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TROPAR tone 6

ÒÐÎÏÀÐ глар 6
Aíãåëñüêi ñèëè íà ãðîáiì òâîїì* i òi, ùî ñòåðåãëè,
çìåðòâiëè* i ñòîÿëà Ìàðiÿ ó ãðîái,* øóêàþчè
ïðåчèñòîãî òiëà òâîãî.* Ïîëîíèâ òè àäà, òà íå
ñïîêóñèâñÿ íèì,* çóñòðiâ ºñè Äiâó, äàðóþчè æèòòÿ.*
Âîñêðåñëèé ç ìåðòâèõ Ãîñïîäè ñëàâà Òîái!

Angelic powers were upon Your tomb,* its guards became
like dead men.* And Mary stood within the tomb* seeking
Your most precious Body.* You took Hades prisoner, and
were not seduced by it* You went to meet the Virgin, with
the gift of Life.* O Lord risen from the dead, glory to You.

Ñëàâà Îòöþ i Ñèíó i Ñâÿòîìó Äóõîâi І íèíi i
ïîâñÿêчàñ i íàâiêè âiчні. Àìiíü.
Æèòòºíàчàëüíîþ äîëîíåþ* óìåðëèõ iç
ìðÿчíèõ äîëèí* Æèòòºäàâåöü âîñêðåñèâ óñiõ Õðèñòîñ Áîã,* âîñêðåñåííÿ ïîäàâ ëþäñüêîìó
ðîäîâi.* Âií áî âñiõ Ñïàñèòåëü, âîñêðåñåííÿ i
æèòòÿ, i Áîã óñiõ.

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit. Now and for ever and ever. Amen.
With life - giving hand* the Giver of Life, Christ our
God* raised up all the dead* from the dark abyss.*
He gave resurrection to the human race.* for he is
the Saviour of all* the resurrection and the life,* and
the God of all.

KОНДАК ãëàñ 6

ÏÐÎÊIÌÅÍ гëàñ 6

KONDAK tone 6

PROKIMEN tone 6

íàñëiääÿ Lord save your people and bless your inheritance.

Ñïàñè Ãîñïîäè ëþäåé òâîїõ, i áëàãîñëîâи
òâîº. Äî òåáå, Ãîñïîäè, âçèâàòèìó, Áîæå ìié, ùîá To you, my God, I turn and cry out, do not turn

íå âiäâåðòàâñÿ òè ìîâчêè âiä ìåíå.
AÏÎÑÒÎË

Äî Римлян ïîñëàííÿ Ñâ. Àï. Ïàâëà чèòàííÿ.
Áðàòòÿ, ìè, ñèëüíi, ìóñèìî íåñòè íåìîчi
кâîëèõ, à íå ñàìèì ñîái äîãîäæàòè. Êîæíèé ç íàñ
íåõàé íàìàãàºòüñÿ äîãîäèòè áëèæíüîìó íà äîáðî,
äëÿ çáóäóâàííÿ. Áî é Õðèñòîñ ñîái íå äîãîäæàâ, à ÿê
íàïèñàíî: Çíåâàãè òèõ, ùî òåáå çíåâàæàþòü, óïàëè
íà ìåíå. Âñå áî, ùî áóëî íàïèñàíå äàâíiøå, íàïèñàíå
íàì íà íàóêó, ùîá ìè ìàëè íàäiþ чåðåç òåðïåëèâiñòü
i óòiõó, ïðî ÿêi íàñ íàâчàº ïèñàííÿ. Áîã æå
òåðïåëèâîñòè i óòiõè íåõàé äàñòü âàì , ùîá ви між
робою бтли однієї¢дтмки за Хрирсом Iñóñîì, ùîá âè
îäíîäóøíî, îäíèìè óñòàìè ñëàâèëè Áîãà é Îòöÿ
Ãîñïîäà íàøîãî Iñóñà Õðèñòà. Òîìó áóäüòå
приязливі один до однîãî, ÿê i Õðèñòîñ áóâ äî âàñ
íà ñëàâó Áîæó.

АЛИЛУЯ
Õòî æèâå â ïîìîчi Âñåâèøíüîãî, ïiä ïîêðîâîì Áîãà
íåáåñíîãî îñåëèòüñÿ.
Ñêàæå Ãîñïîäåâi: Çàñòóïíèê ìié ºñè i ïðèáiæèùå
ìîº, Áîã ìié i íàäiþñÿ íà íüîãî.
ЄВАНГЕЛІІЄ
Âiä Матея ñâ. ªâàíãåëiÿ ÷èòàííÿ.

Â òîé чàñ, ÿê Iñóñ âiäõîäèâ, ñëiäîì çà íèì ïiøëè äâà
ñëiïöi, êðèчàчè: Ïîìèëóé íàñ ñèíó Äàâèäiâ! I êîëè âií
óâiéøîâ äî õàòè, ñëiïöi ïðèñòóïèëè äî íüîãî, i âií
ñïèòàâ їõ: чè âiðóºòå, ùî ÿ ìîæó öå çðîáèòè? - Òàê,
Ãîñïîäè! - âîíè éîìó âiäïîâiëè. Òîäi âií äîòîðêíóâñÿ
äî їõíiõ îчåé, êàæóчè: Íåõàé âàì ñòàíåòüñÿ çà âàøîþ
âiðîþ! I âiäêðèëèñÿ їõíi îчi. Iñóñ ñóâîðî íàêàçàâ їì:
Ãëÿäiòü, ùîá íiõòî íå çíàâ ïðî öå. Òà âîíè âèéøîâøè,
ðîçãîëîñèëè ïðî íüîãî чóòêó ïî âñié êðàїíi. ßê âîíè
âèõîäèëè, ïðèâåëè äî íüîãî íiìîãî, ùî áóâ
áiñíóâàòèé. Êîëè æ âií âèãíàâ áiñà, íiìèé ïîчàâ
ãîâîðèòè, i ëþäè äèâóâàëèñÿ, êàæóчè: Íiêîëè чîãîñü
òàêîãî íå áàчåíî â Içðàїëi. Ôàðиñåї æ ãîâîðèëè: Âií
âèãàíÿº áiñiâ êíÿçåì áiñiâñüêèì! Iñóñ îáõîäèâ óñi
ìiñòà i ñåëà, íàâчàþчè â їõíiõ ñèíàãîãàõ, ïðîïîâiäóþчè
ªâàíãåëiº Öàðñòâà òà âèãîþþчè âñÿкт õâîðîáó é
íåäóãó.

away from me in silence.
APOSTOL READING

A reading of the letter of St. Paul to the Romans
Brethren, we who are strong ought to bear with the failings
of the weak, and not to please ourselves; let each of us
please his neighbour for his good, to edify him. For Christ
did not please himself; but, as it is written, “The reproaches
of those who reproach thee fell on me.” For whatever was
written in the former days was written for our instruction,
that by steadfastness, and by the encouragement of the
Scriptures we might have hope. May the God of steadfastness and encouragement grant you to live in such harmony
with one another, in accord with Christ Jesus, that together
you with one voice may glorify the God and Father of our
Lord Jesus Christ. Welcome one another, therefore, as
Christ has welcomed you, for the glory of God.

ALLELUIA

He who lives in the aid of the most high, shall
dwell under the protection of the God of heaven.
He says to the Lord: You are my protector and my
refuge, my God, in whom I hope.
GOSPEL

A reading from the Holy Gospel according to Matthew
At that time as Jesus passed on from there, two blind men
followed him, crying aloud, “Have mercy on us Son of David.” When he entered the house, the blind men came to
him, and Jesus said to them, “Do you believe that I am able
to do this?” They said to him, “Yes Lord.” Then he
touched their eyes, saying, “According to your faith be it
done to you.” And their eyes were opened. And Jesus
sternly charged them, “See that no one knows it.”But they
went away and spread his fame through all the district. As
they were going away, behold, a dumb demoniac was
brought to him. And when the demon had been cast out,
the dumb man spoke; and the crowds marvelled saying,
“Never was anything like this seen in Israel.” But the Pharisees said, “He casts out demons by the prince of demons.”
And Jesus went about all the cities and villages, teaching in
their synagogues and preaching the gospel of the kingdom,
and healing every disease and infirmity among the people.

Communion Verse
Praise
the
Lord
from the heavens; praise Him in
Хвалісе Горподаз небер, хвалісе його в вишніх.
the
highest.
Alleluia.
(3 times)
Алилтя (3 рази)
Причарний

Сьогодні-Today.

Панахида за невинно вбитих 9.40ам - Panachyda (Prayers for the dead) - To
пасажирів
літака
Малазійських mourn the loss of the innocent lives lost over the
shot down plane - MH17 in Eastern Ukraine.
Авіаліній MH17.
9.40

-

10.00 - Служба Божа за бл. п. Петра Курпіти у 1 р. см. Нам. дружини і родини.

Третя таца - збірка на Петрів Гріш.
Сьогодні у неділю 19 - го липня о год. 11.30 на парафії Вудвіл відбудеться зустріч з Ректором
Українського Католицького Університету у Львові отцем доктором Богданом Прахом i
директором інтернаціонального розвитку УКУ Ольгою Зарічинською.
Today the Sunday, on 19th of July, the Woodville Parish will hold a meeting with the Rector of the
Ukrainian Catholic University of Lviw; Fr Dr Bohdan Prach and the Director of International Development Olha Zarichynska .
Парафія свв. Володимира і Ольги на Вудвіл, запрошують нас на свій Храмовий празник,
який відбудеться у неділю, 26 - го липня. Служба Божа о год. 10.00, а опісля святковий обід.
У нашій парафії в цей день буде тільки одна Служба Божа о год. 8.30. Квитки на празник
можна придбати у п. Андрія Олесницького, ціна 20 дол.

The Parish of Stt Wolodymyr and Olga are inviting you all to their Feast Day, on Sunday, the 26th of July.
The Divine Liturgy will be at 10am, followed by lunch. On this day, in our Parish, there will only be one Liturgy at 8:30am. Tickets for the Feast Day may be purchased from Mr Andrew Olesnyckyj.

The MH17 Shoot down: A Year After
For many July is a time of joyful vacations; for some July is — and always will be — a time of mourning.
A year after the shoot down of Malaysian airline Flight 17 over Ukraine, family members and friends
in the Netherlands, Malaysia, Australia, Indonesia, Great Britain, Belgium, Germany, Philippines, Canada, and New Zealand mourn the loss of their loved ones.
Their grievous pain is also ours. Ukrainians in the Donbas and throughout the country as well as
those residing in the homelands of the victims remember and pray for the everlasting repose of
those, whose summer travel, whose very lives were murderously interrupted.
Dear friends, you are not alone. You are not alone in suffering or in sorrow. Millions of Ukrainians
losing relatives, friends, and countrymen daily are with you in spirit.
They stand with you in solidarity demanding justice and yearning for peace.
Better than most, they understand the deep meaning of the sacrifice exacted over the fields near
Torez, Donetsk region one year ago.
An awful truth has emerged in the last twelve months.
Thousands had already been killed as a result of Russian aggression in Ukraine. The danger of
expanded invasion was growing, yet the international reaction was indecisive and ineffectual.

Then came the devastating images of July 17.
In the subsequent weeks and months it became clear that the senseless murder of 298 MH17passengers ultimately saved countless lives. It is perhaps of little solace for the families and friends of the
victims, but it is an undeniable fact — their deaths had a profound impact. Only after this unspeakable tragedy did the international community take more serious measures to stop the advance of
Putin’s invasion.
And so, hundreds of lives were lost but thousands, perhaps tens of thousands, were undoubtedly
saved.
Ukraine has been traumatised by the ruthlessness of its own—later ousted—government, the annexation of its territory, foreign aggression, and war.
Five, ten, twenty, and more persons (reported or unreported) are killed or die of their injuries daily.
Day in, day out.
Ukraine has suffered terrorist attack on the scale of the Charlie Hebdo massacre on a daily basis for
more than a year: 7000 killed according to official statistics, in fact there are many more; 1,8 million
refugees and IDPs (internally displaced persons).
Hundreds of thousands suffer from posttraumatic shock; and the entire economy, i.e. the livelihood,
of a country of 45 million, has been brought to its knees…How long can the people endure? How
many more millions of Europeans will be forced to flee there homes and their homeland?
And yet it would have been much worse if not for a criminal shoot down of MH17 resulting in the
heartless killing of 298 innocent summer travellers who paid the ultimate price for the world’s awakening.
Could the world have awaken sooner and prevented this and other terrorist acts that continue to occur every day in Ukraine, in the Middle East, and throughout the world?
Are such sacrifices necessary to make societies and their political leaders respond to unspeakable
human suffering? Why is injustice tolerated when we know the facts and we have means to stop
massacres large and small?
Standing before such dramas, we ask the Lord:
Help us to be better stewards of the freedom that you give us. Help us choose the good, the generous, the humble, the poor and suffering. Help us reject violence, aggression, selfaggrandisement and
hate. Help us foster reconciliation, seek justice and truth, forgive and heal. Give us courage to react,
to stop the carnage current in so many countries today.
It is in prayer and deep reflection that we remember the victims of July 17, embrace their families,
and hope that lessons will be learnt, that our moral fortitude will be forged. May the memory of all
victims of war in Ukraine and violence in the world be eternal.
May they rest in peace. May peace come to us. May we become its makers.
Bishop Borys Gudziak
Eparch of Paris for Ukrainian Catholics in France Benelux and Switzerland
President of the Ukrainian Catholic University, Lviv

MH17: рік потому
Для багатьох липень є місяцем довгоочікуваних відпусток, але для кількох сотень людей по
всьому світу липень є, і завжди буде, часом жалоби. Рік опісля збиття літака Малайзійських
авіаліній над Україною члени родин і друзі в Нідерландах, Малайзії, Австралії, Індонезії,
Великобританії, Бельгії, Німеччині, Філіппінах, Канаді та в Новій Зеландії оплакують втрату
тих, кого вони любили.
Їх неймовірний біль є нашим. Українці на Донбасі і по всій країні та у різних країнах, з яких
походили жертви, пам’ятають і моляться за вічний спокій тих, чия літня відпустка і саме життя
були так злочинно обірвані.
Дорогі друзі, ви не самотні у ваших стражданнях і жалобі. Мільйони українців, що втрачають
родичів, друзів і своїх співвітчизників щодня, єднаються з вами духом.
Разом з вами вони вимагають справедливості і бажають миру.
Українці краще за багатьох інших розуміють глибину жертви, що була принесена рік тому у
небі над Торезом, Донецької області.
Страшна правда об’явилася протягом останніх 12 місяців.
Вже загинули тисячі у результаті російської агресії проти України. Зростала небезпека ще
більшої інвазії, проте реакція міжнародної спільноти була нерішуча і неефективна. А тоді було
17 липня.
Наступні тижні і місяці показали, що в результаті беззмістовного вбивства 298 осіб на борту
літака рейсу MH17, незліченне число життів було врятоване. Напевно це не втішає родини і
друзів жертв, однак це незаперечний факт – їх смерть мала глибокий вплив. Лише після цієї
невимовної трагедії міжнародна спільнота застосувала серйозніші засоби, щоб зупинити
путінську інвазію.
Таким чином, ми втратили сотні життів, проте тисячі, можливо десятки тисяч, були врятовані.
Україна травмована нещадністю колишнього, тепер поваленого, режиму, анексією частини
території, іноземною агресією і війною. П’ять, десять, двадцять і більше осіб гине або помирає
від ран щодня. Про деякі смерті ми навіть не знаємо. І так з дня на день.
Більше року Україна щодня переживає терористичну атаку таку як напад на редакцію
французького журналу Charlie Hebdo. Згідно з офіційною статистикою вже є 7000 вбитих, 1,8
мільйона біженців. Сотні тисяч переживають посттравматичний шок, а економіка 45-ти
мільйонної країни поставлена на коліна… Скільки ще можуть люди витримати? Скільки
мільйонів європейців будуть змушені покидати свої домівки і міста?
Однак було б набагато гірше, якщо б не відбулося злочинного збиття літака і смерті 298
невинних подорожуючих, які заплатили найвищу ціну за те, щоб світ нарешті прокинувся.
Чи міг би світ прокинутися швидше і запобігти цьому та іншим терористичним актам, що
щодня відбуваються в Україні, на Близькому Сході і у багатьох куточках світу?
Чи саме такі жертви потрібні, щоб суспільства і їх лідери відгукнулися на невимовні людські
страждання? Чому толерують несправедливість, якщо ми знаємо факти та можемо зупинити
малі та великі вбивства?

Стоячи перед такими трагедіями, ми просимо Бога:
Допоможи нам краще берегти свободу, яку ти дав нам.
Допоможи нам підтримувати добро, щедрість, смиренність, бідність і страждання.
Допоможи нам відкидати насилля, агресію, прагнення до величі і ненависть.
Допоможи нам плекати примирення, шукати правди і справедливості, прощати і зцілювати.
Дай нам сміливість, щоб зупинити людиновбивство, що зараз триває у багатьох країнах світу.
У молитві і задумі ми поминаємо жертв цієї трагедії, обіймаємо їхні сім’ї і сподіваємося, що
людство вивчило урок і наша моральна стійкість загартувалася.
Нехай вічною буде пам'ять усіх жертв війни в Україні і насилля по всьому світу. Нехай вони в
мирі спочивають. Нехай зійде мир і на нас, щоб ми змогли бути його творцями.
Владика Борис Ґудзяк, Паризька єпархія УГКЦ
(для українців-католиків у Франції, Швейцарії та країнах Бенілюксу)
Президент Українського католицького університету

Statement from the Metropolitan Andrey Sheptytsky Institute of Eastern Christian Studies
Regarding Pope Francis’s Recognition of Archbishop Sheptytsky’s Heroic Virtues
The professors and staff of the Metropolitan Andrey Sheptytsky Institute of Eastern Christian Studies at Saint
Paul University in Ottawa welcome with joy the Holy See’s announcement that Pope Francis yesterday recognized the heroic virtues of its patron, Andrey Sheptytsky. During this time of foreign aggression against
Ukraine – as well as turmoil in so many other historically Eastern Christian lands – this recognition brings
particular consolation. Archbishop Sheptytsky demonstrated saintly courage when he sheltered more than 160
Jews during the Nazi Holocaust. The Holy See’s recognition comes in the wake of similar initiatives by other
authorities. On April 24, 2012, the Canadian House of Commons unanimously passed a resolution that concludes: “This House unite[s] in expressing Canada’s recognition of Andrey Sheptytsky’s courageous activities, compassion for his oppressed Jewish Ukrainian countrymen, and enduring example of commitment to
fundamental human rights as humankind’s greatest obligation.”
The Sheptytsky Institute is particularly gratified that so many members of the Jewish community have promoted the cause of Sheptytsky’s beatification from the very beginning. Already in the 1950s, Kurt Lewin, the
son of the murdered chief rabbi of Lviv – saved by Sheptytsky – argued strenuously for the Archbishop’s beatification. Eric Goldhagen, lecturer in Jewish Studies at Harvard University, wrote the following about Sheptytsky in the Introduction to David Kahane’s memoir, Lvov Ghetto Diary: “No other ecclesiastical figure of
equal rank in the whole of Europe displayed such sorrow for the fate of the Jews and acted so boldly on their
behalf.”
The Archbishop also worked tirelessly throughout his lifetime for reconciliation between Ukrainians, Russians
and Poles, as well as other nations and groups. Particularly legendary were his efforts to see Catholics and Orthodox overcome their historical estrangement. Sheptytsky was a precursor of the ecumenical movement long
before the Catholic Church officially endorsed the movement.
During this time of economic crisis in Ukraine and so many other historically Eastern Christian territories, it is
also important to recall Sheptytsky’s commitment to the poor. Born into an aristocratic family, the Archbishop
used his resources to create a free clinic, provide countless scholarships and help victims of famine, flooding
and war. He personally lived a life of poverty, as attested by the Russian-born founder of Canada’s famed Madonna House, Catherine de Hueck Doherty. The former baroness wrote of Sheptytsky’s passion for the poor in
her report for Commonweal Magazine in 1939.
Sheptytsky also immensely valued education. Consequently, the Sheptytsky Institute of Eastern Christian
Studies, founded in 1986 by Fr. Andriy Chirovsky to continue the Archbishop’s legacy, views Pope Francis’s
recognition as particularly inspiring. It confirms the Institute’s mission and compels us even more earnestly to
follow Sheptytsky’s saintly example.
– Fr. Peter Galadza, PhD, Acting Director and Kule Family Professor of Liturgy.

Визнання геройськості чеснот слуги Божого Андрея Шептицького
У четвер, 16 липня 2015 року, Папа Франциск прийняв на приватній аудієнції кардинала
Анджело Амато, СДБ, префекта Конгрегації у справах святих, під час якої затвердив декрети
цього відомства, котрі стосуються визнання геройськості чеснот кандидатів на прославу.
Першим у цьому списку є слуга Божий Андрей Шептицький, Львівський митрополит УГКЦ.
Інші три кандидати до проголошення блаженними – це італійський єпископ Джузеппе
Карраро, мексиканський священик Аґостіно Рамірес Барба та італійський францисканець о.
Сімплічіано Мареска. Пригадаємо, що підтвердження геройськості чеснот – це один з етапів
процесу, після якого для беатифікації потрібно підтвердження чуда, отриманого за
заступництвом кандидата на прославу.

У Києві відкрили виставку, присвячену митрополиту Андреєві Щептицькому
15 липня 2015 року в Музеї історії міста Києва відбулося урочисте відкриття виставки,
присвяченої 150-річчю з дня народження митрополита Андрея Шептицького. На презентацію
виставки прибув Блаженніший Любомир (Гузар) – наступник великого митрополита.
Звертаючись до присутніх, Архиєпископ-емерит подякував організаторам за труд, яким вони
посприяли проведенню такого заходу в Києві: «Ми є присутні на виставці, де зібрано багато
експонатів, пов’язаних із життям Андрея Шептицького, тут він говорить про себе самого…
Моїм бажанням є, щоб якнайбільше киян та гостей столиці відвідали цю виставку та
послухали, що до них промовляє сам Митрополит», – зазначив Блаженніший Любомир. У
відкритті заходу взяли участь: Ганна Старостенко, заступник голови Київської міської
державної адміністрації, Лариса Булавіна, директор Музею історії міста Києва, Дмитро
Степовик, український мистецтвознавець та автор багатьох праць, присвячених Андрею
Шептицькому, а також протоієрей Василь Чудійович, віце-канцлер Київської архиєпархії,
ієромонах Севастьян Дмитрук, директор музею сакрального мистецтва Львівської архиєпархії
ім. Антона Петрушевича, який і презентував виставку. Оповідаючи учасникам заходу про
постать слуги Божого митрополита Андрея, о. Севастіян наголосив, що люди, які особисто
були знайомі з Митрополитом, говорили про нього як про святу людину, тому і збирали
чисельні твори, пов’язані з життям Андрея Шептицького, які сьогодні маємо нагоду бачити та
подивляти. Серед багатьох представлених експонатів є особисті речі Митрополита, а це,
зокрема, ризи, книги, печатка, посуд із гербом роду Шептицьких, а також роботи художників,
котрим у розвитку таланту особисто помагав Митрополит. Як ми раніше повідомляли, основна
мета заходу – вшанування великого церковного мужа митрополита Андрея Шептицького, який
своїм життям сприяв духовному та культурному росту України та зробив неоціненний внесок
у зростання національної свідомості українського народу. «Для нас він – пастир, богослов,
вихователь, проповідник, святитель, будівничий, меценат, дипломат та святий учитель віри.
Перелік зробленого ним ніколи не буде вичерпним», – ідеться в Пастирському посланні Глави
УГКЦ «Нехай Божа мудрість поведе нас!», виданому з нагоди Року митрополита Андрея
Шептицького.
ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 20.07 – 26.07.2015

Вівторок - 9.30 Служба Божа.
Середа, Четвер - 7.00 Служба Божа.
П`ятниця - 3.00 Служба Божа і Панахида за
бл. п. Софії у 40 д. см.
VIIІ Неділя після Зісл. Св. Духа 26.07.2015
8.30 - Служба Божа за всіх парафіян.

Вудвіл - 10.00

Празнична Служба Божа

LITURGY TIMETABLE 20.07 - 26.07.2017

Tuesday - 9.30аm Liturgy.
Wednesday - 7.00 am Liturgy.
Thursday - 7.00 am Liturgy.
Friday - 3.00pm Liturgy.
VIIІ Sunday after Pentecost, 26.07.2015

8.30am - Liturgy.
Woodville - 10am Liturgy.

o.протоєрей Тарас Горпиняк тел. 8272 6031. Мобільний тел. 0424 405 441.
Fr Taras Gorpynyak, Parish Priest tel/fax 8272 6031 mobile: 0424405441

