СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!

СЛАВА НА ВІКИ!

19.06.2022

1-а неділя після П’ятидесятниці—неділя всіх святих
До євреїв 11:33-12:2; Матея 10:32-33, 37-38; 19:27-30

“Патріарх УГКЦ: Причини цієї війни лежать у самій Росії, її суті
(Патріарх Святослав)

Люди, які думають, що Росію на агресію спровокувала якась
зовнішня причина перебувають у полоні кремлівської пропаганди
або навмисно обдурюють інших. Ми в Україні добре знаємо, чому
Росія напала на нас.
Про це заявив Патріарх УГКЦ своєму відеозверненні на 112 день
війни.
"Дар Святого Духа - розум так потрібен тим, хто намагається
зрозуміти причини і наслідки цієї повномасштабної російської
агресії. Ми бачимо, що сьогодні увесь світ намагаються обдурити,
видати бажане за дійсне. Ми бачимо і знаємо, досвідчуючи тут в Україні на власній шкірі, що агресія Росії
проти України є нічим не спровокована. Той, хто думає, що якась зовнішня причина спровокувала Росію на
військову агресію, той або сам перебуває у полоні кремлівської пропаганди, або навмисно обдурює світ", сказав першоєрах.
Глава УГКЦ підкреслив, що пострадянський реваншизм сьогодні постав у іпостасі крайнього російського
націоналізму, у вигляді ідеології "русского міра" та набрав явно геноцидальних ознак.
"Україна є першою його жертвою. Тому сьогодні так важливо розуміти причини і наслідки цієї війни. На
жаль, причини цієї війни лежать у самій Росії, її нутрі. Російський агресор намагається вирішити свої
внутрішні проблеми при помочі зовнішньої агресії, проектує свої хвороби на інших і у них звинувачує цілий
світ", - наголосив він.
"Тому сьогодні ми молимося за дар Святого Духа для політиків, дипломатів, церковних релігійних діячів
для того, щоби їм Господь Бог дав цей дар розуму, вміння розрізняти причини і наслідки, вміння бачити
глибину дійсності і розрізняти правду від навіяної брехні і фальші", - додав Патріарх УГКЦ.
Нагадаємо, Патріарх РПЦ Кирил заявив, що Росія "ні на кого не нападала".
(https://risu.ua/patriarh-ugkc-prichini-ciyeyi-vijni-lezhat-u-samij-rosiyi-yiyi-suti_n130167)

МОЛІМСЯ

МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ

МОЛІМСЯ

НИНІ: після Літургії кава і вітаємо о. Ярослава Копичина
понеділок, 20-го червня—10-а рано Божественна Свята Літургія
середа, 22-го червня: 10-а рано Божественна Свята Літургія
четвер, 23-го червня свято Пресвятої Євхаристії: 10-а рано Божественна Свята Літургія
п’ятниця, 24-го червня: 10-а рано похорон +Розя Кузьмюк
субота, 25-го червня: 10-а рано Божественна Свята Літургія
неділя, 26-го червня: після Літургії кава та обговоримо плани на Храмовий Празник

ВІТАЄМО ВСІХ ТАТІВ В ДЕНЬ БАТЬКА!
ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:
Марійка Ґаладза (22-го), Іван Карпець і Нікол Дідик (25-го).
Многая літа!
ПОЖЕРТВИ:

12-го червня: $830.

Епархіяльна збірка: $20.

Щиро дякуємо!

GLORY TO JESUS CHRIST!

19.06.2022

GLORY FOREVER!

st

1 Sunday after Pentecost—All Saints
Hebrews 11:33-12:2; Matthew 10:32-33, 37-38; 19:27-30

“Patriarch of the UGCC:
the reasons for this war lie in Russia itself and its very essence”
People who think that Russia's aggression was provoked by an
external cause are held captive by Kremlin propaganda or they
deliberately deceive others. We in Ukraine are well aware of why
Russia attacked us.
The Patriarch of the UGCC said this in his video message on the
112th day of the war.

"The gift of the Holy Spirit–discernment (good sense)–is imperative for one trying to understand the causes and consequences
of this full-scale Russian aggression. Today, we see that throughout the entire world, desired falsehoods rather than reality are
promoted. We see and know, having experienced firsthand here in Ukraine, that Russia's aggression against Ukraine is
unprovoked. Anyone who thinks that some external reason provoked Russia to military aggression is either brainwashed by
Kremlin propaganda or deliberately deceiving the world."
The head of the UGCC emphasized that post-Soviet revanchism has emerged in the guise of extreme Russian nationalism, in
the ideology of the “Russian World” and garnered a distinct genocidal ethos.
"Ukraine is its first victim. That is why it is critical to understand the causes and consequences of this war. Unfortunately, the
reasons for this war lie in Russia itself, in its very being. The Russian aggressor aims to solve its internal problems with the help
of external aggression, projects its diseases on others and blames the whole world for them," he stressed.
"Therefore, today we pray for the gift of the Holy Spirit for politicians, diplomats, and church religious figures so that the Lord
God will give them this gift of reason, the ability to distinguish causes and consequences, the ability to see the depth of reality
and distinguish truth from fabricated lies and falsehoods," the UGCC Patriarch added.
As reported, Patriarch Kirill of the Russian Orthodox Church stated that Russia "never attacked anyone."
(https://risu.ua/patriarh-ugkc-prichini-ciyeyi-vijni-lezhat-u-samij-rosiyi-yiyi-suti_n130167)

PRAY

PRAY FOR UKRAINE

PRAY

TODAY: After Divine Liturgy coffee and conversation with Fr. Yaroslav Kopychyn
Monday, June 20: 10 a.m. Divine Liturgy
Wednesday, June 21: 10 a.m. Divine Liturgy
Thursday, June 22: 10 a.m. Divine Liturgy for the feast of the Holy Eucharist
Friday, June 23: 10 a.m. Funeral +Rose Kuzmiuk
Saturday, June 24: 10 a.m. Divine Liturgy
Sunday, June 26 after Divine Liturgy: coffee and planning for parish feastday

HAPPY FATHER’S DAY
Birthday greetings to: Marichka Galadza (22nd ), and Nicole Didyk and Ivan Karpets (25th).
Happy Birthday!

Donations:

June 12: $830.
Papal Charities: $20.
Thank you for your continued support!

