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DIVINE SERVICES 

Weekdays 

8 am – Divine Liturgy (Monday-Friday morning) 
6pm – Divine Liturgy (Wednesday evening) 

Sunday - The Lord’s Day 

Sat. 5 pm – Divine Liturgy (Bilingual) 
Sat. 6 pm – Great Vespers 

Sun. 9:30 am – Divine Liturgy (English) 
 10:30 am – Sunday-School 
Sun. 11 am – Divine Liturgy (Ukrainian) 

Feast Days 

Feasts of Obligation: 9:30 am (Eng); 
11 am (Ukr); 6 pm (Bilingual); 

Other Feasts: 9:30 am (see bulletin) 

PARISH OFFICE 
9:30 am – 4:30 pm, Monday to Friday  
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DIVINE  LITURGY 

Sixteenth Sunday after Pentecost, Tone 7; Our 
Venerable Father and Confessor Chariton (350); 
Synaxis of the Venerable Fathers of the Monastery 
of the Caves in Kiev Who Repose in the Nearer 
Caves of the Venerable Anthony. 

Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 7: By Your cross You destroyed 
death;* You opened Paradise to the thief;* 
You changed the lamentation of the myrrh-
bearers to joy,* and charged the apostles to 
proclaim* that You are risen, O Christ our 
God,* offering great mercy to the world. 

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

Kontakion, Tone 7: No longer shall the dominion 
of death be able to hold humanity,* for Christ 
went down shattering and destroying it s 
powers.* Hades is bound.* The prophets exult 
with one voice.* The Saviour has come for 
those with faith, saying:* “Come forth, O 
faithful, to the resurrection!” 

Prokimenon, Tone 7 

ALL: The Lord will give strength to His people;* 
the Lord will bless His people with peace. 

Verse: Bring to the Lord, O you sons of God; 
bring to the Lord young rams. 

Epistle (2 Cor 6:1-10) 

A reading from the second epistle of the holy 
Apostle Paul to the Corinthians. 

Brothers and Sisters, as we work together with 
him, we urge you also not to accept the grace 
of God in vain. For he says, “At an acceptable 
time I have listened to you, and on a day of 
salvation I have helped you.” See, now is the 
acceptable time; see, now is the day of 

salvation! We are putting no obstacle in 
anyone’s way, so that no fault may be found 
with our ministry, but as servants of God we 
have commended ourselves in every way: 
through great endurance, in afflictions, 
hardships, calamities, beatings, 
imprisonments, riots, labours, sleepless 
nights, hunger; by purity, knowledge, 
patience, kindness, holiness of spirit, genuine 
love, truthful speech, and the power of God; 
with the weapons of righteousness for the 
right hand and for the left; in honour and 
dishonour, in ill repute and good repute. We 
are treated as impostors, and yet are true; as 
unknown, and yet are well known; as dying, 
and see—we are alive; as punished, and yet 
not killed; as sorrowful, yet always rejoicing; 
as poor, yet making many rich; as having 
nothing, and yet possessing everything. 

Alleluia Verses 

Verse: It is good to give praise to the Lord; and 
to sing to Your name, O Most High. 

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

Gospel (Mt 25:14-30) 

At that time, The Lord said this parable: “The 
kingdom of God is as if a man, going on a 
journey, summoned his slaves and entrusted 
his property to them; to one he gave five 
talents, to another two, to another one, to 
each according to his ability. Then he went 
away. 

The one who had received the five talents 
went off at once and traded with them, and 
made five more talents. In the same way, the 
one who had the two talents made two more 
talents. But the one who had received the one 
talent went off and dug a hole in the ground 
and hid his master’s money. 
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After a long time the master of those slaves 
came and settled accounts with them. Then 
the one who had received the five talents 
came forward, bringing five more talents, 
saying, ‘Master, you handed over to me five 
talents; see, I have made five more talents.’ 
His master said to him, ‘Well done, good and 
trustworthy slave; you have been trustworthy 
in a few things, I will put you in charge of many 
things; enter into the joy of your master.’ And 
the one with the two talents also came 
forward, saying, ‘Master, you handed over to 
me two talents; see, I have made two more 
talents.’ His master said to him, ‘Well done, 
good and trustworthy slave; you have been 
trustworthy in a few things, I will put you in 
charge of many things; enter into the joy of 
your master.’ Then the one who had received 
the one talent also came forward, saying, 
‘Master, I knew that you were a harsh man, 
reaping where you did not sow, and gathering 
where you did not scatter seed; so I was afraid, 
and I went and hid your talent in the ground. 
Here you have what is yours.’ But his master 
replied, ‘You wicked and lazy slave! You knew, 
did you, that I reap where I did not sow, and 
gather where I did not scatter? Then you 
ought to have invested my money with the 
bankers, and on my return I would have 
received what was my own with interest. So 
take the talent from him, and give it to the one 
with the ten talents. For to all those who have, 
more will be given, and they will have an 
abundance; but from those who have nothing, 
even what they have will be taken away. As for 
this worthless slave, throw him into the outer 
darkness, where there will be weeping and 
gnashing of teeth.’” 

Communion Hymn 

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

 

ANNOUNCEMENTS 

READERS 

Today – Sunday, September 28 

5:00 pm (Sat) – David Waselenak 
9:00 am (Sun) – Dan Papirnik 
11:00 am (Sun) – Danylo Kichma 

Next Sunday – October 5 

5:00 pm (Sat) – Andrew Wojcichowsky 
9:30 am (Sun) – Susan Bawol 
11:00 am (Sun) – Michael Pecuh 

TODAY 

COFFEE SOCIAL - today, after the 9 AM Divine 
Liturgy. Please join us for fellowship! 

BLESSING OF CATECHISTS – will take place 
today, at the 9 AM Divine Liturgy. 

PARISH 

SUNDAY ENGLISH LITURGY – In response to 
the results of our initial survey and our recent 
vote on Sunday Liturgy times, and taking into 
the account the needs of young families, the 
English Sunday Divine Liturgy will be moved 
from 9:00 am to 9:30 am. Beginning next 
Sunday, October 5: 9am – Rosary Prayer; 9:30 
am – Divine Liturgy. 

CALENDARS FOR OCTOBER – are available for 
pick up today. 

OCTOBER COLLECTION – for the needs of Holy 
Spirit Seminary in Ottawa. Envelopes will be 
provided once available. 

ADULT FAITH CLASS THIS WEEK: The topic for 
our adult faith class this week is: CAIN & ABEL, 
and THE DESCENDANTS OF ADAM (Gen 4:1 - 
5:32). Classes this year are facilitated by Fr. 
Peter Babej and Ed Hecker. Gain a deeper 
understanding of the second sin commited by 
humans and the consequences it had on the 
entire human race. All are welcome! 
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BLESSING OF NEW DALMATICS – for altar 
servers – will take place today, Sunday Sept. 
28, at the 11am Liturgy. Several new sets of 
gold and dark red dalmatics have been sown 
for our altar servers. If anyone would still  like 
to sponsor the cost of a dalmatic ($350 dollars 
each), please let us know! All donations are 
welcome!  

 “U” IN JESUS’ JIGSAW Join “Children from 
Our Eparchy” for a sleepover at St. Josaphat 
Cathedral, on Saturday, October 18 to noon on 
Sunday, October 19. For more information 
and registration forms, please see bulletin 
boards. This event is being organized and 
sponsored by the Eparchial UCWLC.  

PYROHY MAKING- Please come out and help 
make pyrohy at the parish hall on Wednesday, 
October 1. Thanks! 

COMMUNITY 

“HOME OF HOPE” FUNDRAISER - THE UCWLC 
(Edmonton Eparchy) invites all to participate 
in a fundraising event, “Vechirka” (Evening 
Party), in support of the “Home of Hope” in 
Lviv, Ukraine. This event will be held on 
Thursday, October 9, 2014, at St. Basil’s 
Cultural Centre, 10819-71 Avenue, with doors 
opening at 6:30 pm and program beginning at 
7:00 pm. Tickets are $50 per person and tax 
receipt will be issued for a portion of this cost. 
For more information on Project Home of 
Hope, check out www.ourbridgeofhope.com 

THE BASILIAN FATHERS MUSEUM is accepting 
applications for a part-time library assistant, 
beginning in October 2014. Duties include 
sorting library materials, along with assistance 
with museum visitors and gift shop. For more 
information, contact call 780-764-3887. 

RETROUVAILLE Marriage Help – Retrouvaille 
is a marriage ministry that has helped tens of 
thousands of married couples at all stages. 

Marriages may go through stages that include 
romance, disillusionment, misery and 
awakening. This program can help you get to 
"Awakening" and rediscovery. For confidential 
information or to register for the program 
beginning with a Weekend on Nov 14-16, 
2014: E-mail: info@helpourmarriage.ca 
Phone: 780-577-1474.  
Website:  www.HelpOurMarriage.ca 

DINNER, DANCE & SILENT AUCTION – St. 
Sophia Parish in Sherwood Park invites you to 
a Dinner, Dance and Silent Auction on 
Saturday, October 18th, at the Ardrossan 
Recreation Centre. The theme is “Rock N Roll 
Revival” and prizes will be awarded to the best 
dressed and more! Cocktails, Ukrainian buffet 
and dancing to Mike & The Relics. Call Marge 
at 780-416-0989 for tickets. 

FENCE PROJECT: The fence has been installed 
and has contributed greatly in increasing the 
security and safely on church grounds! Sincere 
thanks to all those have contributed this past 
week! 

FENCE DONATIONS (Past Week) 
N.N. $1,000.00  
Peter Dackiw $100.00 
Andy Zinchuk $100.00 
N.N. $100.00 
===== 
TOTAL: $1,300.00 
 
DONATIONS FOR DALMATICS 

Lida Hodgson 
In memory of +Ivan & +Zenia Boyko $350.00 
Janine Doblanko $350.00 
N.N. $1,000.00 
 
SUNDAY SEPTEMBER 21, 2014 
Sunday Collection $4,590.00 
Other Donations to Parish $760.00 
Candles $125.00 
 
Current operational deficit 
For the 2014 year (Jan to July) -$20,093.07 

http://www.ourbridgeof/
mailto:info@helpourmarriage.ca
http://www.helpourmarriage.ca/
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THE PARABLE OF THE TALENTS 

Gifts from God 

It is good to often remind ourselves and our 
children, that nothing really belongs to us. “All is 
grace” (St. Therese). Everything is a gift from 
God, the Creator, Lord and Master of all. The sun 
and the entire universe – it all belong to God. 
The Earth upon which we live has been 
entrusted to us that we, as God’s stewards, tend 
to it and take care of it on His behalf. 

Life itself and our time here on earth – is a gift. 
Children are also a special gift, entrusted to 
parents only for a short time, to be raised as sons 
and daughters for God’s kingdom. All temporal 
possessions and finances – everything has been 
given to us by God’s Providence, for our use and 
to share with those in need. Special talents and 
abilities were planted by God’s hand, when we 
were still being formed in our mother’s womb. 
And finally, in the mystery of baptism, we have 
received the greatest gift possible, the Holy 
Spirit, God Himself, Who anoints us and has 
chosen to dwell within us. From Him we receive 
grace upon grace, from moment to moment. 

God trusts us! 

In the gospel parable we heard today, it says that 
before leaving for another country, the Master 
“called his own servants and delivered his goods 
to them… to one he gave five talents, to another 
two, and to another one  to each according to his 
own abilities (Mt 25:14-15). What Jesus is trying 
to tell us today through this parable, is that God 
our Father trusts us with His wealth. He calls us 
to Himself and from the abundance of His 
goodness He bestows upon us so many good 
things, believing that we will not squander them 
during our life here on earth, but that we will use 
it wisely for His glory, for the benefit of others, 
and for our own spiritual growth and 
sanctification. 

Who is the servant, who buries the master’s 
treasure in the earth, and gives back the money 
with no return to his Lord? This is the person 
who uses what belongs to God only for selfish 
needs and earthly concerns. There is no sincere 
love for God and no love for others, only for self. 

The good and faithful servant glorifies God 
because he develops the gifts entrusted to him 
and he uses them for the benefit of others. You 
will find these dedicated servants all around you: 
parents, friends, teachers, leaders, 
administrators, counselors, physicians and 
nurses, musicians, artists, builders and creators, 
faithful workers and employees, doing the best 
the can, because God deserves the best. 

God Expects a Return 

God is free to do as He wishes. He is free to give 
what He wants, to whom He wants. In the end, 
it doesn’t really matter whether you have been 
given five talents, or two talents or only one. The 
gifts themselves do not make us holy. It is when 
we persevere in using what God has given, that 
we grow in holiness and in love; and we truly 
become rich in the sight of God. God expects a 
return on His investments. One day He will ask 
us to give an account for what we did with the 
gifts He entrusted to us; and He wants us to 
grow. 

At every Divine Liturgy we pray for that final day. 
Just before Communion we ask “for a good 
account before the awesome judgment seat of 
Christ” and we pray, “Grant this, O Lord.”  

Grant us, Lord, one more special gift: that when 
we come before You on that last day to give an 
account of our life, that we too, may hear those 
beautiful words we heard in today’s reading: 
“Well done, good and faithful servant; you were 
faithful over a few things, I will make you ruler 
over many things. Enter into the joy of your 
Lord.” (Mt 25:21) 
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«Господь не побоявся віддати 
свого Сина на розп’яття. Не 
біймося і ми віддати Україну 
в Божі руки…» 

 – Владика Венедикт на Воздвиження 

Свято Воздвиження Чесного і 
Животворящого Хреста належить до 
дванадцяти найбільших у традиції Східної 
Церкви, зокрема УГКЦ. Встановивши це 
свято, Церква не лише прагнула вшанувати 
Хрест, на якому розіпнули Ісуса. Ідеться про 
вшанування найвищого вияву Божої любові, 
яка на ньому довершилася. Хрест став 
символом Божої перемоги над злом і 
смертю.  

Ми зараз переживаємо складні часи… 
Україну вкотре розпинають. Як нам знову 
піднятися з колін та відродити власну віру? 
Про це розповідає владика Венедикт 
(Адексійчук), голова Патріаршої літургійної 
комісії УГКЦ. 

Преосвященний владико Венедикте, чому 
наша Церква настільки вшановує Хрест? 
Існує навіть кілька свят у нашому 
літургійному календарі, присвячених 
йому. Таж на Хресті Син Божий 
зазнав таких тяжких мук… 

Від початків християнства існувало 
глибоке почитання Хреста 
Господнього. Християни 
усвідомлювали, що Хрест – це місце, в 
якому Господь найбільше себе нам 
об’явив. Бог відвіку полюбив людство. 
І ця любов виявилася в особі Сина 
Божого – Ісуса. Це торжество любові 
явилося на Хресті. На ньому Господь 
відкуплює людину від неволі гріха. 

Тому ми чуємо і співаємо такий церковний 
наспів: «Смертю смерть подолав». З цього 
випливає, що для нас, християн, знак хреста є 
преважливим. 

Під час наших літургійних відправ підносять 
Хрест, щоб вірні усвідомили, що смерть 
переможена 

Хрест увійшов і в наше щоденне життя. Ми 
щодня робимо знак Хреста на собі, він 
увінчує храми, ми носимо натільні хрестики. 
Коли читають екзорцизм над людиною, яка 
опанована бісом, то священик (екзорцист) 
завжди тримає в руках Хрест, щоб показати 
дияволу, що він – переможений. Отже, Хрест 
є знаком нашої перемоги. 

Яка ж доля того справжнього Хреста, на 
якому розіпнули Ісуса? 

Передання каже, що коли імператору 
Костянтину Великому явився Хрест, то 
можновладець почав вважати його знаком 
перемоги. Після цього імператор став 
християнином. Потім він доручив своїй 
матері Олені шукати справжній Хрест 
Христовий. Тут варто зазначити, що поганські 
імператори прагнули знищити Голгофу. Вони 
засипали її землею, звівши натомість 
поганський храм. Там поклонялися Венері і 
поставили статую Сатурну. Однак завдяки 
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Олені хрест вдалося віднайти. Коли це 
сталося, патріарх Макарій підніс («воздвиг») 
хрест і люди, які зібралися на тому місці, 
почали співати «Господи, помилуй». Тому під 
час наших літургійних відправ підносять 
Хрест, щоб вірні усвідомили, що смерть 
переможена; людина через воскресіння Ісуса 
стала причасницею життя вічного. 

Владико, а де знаходяться частинки 
Христового Хреста? Чи є вони в Україні? 

Знамено Хреста, як знак перемоги, було в 
Церкві дуже шанованим. Кожен прагнув до 
нього доторкнутися. Тому християни 
рознесли по всьому світу частинки Чесного і 
Животворящого Хреста. Мені відомо, що в 
Хрестовоздвиженському монастирі в 
Підкамені на Львівщині знаходиться одна з 
частинок. 

Як ми, християни, повинні почитати Хрест 
Господній у щоденному житті? 

Гадаю, що найперше ми повинні знайти час і 
подумати над подією розп’яття Христа. 
Необхідно взяти до рук Євангеліє і прочитати 
про смерть Ісуса. Також варто ознайомитися 
із стихирами цього свята, щоб глибше 
осмислити цю подію. Бо свята в Церкві 
встановлені не лише для того, щоб пригадати 
нам певну подію, а й щоб ми усвідомили, що 
вона є актуальною і для нас. Адже Хрест є 
знаком перемоги для кожного з нас. Коли ми 
робимо цей знак чи цілуємо розп’яття 
Христа, то повинні розуміти, що він для нас 
означає. 

Люди швидко до всього звикають. Так само 
ми звикли хреститися. Однак чи ми 
усвідомлюємо, що кладемо на собі? Можу 
сказати, що мало християн це усвідомлює. 
Тому, святкуючи Воздвиження Чесного і 
Животворящого Хреста, ми маємо нагоду 
задуматися над змістом свята і над його 
значенням для кожного з нас. 

Нас знову розпинають на Хресті. Розпинали 
більше як двадцять років тому, розпинали 
на Майдані. Продовжують це робити знову, 
шматуючи України на певні регіони. 
Владико, як ми повинні нести цей свій 
Хрест? Так гідно і покірно, як Христос? Але 
ж Він був Богом, а ми прості люди… 

Коли ми говоримо про Ісуса Христа, тобто 
особу, яка жила в певному історичному часі, 
то справді повинні розуміти, що Він був 
Богом. Його  навчання і життя сьогодні є 
посланням для кожного з нас. Проте Йому, 
як і напівлюдині, було непросто прийняти 
свій хрест. Пригадайте, як Він молився: 
«Отче, забери від мене цю чашу… проте 
нехай буде воля Твоя». Ісус показує, що нам 
потрібно прийняти певні хвороби, які ми 
маємо, чи проблеми. Бо мир і спокій 
приходить тоді, коли ми бачимо, що за цим 
стоїть Господь. 

Ми ж бачимо, що Господь не побоявся 
віддати в руки людей свого Сина, коли вони 
Його привели до розп’яття... Не біймося і ми 
віддати Україну в Божі руки 

Його смерть дарувала нам життя вічне. Він 
прийняв із рук Отця те, що Йому дав Господь. 
Прийняв ту дорогу, якою Отець велів Йому 
іти. Тому й нам треба прийняти ту ситуацію, 
що зараз склалася в Україні. Я впевнений, що 
в нас усе буде добре. Звичайно, нас опановує 
страх, тривога. Однак не треба боятися. Бо 
здатність довіряти Богові - це певність у тому, 
що Він контролює ситуацію. Він є за всім! Ми 
ж бачимо, що Господь не побоявся віддати в 
руки людей свого Сина, коли вони Його 
привели до розп’яття. Це вийшло на добро, 
бо ми спаслися. Не біймося і ми віддати 
Україну в Божі руки. Робімо все, що від нас 
залежить, і будьмо певні, що Бог керує 
світом. Лише наша віра дасть нам усе це 
подолати. У Господі є вирішення всього.  

Розмовляла Руслана Ткаченко 
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CЛУЖБА БОЖA 

Тропар, Глас 7 

Знищив Ти хрестом Твоїм смерть,* відчинив  
розбійникові рай,* мироносицям плач на 
радість перемінив* і апостолам звелів 
проповідувати,* що воскрес Ти, Христе 
Боже,* даючи світові велику милість. 

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

Кондак, Глас 7 

Вже більше влада смерти не зможе людей 
держати,* зійшов бо Христос,* знищивши і 
знівечивши сили її,* зв’язується ад, пророки 
однодушно радіють.* З’явився Спас тим, що 
вірують, промовляючи:* Виходьте, вірні, до 
воскресіння. 

Прокімен, Глас 7 

ВСІ: Господь силу людям Своїм дасть;* 
Господь поблагословить людей Своїх 
миром. 

Стих: Принесіть Господеві, сини Божі, 
принесіть Господеві молодих баранців. 

Апостол (2 Кор 6,1-10) 

До Koрінтян другого послання святого 
апостола Павла читання. 

Браття і сестри! Як співробітники, благаємо 
вас, не приймати марно благодаті Божої. Бо 
каже  «Сприятливого часу Я вислухав тебе, і 
в день спасіння Я допоміг тобі.»  Ось тепер 
-  час сприятливий, ось тепер - день 
спасіння.  Ми даємо нікому ніякої нагоди до 
спотикання, щоб не виставляти на глум 
наше служіння; але в усьому показуємо, що 
ми слуги Божі, у великій терпеливості, у 
скорботах, у бідах, у тіснотах, під 
бичуванням, у темницях, у заколотах, у 
трудах, у недосипаннях, у постах, у чистоті, 
у знанні, у довготерпеливості, у лагідності, у 

Святому Дусі, у щирій любові, у слові 
правди, в силі Божій, у зброї 
справедливости в правиці й лівиці; у славі і 
безчесті; у наклепах і в добрій славі; як 
обманщики, однак правдиві; як незнані, 
але добре знані; як ті, що вмирають, але все 
живі: як карані, та не убиті: як сумні, та 
завжди веселі: як бідні, але багатьох 
збагачуємо; як ті, що нічого не мають, але 
все посідають. 

Стихи Алилуя 

1. Добре воно - прославляти Господа, і 
співати імені Твоєму, Всевишній. 2. Звіщати 
вранці Твою милість - ночами Твою вірність. 

Євангеліє (Матея 25,14-30) 

Сказав Господь притчу оцю: Царство 
Небесне буде, мов той чоловік, що, 
пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і 
передав їм своє майно.  Одному він дав 
пять талантів, другому - два, а третьому - 
один, кожному за його здібністю, і від’їхав.   
Той, що взав п’ять талантів, негайно пішов і 
орудував ними, і придбав других п’ять 
талантів.  Так само й той, що взяв два, також 
придбав два других.  А той, що взяв лише 
один, пішов, викопав у землі яму і сховав 
гроші пана свого.  По довгім часі, приходить 
пан слуг тих і зводить зними рахунок.  
Приступив той, що узяв був п’ять талантів, і 
приніс других п’ять талантів:  «Miй пане»,  
каже, «Ти мені дав п’ять талантів, ось я 
придбав других п’ять талантів.»  Сказав до 
нього його пан: «Гаразд слуго добрий і 
вірний. Ти був вірний у малому, поставлю 
тебе над великим. Увійди в радість пана 
твого.»  Приступив і той, що взяв був два 
таланти і каже: «Пане, два таланти дав ти 
мені.  Ось других два я придбав я.»  Сказав 
до нього пан його: «Гаразд слуго добрий і 
вірний! Ти був вірний у малому, поставлю 
тебе над великим.  Увійди в радість пана 
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твого.»  Приступив і той, що взяв був один 
талант, і каже: «Пане, зняв я тебе, що ти 
жорстокий чоловік: жнеш, де не сіяв, і 
збираєш, де не розсипав.  Тому, зо страху, я 
пішов і закопав талант твій у землю.  Ось він, 
маєш твоє». Озвався його пан і каже до 
нього: «Лукавий слуго і лінивий! Ти знав, що 
я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав.  
Тож треба було тобі дати мої гроші 
торговцям, і я, вернувшись, взяв би своє з 
відсотками.  Візьміть, отже, талант від нього 
і дайте тому, хто має десять.  Бо кожному, 
хто має, додасться, і він матиме над міру; а 
в того, хто не має, візьмуть і те, що має.  А 
нікчемного слугу того викиньте в темряву 
кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів».  
Сказавши це, він додав:  «Хто має уші щоб 
слухати, нехай слухає».   

Причасний:: 

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

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

ПАРАФІЯЛЬНІ ВІСТІ 

ЧИТЦІ 

Читці – сьогодні  (28-го вересня): 

5:00 пп (суб) – Давид Василиник 
9:00 рано (нед) – Данило Папірник 
11:00 рано (нед) – Данило Кічма 

Читці в наступнунеділю (5-го жовтня): 

5:00 пп (суб) – Андрій Войчиховський 
9:00 рано (нед) – Сузанна Бавол 
11:00 рано (нед) – Михайло Печух 

*** 

НОВІ ДАЛЬМАТИКИ ДЛЯ ДРУЖИННИКІВ –
Посвячення дальматиків відбудеться в 
слідуючу неділю, 28-го вересня, підчас 
Служби Божої о год. 11:00 рано. Щира 
подяка всім жертводавцям! 

ДИТЯЧИЙ ХОР – програма проходить в 
українській мові. Діти зустрічаються кожної 
неділі о год. 10:00 ранку у катедральному 
підваллі, починаючи в неділю 14-го 
вересня. За рік, хор виступає хоч шість разів 
у катедрі, парафіяльному залі та бере участь 
в інших громадських святах. Хор співає 
Божественну Літургію в кожну неділю 
місяця з вересня до травня. Витаємо нових 
дітей до участи, від трьох років та старших. 

ЛУКЖК Едмонтонської Єпархії запрошує 
батьків записати своїх дітей (1-6 кляси) на 
«Одно-денний Табір», який відбудеться в 
катедрі Св. Йосафата 18-19-го жовтня. 
Дальші інформації та анкети для реєстрації 
– при вході до церкви. 

НОВИЙ ПАРКАН – щира подяка всім 
жертводавцям!  

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

ПОЖЕРТВИ НА ПАРКАН (ЦЬОГО ТИЖНЯ) 

N.N. $1,000.00 
N.N. $1000.00 

 Peter Dackiw $100.00 
Andy Zinchuk $100.00 
===== 
TOTAL: $1,300.00 

ПОЖЕРТВИ НА ДАЛЬМАТИКИ 

Lida Hodgson 
In memory of +Ivan & +Zenia Boyko $350.00 
Janine Doblanko $350.00 
N.N. $1,000.00 

НЕДІЛЯ, 21-ГО ВЕРЕСНЯ, 2014 

Sunday Collection $4,590.00 
Other Donations to Parish $760.00 
Candles $125.00 

Операційний девіцит 
На 2014 рік (від січня до червня) -$20,093.07 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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SACRAMENTAL MYSTERIES 

Baptism & Chrismation – for infants and adults: by 
arrangement in advance with one of the priests. 

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 
Catechist: Don Hucal 780-424-3477 

Adult Faith Program (Catechumenate) 
Facilitator: Father Peter Babej 780-422-3181 
Facilitator: Ed Hecker 780-483-4707 

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

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

Pastoral Council 
Chair: Andrea Sagansky 780-454-9159 

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

Children’s Choir & Program (Ukrainian) 
Program Director: Kasia 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: Sean Slipchuk 780-970-3097 

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, SEPT 28 

5 PM – (Sat) Liturgy for all parishioners; 
for the repose of +Mark and +Stanley 
Gretzan (with Panakhyda)  

9 AM (Sun) – Liturgy for all parishioners 

11 AM (Sun) – Liturgy for all parishioners; 
for the health and intentions of Olena 

MONDAY, SEPT 29 

8 AM – Liturgy for the repose of +Fr. 
Peter Kachur (with Panakhyda) 

TUESDAY, SEPT 30 

8 AM – Liturgy for the repose of +George 
Chaba 

WEDNESDAY, OCT 1: HOLY PROTECTION 

9:30 AM – Liturgy for the repose of +Anna 
Bombak 

6 PM – Divine Liturgy for all the listed 
intentions of the Apostleship of Prayer; 
also, for all personal intentions for 
healing, both spiritual and physical 

THURSDAY, OCT 2 

8 AM – Liturgy for the repose of +Ed 
Kostyshen 

FRIDAY, OCT 3 

8 AM – Liturgy for the repose of 
+Katherine Lahola 

SATURDAY, OCT 4 

5 PM – Vigil Liturgy for all parishioners  
6PM – Great Vespers 

SUNDAY, OCT 5 

9AM – Rosary Prayer 
9:30 AM – Liturgy for all parishioners; for 
the repose of +Ted Prokop 

11 AM – Liturgy for all parishioners 
 


