


July 15, 2018
Eighth Sunday aftEr PEntEcoSt

The holy Grand-Prince Volodymyr The GreaT, equal To The aPosTles
Schedule of ServiceS for July 16 – July 22

tuESday, July 17 – thE holy grEat-Martyr Marina
 10:00 AM  – Parastas +Olga (9th day); Req: Valentyna
Sunday, July 22 – ninth Sunday aftEr PEntEcoSt
     The holy myrrh-Bearer and equal To The aPosTles mary maGdalene; 

reTurn of The relics of The holy hieromarTyr Phocas of synoPe
 9:30 AM  – Divine Liturgy  For All Parishioners

ن

Warm Welcome!
We warmly welcome all of our visitors! It’s 
good to have you with us!

Donate to St. John the Baptizer Ukrainian Catholic Church
when you purchase from smile.amazon.com

Yes, it’s true!
When you purchase items from smile.amazon.com (same items and low cost as at Amazon.com) 
0.5% of your eligible purchases can be donated to our church.
To begin shopping (and donating!) go to smile.amazon.com:
•	 You use the same account on Amazon.com and AmazonSmile.com. Your shopping cart, wish 

list, wedding or baby registry, and other account settings are also the same.
•	 Just select “St. John the Baptizer Ukrainian Catholic Church” as your charity to receive donations 

from eligible purchases before you begin shopping. Amazon will remember your selection, and 
then every eligible purchase you make at smile.amazon.com will result in a donation.

•	 Donations are made by the AmazonSmile Foundation and are not tax deductible by you.

A ChAllenge - Виклик!
Bohdan Kniahynyckyj has 
generously stepped up with a pledge 
for the Building Fund of $10,000!  
He has also issued a challenge to all 
of us to match his pledge.  Are you 
up to the challenge?  
Богдан	 Княгницький	 щедро	
пообіцяв	 $10,000	 на	 фонд	
будівництва!	 Він	 також	 виніс	
виклик	усім	нам,	щоб	доровняти.	

Ви до виклику?

Blessing of Automobiles
Sunday, July 22nd

It is a custom of Eastern 
Christians to have their cars 
blessed both when newly 
acquired and on or near the 
feast of the Prophet Elias 

(July 20th), as he ascended as if into heaven on a 
fiery	chariot.

Spiritual death happens one 
compromise at a time.

Духовна смерть буває одним 
компромісом на раз.



Неділя помНожеННя хлібіВ
Маленьке стадо

Матей 14, 14 – 22
Ми	 –	 «маленьке	 стадо».	 На	 те,	 що	

ми	 вперто	 залишаємося	 тут,	 є	 численні	
поважні	 причини,	 у	 кожного	 свої,	 але	
є	 одна	 причина,	 дуже	 глибока.	 Вона	 не	
завжди	 очевидна,	 але	 Євангеліє	 мало	 б	
широко	розплющити	на	неї	наші	очі.	Ми	
залишаємося,	 бо	 є	 Церквою.	 Це	 і	 є	 те	
«маленьке	стадо»	(Лк.	12,	32).
Подія,	про	яку	оповідає	нам	сьогоднішнє	

Євангеліє,	 допомагає	 нам	 усвідомити,	
чим	 є	 та	 Церква,	 яку	 становимо	 ми,	 те	
«маленьке	стадо»	(Лк.	12,	32),	яка	й	далі	
залишається	в	західній	частині	Бейруту,	
–	 допомагає	 зрозуміти,	 чому	ми	тут.	Не	
забуваймо,	 що	 ми	 як	 Церква	 є	 Божим	
чудом.	Я	кажу	це	зовсім	не	для	того,	щоб	
надиматися,	а	щоби	сповнилися	подивом,	
–	чудо	не	в	тому	сенсі,	що	воно	суперечить	
певним	законам	природи,	це	чудо	–	неначе	
спалах	світла.	Бо	чудо	в	цьому	і	полягає:	
воно,	неначе	спалах	світла,	освічує	те,	що	
існувало	 завжди,	 але	 чого	ми	 раніше	 не	
бачили,	дає	побачити,	що	наш	Бог	завжди	
поряд,	що	Він	 є	 з	 нами.	 І	Він	 з	 нами	не	
просто	 для	 того,	 щоб	 захищати	 нас,	 а	
щоби	працювати	разом	з	нами.	Ісус	каже:	
«Отець	мій	творить	аж	по	сю	пору,	тож	і	
я	творю»	(Йо.	5,	17).	Воскреслий	Господь	
творить	разом	з	нами.
Що	 насправді	 відбувається	 в	 тій	

євангельській	події?	Той	численний	люд,	
що	 перебував	 з	 Ісусом,	 був	 настільки	
захоплений	 Його	 словом,	 людей	 так	
вабила	 та	 нечувана	 любов,	 якою	 є	 Бог,	

що	 вони	 забували	 їсти.	 Поміняймо	
місцями	 складові	 ситуації,	 і	 побачимо,	
що	йдеться	точнісінько	про	те	ж	чудо,	що	
й	зараз	у	нашому	випадку.	Бо	зараз	ми	і	
всі	наші	брати	і	сестри,	які	живуть	поряд,	
справді	 настільки	 поглинуті	 численними	
клопотами,	 тривогами,	 страхом,	
непевністю,	що	забуваємо	брати	поживу	
в	Господа,	живитися	Ним.	Як	не	були	б	
розташовані	 складові,	 чудо	 залишається	
тим	самим.	Подивімося,	як	 Ісус	реагує	 і	
діє	в	нашому	випадку.
На	 самому	 початку,	 і	 саме	 це	 є	

стрижнем	Церкви,	є	Боже	співчуття.	«Ісус	
побачив	силу	народу	і	змилосердився	над	
ними»	 (Мт.	 14,	 14).	А	 зараз	 тут	 у	 нас	 є	
більше	 як	 п’ять	 тисяч	 чоловіків,	 окрім	
жінок	та	дітей.	Як	би	то	міг	Ісус	не	мати	
до	нас	співчуття?	Співчуття,	що	сьогодні,	
як	 і	 тоді,	 не	 різнить	 людей.	 Співчуття	
Ісуса	 –	 немов	 той	 спалах	 світла,	 що	
раптом	усуває	пелену	і	веде	нас	за	собою.	
Справді,	відразу	після	того	учні	підходять	
до	Ісуса,	щоби	звернути	Його	увагу	на	те,	
що	всі	ці	люди,	які	залишалися	на	місці,	
насичуючись	Його	словом,	мають	також	
тіло,	яке	мусять	годувати	і	про	яке	вони	
тепер	забувають.	Инакше	кажучи,	учням	
починає	 передаватися	 співчуття	 Ісуса,	 і	
це	 стає	 для	 них	 першим	 усвідомленням	
їх	 ролі.	 Саме	 таким	 чином	 починає	
діяти	 Церква.	 В	 міру	 того,	 наскільки	
ми	 є	 Церквою,	 починаємо	 відчувати	
правдивий	 голод	 і	 правдиву	 спрагу,	 про	
які	 раніше	 забував	 численний	 люд,	 що	



слідував	за	Ісусом,	як	забуває	про	Нього	
велика	 кількість	 тих,	 хто	 залишається	
зараз	 у	 західній	 частині	 Бейрута.	 На	
щастя,	вони	думають	про	те,	як	роздобути	
мазут,	 борошно	 тощо,	 та	 чи	 думають	
про	те,	щоби	прийняти	того,	хто	є	 їхнім	
життям,	любов’ю?	Усвідомлюючи	це,	ми	
приймаємо	до	свого	серця	співчуття	Ісуса	
і	стаємо	Церквою.
У	 відповідь	 на	 турботу	 учнів,	 які	

звертаються	до	Ісуса:	«Та	відпусти	ж	їх!	
Нехай	 підуть	 по	 селах	 та	 куплять	 собі	
поживи»	 (див.	 Мт.	 14,	 15),	 Він	 каже:	
«Ні!	Дайте	ви	їм	їсти»	(Мт.	14,	16).	Саме	
з	 нашою	 допомогою	 Ісус	 хоче	 наситити	
душі	тих,	які	живуть	зараз	разом	з	нами	
цим	 життям,	 що	 є	 життям	 вічним	 уже	
тепер.	Не	без	нас!	Ось	для	чого	послані	
ми,	тобто	Церква,	ось	для	чого	вона	існує.
Що	 відповідають	 учні?	 «Ми	 маємо	

тут	 тільки	 п’ять	 хлібів	 і	 дві	 риби»	
(Мт.	 14,	 17).	 В	 буквальному	 сенсі,	
вони	 мають	 рацію,	 і	 ми	 також,	 коли	
даємо	 таку	 ж	 відповідь:	 «Нас	 лиш	 біля	
сорока	 осіб.	 Ми	 не	 вміємо	 любити.	 Як	
же	 ми	 можемо	 давати	 любов	 иншим?	
Наше	 серце	 сповнене	 гіркоти,	 образи,	
иноді	 ненависти,	 навіть	 у	 стосунках	 з	
найближчими	 нам	 людьми.	 То	 як	 же	
можемо	давати	живу	воду,	той	хліб,	який,	
як	 ми	 казали	 на	 початку	 сьогоднішньої	
Божественної	літургії,	походить	від	Отця,	
для	 цілого	 світу?	Як	ми	можемо	 давати	
його,	 якщо	 самі	 знемагаємо,	 якщо	 про	
нас	також	всі	забули?».	Це	усвідомлення	
нашого	 безсилля	 є	 важливим	 моментом	
у	 житті	 Церкви.	 Ми	 не	 можемо	 бути	
Церквою,	 якщо	 не	 переконані	 у	 своїй	

нездатності	живити	світ	тією	правдивою	
їжею,	якої	Він	чекає.	Можна	змінювати	
державні	 структури	 –	 уряд,	 дипломатію	
тощо,	 в	 цьому	може	 і	 є	 необхідність	 на	
відповідному	 державному	 рівні,	 але	 це,	
щоб	 втамувати	 основний	 голод	 –	 голод	
серця	–	тих	людей,	поряд	з	якими	живемо,	
всі	ці	заходи	абсолютно	безсилі.
Що	 ж	 нам	 робити?	 Зупинитися	 на	

цьому,	кажучи,	що	ми	нічого	не	можемо?	
Ні!	 Ісус	 каже	 далі:	 «Принесіть	 мені	 їх	
сюди»	 (Мт.	 14,	 18).	 Чи	 розуміємо	 ми,	
що	 саме	 це	 ми	 й	 маємо	 переживати,	
коли	 приходимо	 сюди	 на	 Божественну	
літургію?	Нам	не	треба	приносити	Йому	
свої	бажання	або	те,	що	робили	впродовж	
тижня,	бо	воно	може	й	не	є	непотрібним,	
але	 нічого	 не	 дає	 для	 втамування	 того	
основного	 голоду	 –	 голоду	 серця.	 Ми	
нічого	 не	 можемо,	 починаючи	 з	 того,	
що	 не	 можемо	 мати	 миру	 в	 серці.	 І	 цю	
нашу	 нездатність,	 ту	 безплідність,	 про	
яку	 йшлося	 в	 сьогоднішньому	 посланні	
апостола	 (див.	 1	Кор.	 1,	 10	 –	 18),	 треба	
принести.	 Якщо	 ми	 принесемо	 її,	 через	
неї	 Ісус	 може	 здійснити	 все.	 То	 ж	 ми	
маємо	 принести	 її	 Йому	 зі	 спокоєм	 у	
серці,	 сказати:	 «Так,	 я	 не	можу	 любити	
і	давати	любов,	але	для	Тебе	нема	нічого	
неможливого,	 для	Тебе	 разом	 із	 нами!».	
Ти	разом	із	нами	є	Церквою.
Ісус	 встановлює	 певний	 порядок.	 Він	

«звелів	людям	сісти»	(див.	Мт.	14,	19).	Це	
маленька	деталь,	але	вона	може	допомогти	
нам	 дещо	 зрозуміти.	 У	 Церкві	 ми	 всі	
маємо	 неоднакові	 функції.	 В	 кожного	
з	 нас	 –	 своя	 особлива	 місія.	 Можливо,	
цими	 днями	 багато	 хто	 з	 нас,	 вимушено	



залишаючись	 безробітним	 з	 технічних	
причин,	запитує	себе,	що	він	зараз	робить	
тут,	у	цьому	місті,	і	яка	з	нього	користь.	
Ми	 виживаємо,	 але	 чим	 можемо	 бути	
корисні	иншим?	Кожен	з	нас	необхідний,	у	
кожного	є	свій	особливий	сенс	існування.	
Якби	 в	 цій	 євангельській	 події	 не	 було	
певної	 організації,	 як	 організоване	 тіло,	
що	 складається	 з	 багатьох	 органів,	 які	
мають	 неоднакові	 функції,	 не	 могло	 би	
бути	того	щедрого	помноження	їжі.	Ким	
би	ми	не	були,	наша	присутність	має	свій	
сенс.
І	 тут	 ми	 підходимо	 до	 центрального	

моменту	 події,	 до	 того	 моменту,	 який	
творить	Церкву	кожної	миті:	«Ісус	підвів	
очі	 до	 неба,	 поблагословив»	 (Мт.	 14,	
19).	Євангеліє	показує	нам,	як	відбулася	
епіклеза.	Епіклеза	–	це	той	момент,	коли	
священик	припадає	до	землі,	і	ми	разом	з	
ним,	–	у	всій	своїй	порожнечі,	що	попри	
все,	 непохитною	 надією	 чекає	 всього	
від	животворного	Духа.	 І	 на	 тому	місці,	
де	 нічого	 нема,	 запалає	 вогонь	 любови.	
Йдеться	 не	 просто	 про	 помноження,	 бо	
помноження	полягає	в	кількості.	Йдеться	
про	 ту	 надзвичайну	 Божу	 щедрість.	
Святий	Дух	сходить	на	нас,	якщо	маємо	
відвагу	принести	Господу	свою	цілковиту	
нездатність	 давати	 иншим	живу	 воду	 та	
любов	–	ту	їжу,	якою	є	Ісус	для	всіх	людей.	
Від	початку	до	кінця	наша	Божественна	
літургія	 наповнена	 тим	 благословенням,	
яке	ми	отримуємо	в	епіклезі.	Воно	щедро	
сходить	на	нас,	дається	нам.	У	прочитаній	
євангельській	 події	 Ісус	 вже	 дає	 самого	
себе,	дає	своє	животворне	Тіло.	Так,	він	
дав	хліб	і	рибу	учням,	а	ті	роздали	їх	усім	

людям.	Це	і	є	сенс	нашого	існування:	Ісус	
дає	себе,	Він	дає	свого	Духа,	дає	життя,	
Він	дає	їх	через	нас	усім	людям.
І	 не	 забуваймо	 про	 ще	 один	 момент:	

«Всі	 їли	 до	 наситу	 й	 назбирали	 куснів,	
що	зосталися,	дванадцять	кошів	повних»	
(Мт.	14,	20).	Ця	деталь	укотре	акцентує	
на	Божій	любові.	У	Господі	є	справжній	
достаток!	Той	дар	самого	себе,	який	Бог	
дає	 через	 нас	 иншим,	 не	 має	 меж.	 Він	
нескінченний	 і	 безмежно	 щедрий,	 тому	
ми	розпочали	сьогоднішню	Божественну	
літургію	словами:	«Благослови,	душе	моя,	
Господа!	Благословенний	 ти,	Господи!».	
Наше	 благословення	 відповідає	 на	
безмежну	щедрість	Його	любови.
Якщо	 перечитаємо	 Євангеліє	 в	 тиші	

свого	 серця,	 краще	 зрозуміємо,	 чим	 є	
Церква.	Це	не	просто	спільнота	кількох	
тисяч	 людей	 поряд	 з	 иншими	 –	 так	 є	 в	
суспільному	 плані	 –	 це	 світло	 Божого	
співчуття.	 Не	 важливо,	 що	 нас	 тут	
якихось	 сорок	осіб,	 і	що	 в	 усіх	 церквах	
західного	 Бейрута	 залишилось	 лише	
«маленьке	стадо»!	Важлива	та	переміна,	
яка	 здійснюється	 через	 це	 «маленьке	
стадо»	(Лк.	12,	32).
То	ж	підімо	й	ми	помолитися	на	самоті,	

щоб	 усвідомити,	 яким	 дивом	 є	 наша	
Церква,	 бо	 через	 неї	 Боже	 співчуття	
щедро	сходить	на	світ.

–	Жан	Корбон,	Це називається 
світанком,	Львів,	Свічадо	2007



Three paths lead from the Holy Supper.

1. Christ chose the path of ascetic struggle, 
of suffering, death, and resurrection.

2. The Apostles slept in the Garden of 
Gethsemane.

3. Judas chose betrayal, despair, perdition.

Fr. Alexander Elchaninov (1881-1934)

Does satan Know all the thoughts 
& Plans of Man?

by St. Macarius the Great
If one man is with another person and 
knows things concerning him, and if you, 
twenty years old, know things concerning 
your neighbour, can Satan, who has 
been with you from birth, not know your 
thoughts? For he is already many years 
old. Still we do not say that before he 
tempts he knows what man will intend to 
do. For the tempter tempts, but he does not 
know whether a person will obey him or 
not until one gives up his will as a slave. 
Neither again do we maintain that the 
devil knows all the thoughts of a person’s 
heart and its desires. Like a tree, it has 
many branches and limbs. So the soul has 
certain branches of thoughts and plans 
and Satan grasps some of them. There are 
other thoughts and intentions that are not 
grasped by Satan.
For in one matter the side of evil takes 
an upper hand in thoughts that arise. In 
another matter, again, the thought of 
man is superior as he receives help and 
deliverance from God and he resists the 
evil. In one thing he is overcome and in 
another he has his will. For sometimes 
he comes to God with fervour and Satan 
knows this and sees that man is repelling 
him and that he is incapable of restraining 
him. Why is this? Because a person has 
the desire to cry out to God. He has the 
natural fruits of loving God, of believing 
him, of seeking him and coming to him.

love and Glory in the World

“Apart from love nothing whatever has 
existed, nor ever will. Its names and actions 
are many. More numerous still are its 
distinctive marks; divine and innumerable 
are its properties. Yet it is one in nature, 
wholly beyond utterance whether on the part 
of angels or men or any other creatures, even 
such as are unknown to us. Reason cannot 
comprehend it; its glory is inaccessible, its 
counsels unsearchable. It is eternal because 
it is beyond time, invisible because thought 
cannot comprehend it, though it may 
perceive it. Many are the beauties of this 
holy Sion not made with hands! He who has 
begun to see it no longer delights in sensible 
objects; he ceases to be attached to the glory 
of this world.”

St. Symeon the New Theologian

nothing CreateD bY goD is evil

Nothing created by God is evil. It is not food 
that is evil but gluttony, not the begetting of 
children but unchastity, not material things 
but avarice, not esteem but self-esteem. It is 
only the misuse of things that is evil, not the 
things themselves.

St. Maximus the Confessor



Sunday offering for July 8
 Amount       Number
 $5.00 1
 $10.00 1
	 $20.00	 4
 $25.00 1
	 $28.00	 1		 (loose)
 $35.00 1
	 $40.00	 2
 $50.00 5
 $100.00 3

 $300.00 1      
	 $1540.00	 	 	
Parishioner Total:    $1530.00
Visitor: $10.00
Average / parish household (43):	$22.22
Weekly Stewardship Goal:	$1067.00
Deficit: <$690.00>

builDing funD   
Donations   
 sub-total	 $13,507.00	 	   
Kitt’s Kitchen   
 sub-total $2,255.10     
Total Donations	 $15,762.10	 	   
Interest dividends $1.31     
Expenses   
 AEI $3,900.00 Environmental Study
 Bell Tower $2,500.00 Due Diligence
 Wire Fee $25.00  
Total Expenses	 $6,425.00	 	   
Current Balance	 $9,338.41

A Prayer for the
Construction of our New Church 

O Lord Jesus Christ our God, Cornerstone 
of Your holy Church, Giver of every good 
gift,	the	One	who	first	loved	us,	look	down	
upon us Your people who desire to build 
a new church unto Your glory and grant 
us the wisdom, strength, and resources to 
accomplish this task in accordance with 
Your will. Remember the friends and 
benefactors of this parish who support 
the construction of this holy church and 
bless them with Your good things. And 
as Your did proclaim that even if Your 
disciples were silent, the very stones 
would cry out, so also grant that this 
holy church may proclaim You and draw 
all who dwell in the surrounding area to 
worship	You	in	spirit	and	in	truth.	Inflame	
our hearts with love for You that we may 
offer to You ourselves and all You have 
given us to the glory of Your holy Name. 
For You are the true Philanthropist—the 
Lover of Mankind—and to You do we 
send up glory, together with Your eternal 
Father, and Your most holy, good, and 
life-creating Spirit, always, now and ever, 
and unto the ages of ages. Amen.

Молитва на
Будову нашої нової Церкви 

Господи	 Боже,	 Ісусе	 Христе	 наш,	
наріжний	 камінь	 Твоєї	 Церкви,	 Ти	
перший	 огорнув	 нас	 своєю	 любов’ю,	
Ти	податель	всіх	земних	благ,	споглянь	
на	 нас,	 твоїх	 дітей,	 які	 прагнуть	
збудувати	 новий	 храм	 на	Твою	 славу.	
Даруй	 нам	 мудрість,	 силу	 та	 ресурси	
для	здійснення	цього	будівництва,	якщо	
на	 це	 Твоя	 Свята	 воля.	 Благослови	
та	 підтримуй	 всіх	 жертводавців	
цієї	 парафії,	 які	 долучатимуться	 до	
будівництва	цієї	святині.	Ти	сповістив,	
що,	навіть	тоді,	коли	твої	учні	будуть	
мовчати,	 то	каміння	буде	кричати.	То	
ж	 подай,	 щоб	 ця	 церква,	 наповнена	
Духом	 Святим	 та	 Твоєю	 правдою,	
навертала	до	Бога	всіх	тих,	хто	живуть	
в	 її	 околицях,	 щоб	 Тебе	 величати.	
Наповни	наші	серця	любов‘ю	до	Тебе,	
щоб	ми	віддали	себе	і	все	Тобі,	на	славу	
Твого	 святого	 імені.	 Бо	 ти	 справжній	
наш	 Податель	 –	 Чоловіколюбець	 –	
і	 Тобі	 возсилаємо	 з	 безначальним	
Твоїм	 Отцем,	 і	 пресвятим,	 і	 благим,	
і	 животворящим	 твоїм	 Духом,	 нині	 і	
повсякчас,	і	на	віки	віків.	Амінь
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