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PARISH  NEWSLETTER 
ПАРАФІЯЛЬНІ  ВІСТІ 

УВАГА        
У випадку отця Стефана відсутности прошу звонити до 

отця. Арнолда тел: 0408064088 
Або отця. Вілліама тел: 07-38912559  

ATТENTION        
In situation, when Fr. Stefan is absent, please contact Fr. 

Arnold tel: 0408064088 
Or Fr. William тел: 07-38912559 

Євангеліє 
І підійшов ось один, і до Нього сказав: Учителю Добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати 

життя вічне? Він же йому відказав: Чого звеш Мене Добрим? Ніхто не є Добрий, крім Бога 
Самого. Коли ж хочеш ввійти до життя, то виконай заповіді. Той питає Його: Які саме? А Ісус 
відказав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво. Шануй батька та 

матір, і: Люби свого ближнього, як самого себе. Говорить до Нього юнак: Це я виконав все. 
Чого ще бракує мені? Ісус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та 

й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за Мною. Почувши 
ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав Своїм 
учням: Поправді кажу вам, що багатому трудно ввійти в Царство Небесне. Іще вам кажу: 

Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство ввійти! Як учні ж 
Його це зачули, здивувалися дуже й сказали: Хто ж тоді може спастися? А Ісус позирнув і 

сказав їм: Неможливе це людям, та можливе все Богові. 

Gospel 
And now a man came to him and asked, 'Master, what good deed must I do to possess eternal life?' 

Jesus said to him, 'Why do you ask me about what is good? There is one alone who is good. But if 
you wish to enter into life, keep the commandments.' He said, 'Which ones?' Jesus replied, 'These: 

You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false witness. 
Honour your father and your mother. You shall love your neighbour as yourself.' The young man 
said to him, 'I have kept all these. What more do I need to do?' Jesus said, 'If you wish to be per-

fect, go and sell your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in 
heaven; then come, follow me.' But when the young man heard these words he went away sad, for 

he was a man of great wealth. Then Jesus said to his disciples, 'In truth I tell you, it is hard for 
someone rich to enter the kingdom of Heaven. Yes, I tell you again, it is easier for a camel to pass 
through the eye of a needle than for someone rich to enter the kingdom of Heaven.' When the disci-

ples heard this they were astonished. 'Who can be saved, then?' they said. Jesus gazed at them. 'By 
human resources', he told them, 'this is impossible; for God everything is possible.'  
 

Monday, Вівторок, Wednesday, Friday -  8:30 am           Saturday  9: 00 am 

Пониділок, Tuesday, Середа, Пятниця - 8:30am            Субота  9:00  am  

11.09.2016 

Неділя 
Sunday 

12-та Неділя по П’ятдесятниці (глас 3) 

Усікновення чесної голови славного пророка, 

предтечі і христителя Івана 

 

12th Sunday after Pentecost (Tone 3) 

Beheding of the honourable and glorious 

prophet and forerunner and Baptist John 

читання/reading 

 

1 Cor. 15, 1-11 

Matt. 19, 16-26  

Ап. – Ді; 13, 25-33. 

Єв. – Мр; 6, 14-30.  

 
 
 

9.00am 
 

18.09.2016 

Неділя 
Sunday 

13-та Неділя по П’ятдесятниці (глас 4)

Пророка Захарії, батька святого Івана 

Предтечі 

 

13th Sunday after Pentecost (Tone 4) Holy 

prophet Zachariach, father of the Forerunner  

 

читання/reading 

 

 

1 Cor. 16, 13-24 

Matt. 21, 33-42  

 
9.00am 

 



 

 

Неділя таца/Sunday 28/8/2016 is  

Church Membership 
ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА УСІ ВАШІ ПОЖЕРТВИ ТА 
МОЛИМОСЯ, ЩОБ ДОБРИЙ ГОСПОДЬ НАГОРОДИВ 

ВАШУ ЖЕРТВЕРННІСТЬ СТОРИЦЕЮ ! 

THANK YOU FOR YOUR GENEROUS  
DONATIONS AND MAY GOD BLESS YOU ALL ! 
“Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари 
до скарбнички. Побачив він також і вдову убогу, що 
кидала туди дві лепти, і сказав: “Істинно кажу вам, що 
ця бідна вдова кинула більш від усіх. Усі бо вони вкинули 

як дар Божий з їхньої надвишки, вона ж з убозства свого 
поклала ввесь свій прожиток, який мала.” (Лк. 21, 1-4) 
 
“Looking up, he saw rich people putting their offerings into 

the treasury; and he no-ticed apoverty-stricken widow put-
ting in two small coins, and he said, 'I tell you truly, this 

poor widow has put in more than any of them; for these 
have all put in money they could spare, but she in her pov-
erty has put in all she had to live on”. (Luke 21, 1-4)  

1 Кр. 15, 1–11. «Благодаттю Божою я є те, що я є» 

Коли ми уважніше придивимось до учнів, апостолів Христових, до святих та до всіх тих, хто оточує нас, ми 

побачимо, що всі вони були немічні. Вони не були «супергероями» чи «надлюдьми», вони – звичайні люди, 

які були сповнені своїми вадами, недоліками, пристрастями, слабкостями. 

Але чим відрізняються апостоли, святі Христові від нас? Тим, що вони дозволили благодаті Божій діяти в них, 

те, що вони дозволяли Богові діяти через них. Що заважає нам все більше уповати на Бога, все більше 

дозволяти Богові діяти через нас? І Бог, як Він діяв через учнів і апостолів, як діяв через святих, 

може діяти своєю благодаттю через кожного з нас. 

 

Мт. 19, 16-26. «Якщо хочеш бути досконалим, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати 

скарб на небі». 

Кожний із нас від свого народження, відколи наші очі побачили цей світ, постійно щось нагромаджує. 

Спочатку знання, потім досвід, коли росте фізично, починає збирати різні матеріальні речі. Ми всі чимось 

володіємо, кожен із нас чогось досягнув у житті. З одного боку – віримо в Бога, живемо християнським 

життям, але з іншого – часто покладаємося на те, чого ми досягнули в житті, – на свої знання, досвід, 

статки… 

У цьому Євангелії Господь каже піти й продати все, що маємо, і цілковито довіритися Йому, бути убогим, 

тобто бути «в Бозі», покладатися на Бога. 

Як бачимо, той юнак не мав потрібної відваги, щоб цілковито покластися на Бога й пам’ятати, що Господь є 

Той, хто подбає про людину, навіть коли батько та матір її покинуть. 

Вчімося, може, не відразу, не в одну мить, однак щораз більше покладатися на Бога; не на свої 

знання, досвід чи на своїх друзів, навіть не на свою віру. Покладатися на Бога, вчитися довіряти Йому, 

які б ситуації не складалися в нашому житті. 

Преосв. Венедикт, єпископ Львівський 

 

12th Sunday after Pentecost (Tone 3) 
Perfection, dear brethren, demands sacrifice. We must deny ourselves. It is not enough to preach the truths of 

the Gospel with our lips alone; we must practice what we preach. God wants more from each of us than a "small 

contribution." Of him who has much, much is expected. Of him who has little, little is expected. And surely, even 

he who has nothing can give of himself, visiting the sick and lonely, etc. 

Jesus told the young man that he was to dispose of all his wealth. Jesus Himself had nothing in the way of ma-

terial possessions, as He Himself witnessed: "The foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the 

Son of man hath not where to lay his head" (Matthew 8:20). Jesus also preached, "Blessed are you poor, for yours 

is the kingdom of God" (Luke 6:20). Who are the poor whom Jesus is addressing? The drunken derelicts of the 

Bowery? The heroin addicts of Harlem? The self-proclaimed young social outcasts of California? Did Christ pro-

nounce a benediction on these people. No. He loves them, but He cannot accept them until they are willing to ac-

cept Him, to give up living their way, and surrender their lives to His Lordship. Jesus' reference was to the "poor in 

spirit." St. Chrysostom observed that there are many wealthy men who are spiritually impoverished, and many 

poor men who possess the blessings of eternity. 

The young man in today's Gospel Lesson heard the invitation of Jesus, but did not come. He bowed his head, 

and slowly walked away. He disappeared — perhaps forever — among the crowds of Judaean humanity, although 

there are those who believe that he returned at some later date and accepted Jesus on the Lord's own terms — 

which, indeed, is the only way we can accept Him. At any rate, the Gospels are silent on this point. Centuries later 

Dante the poet was to imagine the young man furtively running to and fro in the regions of the damned. Some 

Church fathers, such as the illustrious John Chrysostom, believed that the youth was saved, despite the fact that 

he could not, at the precise moment of our Gospel Lesson, bring himself to a point of total commitment. Surely the 

Lord is patient and merciful, although we are warned many times in the pages of Holy Scripture not to try His pa-

tience, nor yet to tamper with His mercy. 

Dearly beloved, the invitation that Jesus Christ extended to that young man, He extends to each of us today. 

And our destiny for all of eternity depends on how, or whether, we respond to His call of "Come; follow me." Be 

sure to count the cost, beloved. Jesus demands all of your life, every part of you. But He promises in return to 

transform you, to make you a new creature in Himself, to bestow upon you a life that is truly abundant, now, and 

throughout the ages to come. The choice is yours. The invitation stands. "Come, follow me." 


