
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                       24.07.2022                            СЛАВА НА ВІКИ! 
6-а неділя після П’ятидесятниці; свята рівонапостольна княгиня Ольгф 

До римлян 12:6-14; Матея 9:1-8 

Cвята Ольга може стати для нас прикладом сили та рішучості  

до захисту наших дітей, нашої спадщини та нашої Віри 

У мене стільки питань про святих! Чому деякі святі популярні в 

західному світі, а не в нашій церкві? Чому Ольга — свята, коли вона 

прославилася тим, що так жорстоко помстилася за смерть чоловіка? 

Хіба святі не повинні бути праведними? 

  Цієї неділі відзначається свято княгині Ольги, яка є відомою святою у Східній 

Європі. У нашій східно-католицькій традиції кожна людина покликана до 

святості, що означає йти слідом за Христом. 

  Ми віримо, що кожна віруюча людина стає святою, коли помирає, тому що приєднується до Христа на небі. Крім 

того, Церква визнає конкретних людей як приклади, які допомагають і надихають нашу власну подорож як християн. 

Основні релігії визнають тих, хто має для них найбільше значення. Латинська Церква розробила процес канонізації, 

згідно з яким особи, висунуті спільнотами, повинні відповідати ряду умов, перш ніж їх буде офіційно визнано 

святими. Візантійська церква підтримувала процес прославлення, який визнає вплив людини на її християнські 

спільноти. Усі релігійні громади мають тих, кого ми можемо назвати народними святими — осіб, чий приклад 

святості має тривалий вплив на їхню спільноту. Зрештою, святий/свята — це звичайна людина зі слабкостями, 

гріхами та сильними сторонами, пам’ять про яку зберігається, щоб ми дивилися на неї та навчалися. Кожен 

християнин може знайти унікальні дари (чому навчитися) від будь-якого святого. Свята Ольга була могутньою 

правителькою, яка сприяла зміцненню Київської Русі як політичного утворення. Вона була першою княгинею, яка 

прийняла християнство, і її зусилля навернути решту свого народу принесли їй назву “рівноапостольна”. Вона 

захистила свого сина Святослава від загарбників і вплинула на свого онука князя Володимира Великого, який 

навернув усю Київську Русь до християнства. Сьогодні, коли росія невпинно прагне знищити Україну, свята 

Ольга може стати для нас прикладом сили та рішучості до захисту наших дітей, нашої спадщини та нашої 

Віри.  

Будь ласка, надсилайте свої запитання! Що ВИ хочете знати про НАШУ Віру? 

 

МОЛІМСЯ                                    МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ                   МОЛІМСЯ   

 

вівторок, 26-го липня: 10-а рано Божественна Свята Літургія 

четвер, 28-го липня, св. рівноапостольного кн. Володимира: 10-а рано Божественна Свята Літургія 

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:   Галина Васюхник, Мирослава Татарин, і Шон Тіл (24-го), 

Катерина Бандура (25-го), Сергій Левицький (27-го), і Люба Дудка (30-го). 

Многая літа! 

 

ПОЖЕРТВИ:   17-го липня: $645.     Фонд Україна: $150.   

Всі пожертви на церкву в червні: $3,905. в червні на допомогу Україні: $2,745. 

Щиро дякуємо! 

 

 В липні за кожний подарований доляр церковна каса зложить пожертву в ті самі сумі. 

 

     Збережіть дату:   24-го вересня,  відкриваємо українську культуру нашим сусідам!      

 



GLORY TO JESUS CHRIST! 24.07.2022 GLORY FOREVER! 
6th Sunday after Pentecost; St. Equal to the Apostles Princess Olha 

Romans 12:6-14; Matthew 9:1-8 

 

We can look to St Olha for the strength and resolve  

to protect our children, our heritage, and our Faith 

I have so many questions about saints! Why are some saints popular in the 

Western world and not in our church? Why is Olha a saint when she is 

famous for so cruelly avenging her husband’s death? Aren’t saints 

supposed to be holy? 

  This Sunday is the feastday of kniahynia (princess) Olha, who is a renown saint in 

Eastern Europe. In our Eastern Catholic Tradition, every person is called to 

sainthood—which means to walk in the footsteps of Christ. We believe that every  

person of faith is a saint when they die because they join Christ in heaven. Additionally, the Church recognizes specific 

individuals as examples to help and inspire our own journey as Christians. The major religions acknowledge those who 

are most meaningful to them. The Latin Church has developed a process of canonization whereby individuals brought 

forward by communities must conform to a set of conditions before they are given the official designation of saint. The 

Byzantine Church has maintained a process of glorification that acknowledges the influence a person has had on their 

Christian communities. All religious communities have what we might call folk saints—individuals whose example 

of holiness has a lasting effect on their community. Ultimately, a saint is a regular human being, with weaknesses, 

sins, and strengths whose memory is preserved for us to look towards and learn from. Each Christian person may find 

unique gifts from any saint.  St Olha was a powerful ruler who was instrumental in the consolidation of Kyivan Rus’ as 

a political entity. She was the first sovereign to adopt Christianity and her efforts to convert the rest of her people earned 

her the title “rivna apostoliv”: “Equal to the Apostles.” She protected her son, Sviatoslav from invaders and influenced 

her grandson, Prince Volodymyr the Great, who converted all of Kyivan Rus to Christianity. Today when russia 

relentlessly seeks to destroy Ukraine, we can look to St Olha for the strength and resolve to protect our children, 

our heritage, and our Faith. 

Please send in your questions!  What do YOU want to know about YOUR Faith? 

     PRAY                                       PRAY FOR UKRAINE                                         PRAY   

 

Tuesday, July 26: 10 a.m. Divine Liturgy  

Thurssday, July 278 St. equal to the apostles Volodymyr: 10 a.m. Divine Liturgy 

 

Birthday greetings to:        Halyna Vasyukhnik, Myroslava Tataryn, Sean Theal (24th), Catherine 

Bandura (25th), Serhiy Levytsky (27th), і Luba Dudka (30th). 

Happy Birthday! 

 

Donations:  July 17: $645.  Ukraine fund: $150. 

June total for Church:  $3,905.  Ukraine fund: $2,745. 

Thank you for your continued support! 

Every dollar donated in July for the Ukraine fund will be matched by the parish. 

     SAVE THE DATE: Sept. 24th – hosting an exhibition of Ukrainian culture       

 


