
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                  2.08.2020 СЛАВА НА ВІКИ! 
8-a неділя після Зіслання св. Духа  

Cв. Пророка Іллї 
1 Кор. 1:10-18 і Якова 4:22-30; Матея 14:14-22 і Лука 4:22-30  

«Хотів би стати всім для всіх, щоб всіх спасти»:  

зі сильних думок митрополита Андрея, що стали крилатими 
  

29-го липня наша Церква відзначила 155 років від дня 

народження праведного митрополита Андрея 

Шептицького. Велетень нашої Церкви народився в 

селі Прилбичі (Яворівський повіт). Нині можна 

відвідати тлінні останки святця і біля нього 

помолитися в крипті Cобору св. Юра в Львові.

1. Всім для всіх, щоб всіх спасти. Сповняючи обов’язки любові до ближнього пристав я з моїми вірними у 
справедливих їхніх національних прагненнях, роблю себе, щоб стати всім для всіх, щоб їх спасти. 

2. Любити Україну потрібно не словами, а ділами. Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою 
невтомною працею любіть Україну. 

3. Світ гине від браку любові. Світ гине з браку любови, гине з людської ненависти! Не переставаймо ж 
благати Всевишнього про обильні, теплі дощі його святої благодати з неба. 

4. Будь-яке вбивство є гріхом. Дивним способом обманюють себе і людей ті, що політичне вбивство не 
уважають гріхом, наче би політика звільняла чоловіка від обов’язку Божого закону та оправдувала злочин, 
противний людській природі. Так не є. Християнин є обов’язковий заховувати Божий закон не тільки в 
приватному житті, але й в політичному та суспільному житті. Людина, що проливає неповинну кров свого 
ворога, політичного противника, є таким самим вбивцею, як людина, що це робить для грабунку, і так 
само заслуговує на кару Божу і на клятву Церкви. 

5. Під час війни особливо важливо довіряти Богові. Воєнні часи приносять нам неодно терпіння і неодну 
спокусу. Йде лиш про це, щоб з Божою благодаттю тривати при Божому законі і сильно надіятися на 
Всевишнього, що його пресвята ласка оберне на наше добро всі терпіння, які нам зіслав. Досвіди 
принимаємо з Божих рук; нічого не діється без волі Небесного Отця, Бог, добрий Батько, змилосердиться 
над нами, простить наші гріхи і дасть діждатися благословенного часу миру. 

(продовження в англо-мовнім бюлетені) 

ЦЬОГО ТИЖНЯ: п’ятниця, 7-го серпня Успення святої Анни 
                               10-а рано Божественна св. Літургія 
 
Вітаємо з днем народження: Катерина Ґеша (4-го), Стефан Судук (5-го), i  Ліда Ошукана і Катерина Белей (8-го). 

Многая літа! 



GLORY TO JESUS CHRIST!                   2.08.2020 GLORY FOREVER! 
8th Sunday after Pentecost 
Holy Prophet Elias (Elijah) 

Romans 15:1-7 and Hebrews 13: 7-16; Matthew 9: 27-35 and John 17: 1-13  

“I would want to beсome everything for everyone, to save everyone.” 
From the powerful words of Metropolitan Andrij Sheptytskyj 

 
  

This past week, on July 29th our Church marked the 155th 
anniversary of the birth of the venerable Metropolitan Andrij 
Sheptytsky. Born in 1865 in the village of Prylbychi, Sheptytsky 
became the most important figure for our Church in the 20th 
century. His thoughts continue to inspire us. 

 
 
(continued from the Ukrainian text) 

6. Often Ukrainians are the worst enemies of Ukraine. Ukraine doesn’t need enemies when so often 
Ukrainians become enemies of other Ukrainians; they hate each other and are not even ashamed of their hatred. 
As long as Ukrainians give priority to their own individual good in national matters, then the common good will 
not successfully develop. That common good simply will not exist, because it will not exist in the consciousness 
and conscience of people. 
. . . 
10. Statehood is not built through uprisings of a single moment. Not through uprisings of single moment, 
but through continual effort and continual sacrifice even to the shedding of blood and death of many 
generations does a people arise. . .  
11. Ukraine can only change itself. The key to transforming Ukraine lies in ourselves. It is hard to change 
external circumstances, but we can change ourselves. 
12. The greatest goal does not sanctify evil means. Christianity is love, and the Gospel is the teaching of love. 
That your love for your homeland is ready for all kinds of sacrifices, this too shows your love and deep 
Christian faith. But, unfortunately, I do hold something against you. It is the natural failing of this age. 
Sometimes your sacrifice goes too far . . . [Remember] the greatest goal does not sanctify evil means. 
. . . 
14. The service of love . . . does not seek acclaim.  
. . . 
16. You need that true divine Wisdom. You too need God’s Wisdom that can distinguish between gold and 
falsehood. 
 
THIS WEEK: Friday, the 7th @ 10 a.m. Divine Liturgy (Dormition of St. Anne) 
 
Best birthday wishes to: Cathy Gesza (4th), Stefan Suduk (5th) and Lida Oshukany and Catherine Beley (8th).  

Mnohaya Lita! 


