
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                  9.08.2020 СЛАВА НА ВІКИ! 

9-a неділя після Зіслання св. Духа  

1 Кор. 3:9-17; Матея 14:22-34  

“Чим моє горнятко наповнене?”   
У вас в руках горнятко з кавою. Якраз хтось переходить 

попри вас і вас доторкає та ваша кава розливається. З якої 

причини ви розлили каву? Кава вам розлилася тому що в 

горнятку була кава. Коли б був чай в горнятку, то чай би 

розлився. Значить те що в горнятку, це те що розлилося. 

Тому коли в житті дещо вас розворушить (і це буває) те 

що є у вас виливається. Легко прикидатися аж щось вас не 

сколихне. Тому мусимо себе запитувати: “Чим моє 

горнятко наповнене?” Коли в житті мені трудно, що 

виливається? Радість, вдячність, мир, і покора? Чи злість, 

гіркота, жорстокі слова і реакції виявляються? 

Вибирайте! 

 Нині стараймося щоби наші горнятка наповнилися вдячністю, прощенням, 

радістю, словами ствердження, милостинею, лагідністю та любов’ю до ближнього. 

Цього тижня почнемо через наш канал на YOUTUBE звертати увагу на молитви подяки.  

Слідкуйте за наші відео. 

 

ЦЬОГО ТИЖНЯ:  
Молімся за усіх недужих в парафії, за всіх потерпілих в трагедії в Ливанії, та за всіх котрі хворіють з короновірусу. 

середа, 12-го серпня 10-а рано Божественна св. Літургія 

 

ВАШІ ПОЖЕРТВИ: неділя, 26-го липня: $1,300.00  неділя, 2-го серпня: $350.00 

Щиро дякуємо всім жертводавцям! 

 

 

Вітаємо з днем народження: Володимир Поточний (10-го), Зоряна Коцан (12-го), Наталя Козій (13-го), Андрій 

Поліщук (14-го) і Ірина Сорока і Йосиф Філіп (15-го). 

Многая літа! 

Хіба усмішка має вік? 



GLORY TO JESUS CHRIST!                   9.08.2020 GLORY FOREVER! 

9th Sunday after Pentecost 

1 Cor. 3:9-17; Matthew 14: 22-34  

“What’s in my cup?” 
 

This week, on our YOUTUBE channel we will present reflections on prayers of thanks. 

Please follow our videos. 

 

 

THIS WEEK:  
Let us remember in our prayers all the sick in our parish, all the victims of the tragedy in Beirut, and all those who have 

been infected with COVID-19. 

   Wedneday, the 12th @ 10 a.m. Divine Liturgy  

 

 YOUR DONATIONS:   Sunday, July 26: $1,300.00  Sunday, Aug. 2: $350.00 

Thank you to all our donors for your generosity! 

 

Best birthday wishes to: Walter Poto (10th), Zoriana Kocan (12th), Natalia Kozij (13th),  

Andrew Polischuk (14th) and Irene Soroka (15th). 

Mnohaya Lita! 

A smile never gets old! 


