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DIVINE  LITURGY 

Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 8: You came down from on high, 
O Merciful One,* and accepted three days of 
burial* to free us from our sufferings* O Lord, 
our life and our resurrection,* glory be to 
You. 

Glory be to the Father and to the Son and to 
the Holy Spirit,* now and for ever and ever. 
Amen. 

Kontakion, Tone 6: O Master, Guide to Wisdom,* 
Bestower of prudent counsel,* Instructor of 
the foolish and Defender of the poor ones;* 
make firm my heart and give it 
understanding.* Give me a word, O Word of 
the Father:* Behold, I shall not stop my lips 
from crying out to You:* In Your mercy, have 
mercy on me who am fallen. 

Prokimenon, Tone 8 

ALL: Pray and give praise to the Lord our God.* 
Pray and give praise to the Lord our God. 

SOLOIST: In Judea God is known; His name is 
great in Israel. 

ALL: Pray and give praise to the Lord our God.* 
Pray and give praise to the Lord our God. 

Epistle (Romans 13:11–14:4) 

A reading from the Epistle of the Holy Apostle 
Paul to the Romans. 

Brothers and sisters, you know what time it is, 
how it is now the moment for you to wake 
from sleep. For salvation is nearer to us now 
than when we became believers; the night is 
far gone, the day is near. Let us then lay aside 
the works of darkness and put on the armor 
of light; let us live honorably as in the day, not 
in reveling and drunkenness, not in 
debauchery and licentiousness, not in 
quarreling and jealousy. Instead, put on the 

Lord Jesus Christ, and make no provision for 
the flesh, to gratify its desires. 

Alleluia Verses 

SOLOIST: It is good to give praise to the lord, and 
to sing to Your name, O Most High. 

SOLOIST: To announce Your mercy in the 
morning and Your truth every night. 

Gospel (Matthew 6:14-21) 

THE LORD SAID: For if you forgive others 
their trespasses, your heavenly Father will 
also forgive you; but if you do not forgive 
others, neither will your Father forgive your 
trespasses. 

And whenever you fast, do not look dismal, 
like the hypocrites, for they disfigure their 
faces so as to show others that they are 
fasting. Truly I tell you, they have received 
their reward. But when you fast, put oil on 
your head and wash your face, so that your 
fasting may be seen not by others but by 
your Father who is in secret; and your Father 
who sees in secret will reward you.  

Do not store up for yourselves treasures on 
earth, where moth and rust consume and 
where thieves break in and steal; but store 
up for yourselves treasures in heaven, 
where neither moth nor rust consumes and 
where thieves do not break in and steal. For 
where your treasure is, there your heart will 
be also. 

Communion Hymn 

Praise the Lord from the heavens;* praise 
Him in the highest.* Alleluia, alleluia,* 
alleluia.  

Alternate Ambo Prayer 

We thank You, O Lord Jesus Christ, that You 
have brought us to this opportune time of 
fasting unto salvation, for You have 
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established this brief season to heal the great 
wounds of our souls, and to bring about the 
rejection of our many sins. Good master, we 
pray You, remove from us any pharisaical 
hypocrisy in fasting, and banish all false 
sorrow. Drive from us all pride in our self-
denial and moderation in deeds, words or 
thoughts. Fill us with light and the truth which 
You have taught. Strengthen us in the struggle 
against passions and in the war against sin. By 
putting far from us our passions, prepare us 
to follow You by our fasting. Show us victory 
over the devil, that we may partake of Your 
death and Resurrection, and be glad in the joy 
which You have prepared for those who 
hunger and thirst for righteousness. For You 
are the God of mercy, and glory is Yours, 
together with the Father and Your all-holy, 
good and life-giving Spirit, now and for ever 
and ever. 

======================================= 

ANNOUNCEMENTS 

READERS 

Today (Mar 1/2): 

5:00 pm (Sat) – David Waselenak 
9:00 am (Sun) – Les Sereda (Eng) 
11:00 am (Sun) – Yaroslav Broda 

Next Sunday (Mar 1/2): 

5:00 pm (Sat) – Theodosia Babej 
10:00 am (Sun) – Mike Danko 

PARISH 

SUNDAY MARCH 9: ONE DIVINE LITURGY 
NEXT SUNDAY AT 10 AM, followed by a 
parish brunch and the Annual General 
Meeting in the parish hall. 

SUNDAES ON SUNDAY – TODAY! Our youth 
will be serving sundaes at the coffee social 
downstairs, after the 9:00 am and 11:00 am 

Divine Liturgies. All proceeds – in support of 
youth at St. Josaphat’s. 

THE GREAT FAST – begins tomorrow, Monday, 
March 3rd. The minimum fasting prescription: 
no meat or dairy products on the first day of 
the Fast. Next Sunday is Forgiveness Sunday, 
the last Sunday before the Great Fast. 

FORGIVENESS VESPERS – Today, Sunday, 
March 2nd, at 4:00 pm. 

UCWLC MUSEUM –The museum is open every 
1st and 3rd Sunday. The museum is open today, 
Sunday, March 2nd. 

MAR 3: FIRST DAY OF THE GREAT FAST AND 
THE EPARCHIAL INAGURATION OF THE 
SHROUD OF TURIN EXPOSITION AT ST. 
JOSAPHAT CATHEDRAL: 5:30 pm – Procession 
with the Shroud; 6:00 pm –Presentation and 
Reflection, followed by the Akathist to the 
Divine Passion of Christ at 6:15 pm; 7-9 pm – 
Private prayer and veneration. 

FROM MAR 4: THE EXPOSITION WILL BE 
OPEN TO THE PUBLIC – 4 pm to 9 pm. From 
Mar 4 to April 10: every Tuesday and Thursday 
4-9 pm; Sundays – 1-4 pm. 

VOLUNTEERS NEEDED! We will need 
volunteers to be present in the church during 
the public exposition of the Shroud. If you able 
to assist, please call the parish office or Ray 
Lacousta at 780-479-5457. The volunteer 
schedule will be coordinated by St. Josaphat’s 
Brotherhood. 

PRESANCTIFIED LITURGY – will be celebrated 
at 5:30 pm on Wednesdays (Eng) and Fridays 
(Ukr), with Sorokousty (the reading of the 
names of the departed). 

SOROKOUSTY – (Remembrance of the 
departed during the Great Fast) If you wish to 
update your list or to begin a new list, please 
all the parish office. 
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THE LAST SUPPER – A SEDER SUPPER – to 
understand the Last Supper as a Passover 
dinner, during which Jesus instituted the Most 
Holy Eucharist, a Seder Supper with 
explanations will be held on Sunday, March 
30, 4:00 pm, at St. Josaphat’s Parish Hall. 
Tickets may be purchased from the parish 
office, or on Sundays after each Divine Liturgy. 
Cost: $20 per adult; $10 for children ages 6-10; 
children 5 and under – free. A Passover Seder 
is a service held at home as part of the 
Passover celebration. It is always observed on 
the first night of Passover, and in some homes 
on the second night as well. On both nights, 
the Seder concludes with a dinner.  The word 
"seder" literally means "order" in Hebrew. The 
name comes from the fact that there are 15 
parts of the ritual service, all revolving around 
the Passover dinner.  

MAR 8: UCWLC Museum is sponsoring a 
“Weaving Course” on Saturday, March 8, 
2014, at St. Josaphat Church Basement. Time: 
9:00 am to 12 noon and 1:30 pm to 4:30 pm. 
Max: 8 participants per session. Cost: $20 per 
person. All supplies are included. Instruction: 
Elizabeth Holinaty. Please phone Elizabeth at 
780-488-3668. 

COMMUNITY 

MARCH 8 – RETREAT: The UCWLC of St. Basil’s 
Parish and the Eparchial UCWLC in Edmonton 
is planning a Retreat on March 8, 9:30 am to 
2:30 pm, at St. Basil’s Cultural Centre, 10819 – 
71 Avenue NW. The topic: “The Shroud of 
Turin” – presented by Roman Kravec and Ed 
Hecker. Programs for young children will be 
available. Cost: $20; $15 – UCWLC members; 
$40 – families. Contact Theresa Hlus at 780-
479-5818 or Lois Balko at 780435-2839. 
Registration deadline: Sunday, March 2, 2014. 

SHEVCHENKO CONCERT commemorating the 
200th Anniversary of Taras Shevchenko’s birth 

will take place on Saturday, March 15, 2014, at 
7:00 pm, at the West End Christian Reformed 
Church, 10015 – 149th Street. Tickets: Adults 
$15 in advance, $20 at the door. Students: 
$10; Children under 12 – free. Tickets are 
available for sale at Orbit, Meest, Ukrainian 
Canadian Social Services and from UCC 
Edmonton Executive members. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

LAST SUNDAY (FEB 23, 2014) 

Sunday Collection $3,584.55 
Donations to Parish $300.00 
Donation to Preservation Fund $100.00 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Forgiveness Sunday 

Why forgive? 

There are many good reasons. The first 
reason is excellent: God commands us to 
forgive. It is not an option. “Whenever you 
stand praying, forgive, if you have anything 
against anyone; so that your Father also who 
is in heaven may forgive you your 
transgressions.” (Mk. 11:25-26). “Peter came 
up and said to Jesus, “Lord, how often shall 
my brother sin against me, and I forgive him? 
As many as seven times?” Jesus said to him, 
“I do not say to you seven times, but seventy 
times seven.” (Mt 18:21) 

Secondly, forgiveness heals. Un-forgiveness 
robs us of true joy and peace. It also can 
cause physical and mental problems, such as 
depression, despair, bad dreams, 
unrefreshing sleep, and difficulties in prayer. 
Forgiveness restores true freedom, peace 
and joy. 

How do I know that I need to forgive? 

What are the signs of un-forgiveness? How 
do I recognize them? If you want to know if 
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you are still harboring resentment and un-
forgiveness, ask yourself the following 
questions: 

Is there someone that I avoid talking too?  

When I think of a particular person, does it 
awaken anger, frustration, bitterness or even 
hatred?  

Do I avoid someone when I see them 
approaching? 

Do I pretend that I haven’t seen them?  

Do I still rehearse speeches I would like to 
deliver?  

Do I still imagine things I would like to say or 
do to get even? 

If you responded yes to any of the above, 
then you have someone in your life whom 
you have not yet forgiven. 

What is Forgiveness? 

There are two very common mistakes that 
people make when it comes to forgiveness. 
First, most people thing that forgiveness is a 
feeling. FORGIVENESS IS NOT A FEELING. 
Forgiveness is a CHOICE WE MAKE in faith, 
not once, but many times.  It is made in faith 
because only Jesus can accomplish the 
forgiveness in us. This requires trust and 
confident hope in God. Forgiveness is a 
decision of the will, which needs to be 
renewed as many times as necessary until it 
becomes permanent and rooted in us. At 
first, we will not feel any different, but over 
time, the feelings that correspond to 
forgiveness will come! Be patient. 

The second common mistake that people 
make is to confuse forgiveness with 
reconciliation. Forgiveness requires only one 
person — ourselves. Reconciliation requires 
two; in some cases it may be possible, in 
others impossible, and in some situations, 

not recommended and even harmful. But 
forgiveness is always possible and necessary, 
even if the other person is no longer alive.  

Pray to bless the one who has caused you 
hurt. 

If you have sinned against someone, admit to 
your fault. Confess this to the other person. It 
makes it easier for them to forgive you.  
Clearly, ask for forgiveness: “Please, forgive 
me.”  If someone asks you for forgiveness, 
don’t shrug it off as something not important. 
Don’t say, “It’s okay, don’t worry about.” 
Instead, tell him/her clearly that you forgive: 
“I forgive you.” The other person needs to 
hear these words. 

Is forgiveness possible? 

YES! With God’s grace all things are possible! 
Forgiveness is not something that comes to 
us naturally. It can be very difficult, and at 
times it may seem even impossible. However, 
if we turn to God for help, He will grant us 
the grace that we need to do it. If we have 
faith, Jesus will accomplish the forgiveness in 
us. 

Is the person off the hook? 

When we forgive, we surrender our right for 
justice to God. We no longer want to be the 
judge in the hurtful situation. We decide to 
let God be the judge and the entire jury. The 
person is still held accountable for their sin 
before God, and in serious cases, before civil 
law, but they are no longer accountable to us 
personally. When we forgive, we no longer 
seek revenge. 

Does forgiving mean forgetting? 

In most cases, yes. We do forget. However, 
forgetting is not always a requirement for 
forgiving. In cases of very serious and 
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traumatic events, we may continue to have 
memories of situations which were painful. 
However, if we have truly forgiven, then 
these memories will no longer have control 
over our lives. They will no longer evoke 
bitterness or resentment, but only the desire 
to bless! Only God can forgive and forget 
perfectly. 

How do I know I have forgiven? 

Forgiveness begins when I decide to forgive 
in faith. It will happen. It is accomplished 
when I am able to bless the offender in my 
prayer, to wish only good things for that 
person; if I remember the person in thought 
or meet with them personally, feelings of 
resentment and bitterness no longer arise in 
me, but only feelings of good will, blessing 
and peace. MISSION ACCOMPLISHED. 

Spiritual Warfare 

St. Macarius once said: “If we keep 
remembering the wrongs which men have 
done to us, we destroy the power of the 
remembrance of God. But if we remind 
ourselves of the evil deeds of the demons, we 
shall be invulnerable.” In your marriage you 
may have been deeply hurt and/or 
disappointed by your spouse. As you and 
your spouse look back over your marital life, 
don’t allow Satan to tempt you into replaying 
those hurts in your mind. Whatever your 
spouse has done to you or hasn’t done for 
you, whatever his/her mistake, make the 
decision to forgive! As St. Macarius says, 
blame the devil on its source: Satan and his 
wicked demons. Hate Satan, despise him in 
your heart, and look with pity on the one 
who was deceived and trapped by Satan. 
Forgive your spouse that you might be 
forgiven by God! 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Mutual Forgiveness 

The priest faces the congregation and begins: 

Priest: Bless me, dear brothers and sisters; 
and pray for me. Forgive me for what I have 
done in the past - in word, deed or thought - 
for I am a sinner. 

All: Father, we forgive you. May God forgive 
you and have mercy upon you. 

Priest: Amen. 

All: Bless me father and pray for me. Forgive 
me for what I have done in the past - in 
word, deed or thought - for I am a sinner.  

Priest: Dear brothers, sisters, I forgive you. 
May God forgive you and have mercy upon 
you. 

All: Amen. 

 

Prayer of Forgiveness 

Lord, Jesus Christ, in Your great mercy and 
love for mankind, You prayed for the 
forgiveness of those who crucified You, and 
You taught us to love our enemies, to pray 
for those who persecute or offend us and to 
forgive them. Today, with the help of Your 
grace, I choose to forgive those who have 
hurt me in the past, or those who continue to 
persecute or offend me this day.  

Moment of silence. 

Remember the persons in silence. 

Lord, bless them and guide them according to 
Your will. Also bless me in my decision to 
forgive and take away any bitterness and 
resentment that I have in my heart. May Your 
forgiveness, goodness and loving-kindness be 
revealed in all of us, to Your praise and glory. 
Amen. 
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CЛУЖБА БОЖA 

Тропарi і кондаки 

Тропар, глас 8: З висоти зійшов Ти, 
Милосердний,* і триденне погребення 
прийняв Ти,* щоб нас звільнити від 
страждань.* Життя і воскресіння наше,* 
Господи, слава Тобі. 

†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,* і нині 
і повсякчас і на віки вічні. Амінь. 

Кондак, глас  6: Премудрости наставнику, 
розуму подателю,* немудрих учителю і 
нищих захиснику,* утверди, врозуми серце 
моє, Владико!* Ти дай мені слово, Отчеє 
Слово,* бо оце устам моїм не забороню, 
щоб звали Тобі:* Милостивий, помилуй 
мене, падшого. 

Прокімен, глас 8 

ВСІ: Помоліться і хвалу віддайте Господеві, 
Боги нашому. 

ЧТЕЦЬ:  Відомий Бог у Юдеї, в Ізраїлі велике 
ім’я Його. 

ВСІ: Помоліться і хвалу віддайте Господеві, 
Боги нашому. 

Апостол (Рим 13,11 – 14,4) 

ЧТЕЦЬ: До Римлян послання  святого 
апостола Павла читання. 

Браття і сестри! Тепер ближче нас спасіння, 
ніж тоді, як ми увірували. Ніч проминула, 
день наблизився.  

Відкиньмо, отже, вчинки темряви й 
одягнімось у зброю світла. Як день, 
поводьмося чесно: не в ненажерстві та 
пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не у 
сварні та заздрощах; але вдягніться у 
Господа Ісус Христа і не дбайте про тіло 
задля похотей.  

Слабкого в вірі приймайте, не вступаючи з 
ним у суперечки. Один вірить, що можна 
все їсти, а слабкий у вірі їсть городину. Хто 
їсть, хай тим, що не їсть, не гордує; а хто не 
їсть, хай того що їсть, не судить, бо Бог його 
прийняв. ти хто такий, що чужого слугу 
судиш? Своєму господареві стоїть він або 
падає; а стоятиме, бо Господь має силу 
втримати його. 

Стихи Алилуя 

1. Добре воно прославляти Господа, і 
співати імені Твоєму, Всевишний. 

2. Звіщати вранці милість Твою, і ночами 
Твою вірність. 

Євангеліє (Від Матея 6,14-21) 

Сказав Господь: Коли ви прощатиме людям 
їхні провини, Отець ваш небесний простить 
і вам. А коли ви не будете прощати людям, 
і Отець наш небесний не простить вам 
провин ваших. 

Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри: 
бо вони виснажують своє лице, щоб було 
видно людям, що вони постять. Істинно 
кажу вам: вони вже мають свою нагороду.  

Ти ж, коли постиш, намасти свою голову і 
вмий своє лице, щоб не показати людям, 
що ти постиш, але Отцеві твоєму, що в тайні; 
і Отець твій, що бачить в тайні, віддасть тобі.  

Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і 
хробаки нищать і де злодії підкопують і 
крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні 
міль, ні хробаки не топчать і де злодії не 
проломлюють стін і не крадуть. Бо де твій 
скарб, там і твоє серце буде. 

Причасний 

Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на 
висотах.* Алилуя, алилуя,* алилуя! 

======================================= 
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ПАРАФІЯЛЬНІ ВІСТІ 

ЧИТЦI 

Сьогодні (1/2-го березня): 

5:00 пп (суб) – Давид Василинак (анг) 
9:00 рано (нед) – Лес Середа (анг) 
11:00 рано (нед) – Ярослав Брода (укр) 

Слідуюча неділя (8/9-го березня): 

5:00 пп (суб) – Теодосія Бабей (анг) 
10:00 рано (нед) – Михайло Данко 

ПАРАФІЯ 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ – починається в понеділок, 
3-го березня. В перший день посту – 
здержання від м’ясних та молочних страв.  

МОРОЗИВО! – СЬОГОДНІ, наша молодь св. 
Йосафата прислуговуватиме при каві, та 
продаватиме морозиво! Ввесь дохід 
призначений для майбутніх програм для 
нашої молоді. 

ВЕЧІРНЯ ПРОЩЕННЯ – сьогодні, в неділю, 
2-го березня, о год. 4:00 п.п. 

СЛУЖБА ПЕРЕДОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ та 
Сорокоусти – о год. 5:30 п.п. в середу (анг) 
та в п’ятницю (укр). 

9-ГО БЕРЕЗНЯ: ОДНА СПІЛЬНА ЛІТУРГІЯ ТА 
ЗАГАЛЬНІ ПАРАФІЯЛЬНІ ЗБОРИ. В неділю, 
8-го березня, відпрвиться одна спільна 
Служба Божа о год. 10 рано. По службі, 
сніданок в церковний залі (Верховина) та 
Річні Загальні Збори. 

МУЗЕЙ Л.У.К.Ж.К. – відкритий сьогодні! 
Музей відкритий в кожну першу та третю 
неділю місяця. 

ЄПАРХІЯЛЬНЕ ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ 
ТУРИНСЬКОЇ ПЛАЩАНИЦІ – відбудеться в 
понеділок, 3-го березня. Процесія до 
катедри о год. 5:30 пп, Акафіст Страстей  

год. 6:15 вечором, з участю всіх парафій та 
організацій Емонтону. 

Виставка відкривається для загальної 
публіки у вівторок, 4-го березня, від 4:00 
год пп до 9:00 год вечора. 

ПОТРЕБУЄМО ВОЛИНТИРІВ! Потребуємо 
волинтирів, щоб доглядати та опікуватися 
церквою підчас відкритих годин Туринської 
виставки. Якщо ви готові допомогти, 
просимо подзвонити парафіяльної 
канцелярії або до Роман Лакисти на 
телефон 780-479-5457. Порядок волинтирів 
координуватиме Братство катедри. 

8-го БЕРЕЗНЯ: МУЗЕЙ ЛУКЖК спонсорує 
“Курс ткання” в суботу, 8-го березня, 2014, 
в церковній авдиторії, від 12:00 год п.п, до 
4:30 п.п. Кошт: $20 від особи. Курс 
обмежений до 12 осіб. В справі реєстрації та 
інформації, просимо дзвонити до пані 
Єлисавети на число телефону 780-488-3668. 

ТАЙНА ВЕЧЕРЯ – Вечеря старозавітньої 
пасхи. Щоб зрозуміти як відбулася свята 
Тайна Вечеря, підчас якої Ісус установив св. 
Тайну Євхаристії, в неділю, 30-го березня в 
залі св. Йосафата відбудеться ПАСХАЛЬНА 
ВЕЧЕРЯ «СЕЙДЕР.» Програма підчас вечері – 
в англійській мові. Квитки можна придбати 
в неділю підчас кави, або в парафіяльній 
канцелярії.  

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КОНЦЕРТ, відзначаючи 
200-ліття з дня народження Тараса 
Шевченка відбудеться в суботу, 15-го 
березня, 2014, у Вест Енд Кристіян Реформ 
Чирч, 10015-149 вулиця. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ (23-го лютого) 

Недільня таца $3,584.55 
Пожертви на катедру $300.00 
Пожертви на Фонд Збереження $100.00 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 



9 

 
 

ВЗАЄМОПРОЩЕННЯ 
Священник повертається до людей: 

Ієрей: Благословіть мене, дорогі брати і 
сестри, та моліться за мене. Простіть мені 
мої провини - вчинені словом, ділом або 
помислом - бо я людина грішна.  

Всі: Отче, ми прощаємо тобі. Нехай Бог 
простить тобі  і помилує тебе. 

Ієрей: Амінь. 

Всі: Благослови мене, отче, і молися за 
мене. Прости мені мої провини - вчинені 
словом, ділом або помис-лом - бо я 
людина грішна.  

Ієрей: Дорогі брати і сестри, я прощаю вам. 
Нехай Бог простить вам і помилує вас. 

Всі: Амінь. 

Молитва Прощення 
Господи, Ісусе Христе, із Твоєї любови і 
милосердя до всіх, Ти молився о прощення 
для тих, що Тебе розіп’яли, і Ти навчав нас 
любити наших ворогів, молитися за тих що 
нас переслідують чи зневажають, і прощати 
їм. Сьогодні, з допомогою Твоєї ласки, я 
рішаю простити всім, що завдали мені болю 
в минулому, і тим, що далі по сьогодні мене 
переслідують або зневажають. 

Хвилина мовчанки.  

Нагоди пригадати всіх людей до коло 
маємо жаль. 

Господи, благослови і провадь їх , згідно з 
Твоєю волею. Рівнож, благослови і мене у 
моєму рішенні прощати. Відбери від мене 
всі жалі, лють і злопам'ять. Нехай у всіх 
наших серцях проявиться Твоє милосердя, 
прощення, благість і любов, на Твою славу. 
Амінь. 

 

 

 

Пастирське Послання 
Блаженнішого Святослава і 
Постійного Синоду на Великий 
піст 2014 року  

Високопреосвященні та Преосвященні 
владики! Всесвітліші, високопреподобні та 
всечесні отці! Дорогі в Христі брати і 
сестри!  

У цьогорічний Великий піст наша Церква, 
наші вірні та весь український народ 
входять із відчуттям болю, страху, терпіння 
і тремтливої надії. Закінчилася одна з 
найдовших і найстрашніших зим в історії 
нашого народу, – зима, в якій ми глибоко і 
особисто відчули пітьму гріха, побачили 
зло, що яскраво увиразнилося в нашій 
новітній історії й оголило своє вбивче нутро. 
Гріх постав перед нами у своїй огиднiй, 
смертоносній природі. 

Водночас це зима нашого національного 
єднання, солідарності, відкритості до 
ближнього, продовження нашого виходу з 
дому неволі. На Майдані ми пізнали 
справжній сенс жертовності, відданості й 
милосердя. Для багатьох це був час 
глибокого самоусвідомлення і навернення 
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до Господа. Цей досвід останніх 90 днів має 
стати для нас дороговказом на наступні 
сорок днів і на все життя.  

Осмислюючи чисту жертву Небесної сотні 
та відданість сотень тисяч людей, кожен із 
нас повинен по-іншому міряти своє життя 

У час Великого посту ми особливо 
згадуватимемо поряд із нашими усопшими 
родичами жертву мучеників Небесної сотні 
– тих, які віддали своє життя за перемогу 
добра над злом, правди над 
несправедливістю. Пам’ятатимемо також 
самопосвяту тих людей, котрі стояли 
протягом останніх місяців у найстрашніші та 
найхолодніші ночі на Майдані в 
солідарності та молитві. Вдячно 
згадуватимемо всіх християн та людей 
доброї волі в Україні і в усьому світі за їхню 
молитву, моральну і матеріальну 
підтримку. 

Водночас завжди матимемо на увазі, що 
наслідки цієї зими були нерукотворними: 
«Якби Господь не був з нами, коли на нас 
повстали були люди, живцем тоді були б 
нас проковтнули» (Пс. 124, 2–3). Ми стали 
свідками-носіями таїнства дії Божої 
благодаті, – свідками того, що «неможливе 
в людей, можливе є в Бога» (Лк. 18, 26). 

Великий піст продовжує те, що зародилося 
на Майдані, і надає йому нового духовного 
змісту. Осмислюючи чисту жертву Небесної 
сотні та відданість сотень тисяч людей, 
кожен із нас повинен по-іншому міряти 
своє життя: шукати у своїй свідомості і 
своєму бутті таїнственну велич, відкривати 
своє життя до іншого – Бога та ближнього, 
очищуватися від усього, що нас обтяжує і 
веде до гріха. На цьому шляху навернення і 
очищення наша Церква молиться словами 
преподобного Єфрема: «Господи і Владико 
життя мого! Духа лінивства, недбайливості, 
властолюб’я і пустомовства віджени від 

мене. Духа чистоти, покори, терпеливості й 
любові даруй мені, слузі твоєму. Так, 
Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої і 
не осуджувати брата мого, бо Ти 
благословенний на віки вічні». 

Цьогорічний Великий піст в особливий 
спосіб закликає українців перемогти гріх 
ненависті і недовіри, передусім до людей, 
яким доручено державне кермо 

Цьогорічний Великий піст в особливий 
спосіб закликає українців перемогти гріх 
ненависті і недовіри, передусім до людей, 
яким доручено державне кермо. Нам 
сьогодні важко довіряти новому 
керівництво, бо ми зазнали дій влади, яка 
поневолює, принижує і вбиває, тому треба 
буде докласти великих зусиль до 
подолання цього гріха. Першим кроком на 
цьому шляху має бути прощення, – доброю 
нагодою для цього є Неділя всепрощення, – 
яке відкриває дорогу до примирення з 
Богом і ближніми. 

Разом із тим мусимо пам’ятати, що довіра 
до оновленої влади не може бути сліпою і 
повинна супроводжуватися активною 
співвідповідальністю за те, що відбувається 
в нашій країні. Ця співвідповідальність 
мусить виходити від кожного з нас: з 
відповідальності за свій дім, своє село і 
місто, свою країну – і з усвідомлення того, 
що кожен громадянин повинен вимагати 
від себе не менше, ніж від інших. 

Настійним нагадуванням про цю 
відповідальність має слугувати жертва 
невинно убієнних, яку ніхто не сміє 
заплямувати власною корисливістю чи 
кон’юктурною поведінкою. Не втратьмо цієї 
Богом даної нагоди, яка відкриває нам нові 
можливості, новий спосіб життя, щоб ми 
стали, за словами Апостола народів, 
«гідними Царства Божого, за яке і 
страждаємо» (пор. 2 Сол. 1, 5). 
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Як ми це будемо робити? Великий піст – це 
дорога до Воскресіння. Наш Спаситель, 
який «прийшов, щоб ми мали життя – щоб 
достоту мали» (Ів. 10, 10), пропонує нам 
відповідні засоби, щоб наша діяльність 
була життєдайною. Він кличе нас прямувати 
до Пасхи Господньої, пройти паломництво 
від гріха до любові, щоб назавжди бути 
«новим творінням у Христі» (пор. 2 Кор. 5, 
17). 

Попри особливість для нашого народу 
цьогорічного великопісного періоду, він 
завжди є часом духовної боротьби. «Нам бо 
треба боротися не проти тіла й крови, а 
проти начал, проти властей, проти 
правителів цього світу темряви, проти духів 
злоби в піднебесних просторах» (Еф. 6, 12). 
Духовна боротьба, до якої Церква закликає 
в час Великого посту, має конкретний 
вимір, згідно зі словами пророка Ісаї: «Ось 
піст, який я люблю: кайдани 
несправедливости розбити, пута кормиги 
розв'язати, пригноблених на волю 
відпустити, кожне ярмо зламати, з 
голодним своїм хлібом поділитись, увести 
до хати бідних, безпритульних, побачивши 
голого, вдягнути його, від брата твого не 
ховатись» (58, 6–7). 

Нас можуть очікувати складні часи. Треба 
бути готовими до економічної жертви, яка 
вимагатиме з нашого боку терпеливості й 
наполегливості 

Ми повинні боротися за правду і 
справедливість, утверджувати Богом дану 
гідність кожної людини, зберігати мир у 
наших душах та країні, сприяти 
примиренню і покаянню, допомагати 
зцілювати душевні й фізичні рани, яких 
зазнали українці. Особливо закликаємо усіх 
до солідарності і підтримки родин 
загиблих, постраждалих, поранених, 
травмованих душею і тілом. 

Нас можуть очікувати складні часи. Треба 
бути готовими до економічної жертви, яка 
вимагатиме з нашого боку терпеливості й 
наполегливості. Учімося витривало і без 
нарікання нести свій щоденний хрест, 
навіть тоді коли забракне 
найнеобхіднішого. Нехай це буде нашим 
постом, – постом, який дає надію на краще 
майбутнє України, яка після зими ввійде у 
свою весну і дасть свій плід. 

Аби плідно пережити час Великого посту, 
пропонуємо всім нашим вірним 
продовжувати молитву і піст за український 
народ в наміреннях, які подаємо в додатку. 

Закликаємо всіх до відданості у праці й 
молитві, у пості та милостині. «Сам же Бог 
миру нехай освятить вас цілковито, і нехай 
уся ваша істота – дух і душа, і тіло – буде 
збережена без плями на прихід Господа 
нашого Ісуса Христа» (1 Сол. 5, 23). 

Від імені членів Постійного Синоду 
Єпископів Української Греко-Католицької 
Церкви 

+ СВЯТОСЛАВ, 
Отець і Глава УГКЦ 

 

НАМІРЕННЯ МОЛИТОВ І ПОСТУ 
ВПРОДОВЖ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

Понеділок – за Верховну Раду України і 
вибори майбутнього Президента України 

Вівторок – за новий Уряд України та його 
успішне служіння 

Середа – за українське військо 

Четвер – за правоохоронні органи і міліцію 

П’ятниця – за поранених на Майдані та їхні 
родини 

Субота – поминання усопших, зокрема 
загиблих на Майдані 

Неділя – за єдність і соборність України 
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SACRAMENTAL MYSTERIES 

Baptism & Chrismation – for infants and adults: by 
arrangement in advance. 

Marriage – please make an appointment for an 
interview at least six months in advance. 

Confession – prior to the Saturday Vigil and Sunday 
Liturgies; also, upon request or appointment. 

Anointing of the Sick – for healing and recovery, in all 
cases of surgery and grave illness (spiritual or physical), 
please call one of the priests directly (in emergency 
situations) or the parish office at 780-422-3181. 
 

ORGANIZATIONS & PROGRAMS 

Adult Bible Study 
Leader: Don Hucal 780-424-3477 

Adult Faith Program (Catechumenate) 
Director: Father Peter Babej 780-422-3181 

Altar Servers (Boys, ages 8 to 17) 
Director: Father Stanislav Bjeli 780-452-8055 

Children of Mary (Girls, ages 8 to 17) 
For further information, please call: 780-422-3181 

Knights of Columbus 
Grand Knight: Greg Warwa 780-483-5810 

Pastoral Council 
Chair: Andrea Sagansky 780-454-9159 

Sunday-School (English) 
Catechist: Andrea Leader 780-433-6839 

Children’s Choir & Program (Ukrainian) 
Program Director: Katarzyna Antoszko 780-437-0465 

St. Josaphat Choir  
Director: Melanie Turgeon 780-462-6208 

St. Josaphat Sadochok 780-421-1769 

St. Josaphat Youth (UCY) (Ages 13-17) 
Program Director: Julia Boyko 780-964-7365 

Ukrainian Catholic Brotherhood (UCBC) 
President: Ray Lacousta 780-479-5457 

Ukrainian Catholic Women’s League (UCWLC)  
President: Roma Stephaniuk 780-469-2344 

OTHER FACILITIES 

Cathedral Auditorium 780-424-7505 

St. Josaphat Parish Hall 780-421-9353 
For rentals, please call Jenny at: 780-424-9723 

Verkhovyna Senior’s Home 780-429-3846 
Eparchial Chancery Office 780-424-5496 

 
PRAYER INTENTIONS 

SUNDAY, MARCH 2 
FORGIVENESS SUNDAY 

5 PM (Sat) –For the needs of all 
parishioners; for the repose of William 
Tichkowsky 

9 AM (Sun) – For the needs and intentions 
of all parishioners; for the health and 
intentions of Lorri Wolff 

11 AM (Sun) – For the intentions of 
Ukraine, for unity and sovereignty; for the 
needs and intentions of all parishioners 

MONDAY, MARCH 3 

8 AM – For the Verkhovna Rada of 
Ukraine and the election of a new 
president 

TUESDAY, MARCH 4 

8 AM – For the new Ukrainian 
government and its service to the people 

WEDNESDAY, MARCH 5 

8AM – For the Ukrainian Army 
5:30 PM – For the faithful departed 

THURSDAY, MARCH 6 

8AM – For the legal justice system in 
Ukraine and the police 

FRIDAY, MARCH 7 

8AM – For those injured at the Majdan  
5:30 PM – For the faithful departed 

SUNDAY, MARCH 9 
ORTHODOXY (ICON) SUNDAY 

5 PM (Sat) –For the needs of all 
parishioners 

10 AM (Sun) – For the needs and 
intentions of all parishioners; for the unity 
and sovereignty of Ukraine 
 


