на прощі, ось
що ми сьогодні святкуємо», –
наголосив насамкінець Отець і Глава
УГКЦ.
Департамент інформації УГКЦ
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