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DIVINE SERVICES 

Weekdays 

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

The Lord’s Day 

Sat. 5:00 pm – Divine Liturgy (Bilingual); 
 6:00 pm – Great Vespers 

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

 11:00 am – Divine Liturgy (Ukrainian) 

Feasts of Obligation 

9:30 am (Eng); 11 am (Ukr); 6 pm (Bilingual) 
Other Feasts:  See bulletin announcement 

PARISH OFFICE 

Open Monday to Friday, 9:30 to 4:30 pm 
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DIVINE  LITURGY 

18th Sunday After Pentecost; Sunday of the Seventh 
Ecumenical Council, Tone 1; The Holy Martyrs Probus, 
Tarachus and Andronicus (284-305); Our Venerable 
Father Cosmas of Jerusalem, Bishop of Maium and 
Composer of Canons (760); Our Holy Father Martin the 
Compassionate, Bishop of Tours. 

Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 1: Though the stone was sealed 
by the Judeans,* and soldiers guarded Your 
most pure body,* You arose, O Saviour, on the 
third day,* and gave life to the world.* And so 
the heavenly powers cried out to You, O Giver 
of Life:* Glory to Your resurrection, O Christ!* 
Glory to Your kingdom!* Glory to Your saving 
plan,* O only Lover of mankind. 
Glory be to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen. 

Kontakion, Tone 1: You arose in glory from the 
tomb* and with Yourself You raise the world.* 
All humanity acclaims You as God.* and death 
has vanished.* Adam exults, O Master,* and 
Eve, redeemed from bondage now, cries out 
for joy:* “You are the One, O Christ, Who offer 
resurrection to all.” 

Prokeimenon, Tone 1 

All: Let Your mercy, O Lord, be upon us, as we 
have hoped in You. 

Verse: Rejoice in the Lord, O you just; praise 
befits the righteous. (Psalm 32:22,1) 

Epistle (Hebrews 13:7-16) 

A reading from the letter of the holy Apostle 
Paul to the Hebrews. 

Brothers and Sisters, remember your leaders, 
those who spoke the word of God to you; 
consider the outcome of their way of life, and 
imitate their faith. Jesus Christ is the same 
yesterday and today and forever. Do not be 
carried away by all kinds of strange teachings; 

for it is well for the heart to be strengthened 
by grace, not by regulations about food, which 
have not benefited those who observe them. 
We have an altar from which those who 
officiate in the tent have no right to eat. For 
the bodies of those animals whose blood is 
brought into the sanctuary by the high priest 
as a sacrifice for sin are burned outside the 
camp. Therefore Jesus also suffered outside 
the city gate in order to sanctify the people by 
his own blood. Let us then go to him outside 
the camp and bear the abuse he endured. For 
here we have no lasting city, but we are 
looking for the city that is to come. Through 
him, then, let us continually offer a sacrifice of 
praise to God, that is, the fruit of lips that 
confess his name. Do not neglect to do good 
and to share what you have, for such sacrifices 
are pleasing to God. 

Alleluia, Tone 1 

V.1: The God of gods, the Lord, spoke and 
summoned the earth from the rising of the 
sun to its setting. V. 2: Gather to Him His 
devout ones, who with sacrifice make 
covenant with Him. 

Gospel (Luke 5:1-11) 

AT THAT TIME, while Jesus was standing 
beside the Sea of Gennesaet, and the crowd 
was pressing in on Him to hear the word of 
God, He saw two boats there at the shore of 
the sea; the fishermen had gone out of them 
and were washing their nets. He got into one 
of the boats, the one belonging to Simon, and 
asked him to put out a little way from the 
shore. Then He sat down and taught the 
crowds from the boat. When he had finished 
speaking, he said to Simon, “Put out into the 
deep water and let down your nets for a 
catch.” Simon answered, “Master, we have 
worked all night long but have caught nothing. 
Yet if you say so,I will let down the nets.” 
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When they had done this, they caught so 
many fish that their nets were beginning to 
break. So they signaled their partners in the 
other boat to come and help them. And they 
came and filled both boats, so that they began 
to sink. But when Simon Peter saw it, he fell 
down at Jesus’ knees, saying, “Go away from 
me, Lord, for I am a sinful man!” For he and all 
who were with him were amazed at the catch 
of fish that they had taken; and so also were 
James and John, sons of Zebedee, who were 
partners with Simon. Then Jesus said to 
Simon, “Do not be afraid; from now on you will 
be catching people.” When they had brought 
their boats to shore, they left everything and 
followed Him. 

Communion Hymn 

Praise the Lord from the heavens;* praise Him 
in the highest.*  Rejoice in the Lord, O you 
just;* praise befits the righteous.* Alleluia, 
alleluia,* alleluia.  

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

ANNOUNCEMENTS 

READERS 

Today – Sunday, October 12 

5:00 pm (Sat) – Anastasia Babej 
9:30 am (Sun) – Gwen Petryk 
11:00 am (Sun) – Maxym Wojnowskyj 

Next Sunday – October 19 

5:00 pm (Sat) – Roman Palichuk 
9:30 am (Sun) – Youth 
11:00 am (Sun) – Andrew Kowalchyk 

TODAY 

HAPPY THANKSGIVING! Thanksgiving Day in 
Canada has been a holiday on the second 
Monday of October since 1957. It is a chance 
for people to give thanks to God for a good 

harvest and for all the good things in the past 
year. There is always something to be thank 
for! As you gather with your family and friends 
for a thanksgiving dinner, may God bless you, 
your homes and your fellowship with those 
whom you love! 

ROSARY PRAYER – will be recited every 
Sunday during the month of October at 
9:00am, prior to the 9:30am Divine Liturgy. 

NO COFFEE SOCIAL TODAY. We will resume 
our Coffee Social next Sunday, October 18th. 

NO SUNDAY SCHOOL TODAY. Regular classes 
will resume on Sunday, October 19. 

PARISH 

MON. OCT 13 – THANKSGIVING DAY; Divine 
Liturgy will be celebrated at 9:30 am. 

PARISH OFFICE IS CLOSED on Thanksgiving 
Monday, October 13. 

NO BIBLE STUDY on Thanksgiving Monday. 
Sessions will resume October 20th, 7:00 pm. 

UCWLC MUSEUM – is open on the first and 
third Sunday of each month. 

ADULT FAITH CLASS THIS WEEK: The topic for 
our adult faith class this week is: ABRAHAM 
AND ISAAC (Gen 12-23). Classes this year are 
facilitated by Fr. Peter Babej and Ed Hecker. 
Join us for any of the sessions. All are 
welcome! 

PASTORAL COUNCIL MEETING – on Tuesday, 
October 14, 6:30 pm, in the church basement. 

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

“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 
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boards. This event is being organized and 
sponsored by the Eparchial UCWLC.  

KNIGHTS OF COLUMBUS (Dydyk Council) 
meeting will take place on Wednesday, 
October 15th at 7 pm. 

UCWLC & UCBC general meetings will take 
place on Thursday, October 23rd at 7 pm. 

FOOD PREPARATION - Please come out and 
help make cabbage rolls on Wednesday, 
October 22, and pyrohy on Wednesday, 
October 29 (from 8 am). 

NEXT PYROHY SUPPER – will take place on 
Friday, November 7th, 4:30 to 7:00 pm. 

ST. JOSAPHAT PARISH PRAZNYK – will take 
place on Sunday, November 16th. Divine 
Liturgy (English) at 9:30 am as usual. 
Hierachical Divine Liturgy with Bishop David at 
11:00 am, followed by the Parish Dinner in the 
Parish Hall. Tickets will be available for 
purchase by next Sunday 

COMMUNITY 

40 DAYS FOR LIFE – From September 24 
through November 2, you are invited to join 
other Christians for 40 Days for Life – 40 days 
of prayer and fаsting for an end to abortion. 
You are also invited to stand and peacefully 
pray during a 40-day vigil in the public right-of-
way outside Women’s Health Options, 12409 
109A Avenue, Edmonton. For more 
information, please contact Karen or Lori at 
780-425-1637. 

BISHOP BUDKA BOOK LAUNCH will take place 
on Friday, October 24, 7:00 pm, at St. Josaphat 
Parish Hall, 9637 – 108 Avenue. Book 
presentation: Rev. Dr. Athanasius McVay, 
“God’s Martyr, History’s Witness: Blessed 
Nykyta Budka, the First Ukrainian Catholic 
Bishop of Canada.” Organized by CIUS 
together with the Ukrainian Catholic Eparchy 
of Edmonton, Metropolitan Andrey 

Sheptytsky Institute of Eastern Christian 
Studies, and the Bishop Budka Charitable 
Society. All are welcome! 

BISHOP’S ANNUAL TEA – will take place on 
Sunday, November 9th, 2:00 pm, at St. 
Josaphat Parish Hall. This year’s tea is hosted 
by the UCWLC – St. Josaphat Branch. 

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. 

ANNUAL FALL LUNCHEON – The UCWLC of St. 
Vladimir Parish cordially invites you, your 
family and friends to attend their Annual Fall 
Luncheon on Sunday, October 26, from 1PM 
to 3:30PM, in the parish hall, 12726 – 119 
Street, Edmonton. 

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

FENCE PROJECT: Sincere thanks to all those 
have contributed. We have successfully 
reached our fundraising goal! The cost of the 
new fence has been covered thanks to your 
generous donations! Any additional funds are 
designated for further fence and gate repairs. 

mailto:info@helpourmarriage.ca
http://www.helpourmarriage.ca/
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FENCE DONATIONS 
Orest & Susan Romaniuk $100.00  
Emelia Paparnyck $50.00 
===== 
TOTAL: $150.00 
 
DONATIONS FOR DALMATICS 
Olga Saley 50.00 
 
SUNDAY, OCTOBER 5, 2014 

SUNDAY COLLECTION $3,388.70 

DONATIONS TO PARISH 

 Irene Atamanczuk $350.00 
 (In memory of Mychajlo 
 & Albina Atamanczuk) 

 Doris Lychak $1,100.00 
 (In memory of John Lychak)  

 In memory of $100.00 
 +Emilia Berezovich  
 
CANDLES $90.55 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

“Go Out Into the Deep and 
 Lower Your Nets” 
Luke 5:1-11 

As you well know, St. Peter was in the fishing 
business when Jesus first met him. He was a 
fisherman, and most likely very good at what 
he did for a living. We can safely say that he 
was an “expert” at his trade. 

But like all who are in business, particularly 
fishermen and farmers, there are some years 
that are good, and some years that are not so 
good. Fishermen know that on some days 
they can use all the skills they have, and yet 
their efforts are to no avail. They return 
home with little or nothing to show for their 
day’s efforts. 

Today’s Gospel account finds Peter in one of 
those days. Simon Peter and his partners had 
been fishing all night and caught absolutely 

nothing. We find him on the next morning 
ashore, washing his nets and getting ready to 
go home empty-handed. 

At that moment, Jesus comes along and sits 
in Simon Peter’s boat, from where he begins 
to teach. A great multitude of people have 
gathered to listen to Him speak. 

When Jesus finishes, He turns to Peter and 
says to him, “Launch out into the deep and 
lower your nets for a catch.” 

We can almost see the puzzled expression on 
Peter’s face and we would expect him to 
respond by saying something like this, “Sure, 
I’ve been in the fishing business for a long 
time and I make a good living at it. I know 
what I’m doing. Now you, a carpenter and a 
teacher, are telling me when and how to fish? 
I’ve been out there all night and haven’t 
caught anything, and everybody knows, that 
by this time in the day, there’s really no 
chance of catching anything.” 

But that’s not how Peter reacts. To our 
surprise, he puts aside all his fishing 
knowledge and expertise, and he does 
exactly what Jesus tells him to do. He 
responds with complete faith and trust in the 
word of his Master. And we all know what 
happened when he launched out into the 
deep. To his shock and amazement he caught 
so many fish that his boat nearly sank and his 
nets came close to being torn apart. 

It was then that Peter fell to Jesus’ feet and 
declared: “Leave me, Lord, for I am a sinful 
man.” 

Well, Jesus didn’t leave him. He actually 
stayed with him, and declared his name to be 
no longer Simon, but Peter, which means 
‘rock’, because it would be upon the example 
of his faith, that Jesus would build his Church. 

We see our limitations, but Jesus sees our 
possibilities. Falling before Jesus in 
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repentance, Simon Peter saw his limitations, 
his unworthiness to be a disciple of Christ; 
and he had good reason to feel unworthy: He 
was hot tempered, rash, sometimes overly 
confident and sure of himself, and he didn’t 
like Samaritans either. But Jesus looked upon 
Peter and what He saw was the possibilities, 
what Peter could become with the help of 
grace. Jesus accepted him as he was, with all 
his rough edges, and began to work with him. 

The same applies to us. We often see our 
limitations and our unworthiness. But Jesus 
sees our possibilities. He accepts us as we 
are, with all our rough edges, and He begins 
to work on us to bring out the very best in us. 

The important lesson here is this: Jesus 
brings out the very best in us. No one else 
and nothing else can accomplish this. To bear 
good fruit in virtue and holiness in our 
personal life, and to become the best that we 
can possibly be as human beings, we must 
remain united to Christ Jesus and obedient to 
His word. He alone can make us the finest 
man or woman that is in our power to 
become. 

Down through the centuries of the Church 
you will find a multitude of examples of such 
transformations, in which Christ Jesus brings 
out the best in people. Mary of Egypt left her 
former way of life behind and became a saint. 
Moses the Syrian, who lived for years as a 
thief and murderer, was transformed by 
Christ and became a great example of 
meekness and holiness to many. St. 
Volodymyr, the Grand Prince of Kyiv, at one 
time was a pagan and ruthless soldier, yet 
with the help of Christ he became a 
benevolent ruler after Christ’s own heart, 
feeding the poor and his own table and 
abolishing capital punishment in his own 
land. But most importantly, you will find 
millions of people in the world today, who 

will confirm that their lives have been 
transformed by the power of Christ. Even 
here, in our church today, there are many 
who can witness their experience of the 
transforming power of Christ in their own 
personal lives. 

At the Divine Liturgy, God takes ordinary 
bread and simple common wine and changes 
them into His precious Body and Blood. In the 
same way He can take us, in all our 
limitations and feelings of unworthiness, and 
change us into His healing Presence for those 
who cross our path in life. 

The word of our Lord to us today is this, “Go 
back and launch out into your ordinary 
week. Go out into the deep. Lower your nets 
and see what you can bring back for God.” 
And do not be afraid. In time, Jesus will bring 
out the very best in you and me; and will 
transform into His healing presence for those 
around us. We are called to be fishers of 
men. For you, and I, and St. Peter, and all the 
apostles and all of us are together in the 
same boat with Jesus, and that boat is the 
Church. 

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

A thankful heart is not only the greatest 
virtue, but the parent of all the other 
virtues. ~Cicero 

God has two dwellings; one in heaven, and 
the other in a meek and thankful heart. 
~Izaak Walton 

Gratitude is the sign of noble souls. ~Aesop 

Feeling gratitude and not expressing it is 
like wrapping a present and not giving it. 
~William Arthur Ward 

God gave you a gift of 86,400 seconds 
today. Have you used one to say "thank 
you?" ~William A. Ward 
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CЛУЖБА БОЖA 

Тропарі і кондаки 

Тропар, глас 1: Хоч запечатали камінь юдеї,* і 
воїни стерегли пречисте Тіло Твоє,* воскрес 
Ти, Спасе, на третій день,* даруючи життя 
світові.* Тому сили небесні взивали до 
Тебе, Життєдавче:* «Слава воскресінню 
Твоєму, Христе!* Слава царству Твоєму!* 
Слава провидінню Твоєму,* єдиний 
Чоловіколюбче!» 

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

Кондак, глас 1: Воскрес Ти у славі як Бог із 
гробу,* і світ з Собою воскресив;* людське 
єство Тебе, як Бога, оспівує* і смерть 
щезла.* Адам же ликує, Владико,* і Єва 
нині, з узів визволившись, радіє, 
взиваючи:* Ти, Христе, Той, Хто всім подає  
воскресіння. 

Прокімен, Глас 1 

Милість Твоя, Господи, хай буде над нами, 
бо ми надіялись на Тебе. 

Стих: Радуйтеся, праведні, в Господі, правим 
належить похвала. 

Апостол (До Євреїв s 13,7-16) 

До Євреїв послання св. апостола Павла 
читання. 

Браття і сестри! Пам’ятайте про наставників 
ваших, які звіщали вам слово Боже, і, 
дивлячись на кінець їхнього життя, 
наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора і 
сьогодні – той самий і повіки. 

Не піддавайтеся різним чужим наукам; 
воно бо добре укріпити серце ласкою, а не 
стравами, які не принесли ніякої користи 
тим, що ними займалися. У нас є 
жертовник, з якого не мают права їсти ті, що 
служать при наметі. Бо м’ясо тих звірят, 

яких кров архиєрей заносить у святиню за 
гріхи, спалюється за табором. Тому й Ісус, 
щоб освятити народ Своєю Кров’ю, 
страждав поза містом. Тож виходьмо до 
Нього за табір, несучи Його наругу, бо ми не 
маємо тут постійного міста, але 
майбутнього шукаємо. Тому, отже, через 
Нього приносімо завжди Богові жертву 
хвали, тобто плід уст, які визнають Його 
ім’я. Не забувайте добродійства взаємної 
допомоги, такі бо жертви є милі Богові. 

Стихи Алилуя 

1. Бог богів, Господь мовив, і призвав землю 
від сходу сонця до заходу.  2. Зберіть Йому 
преподобних Його, що заповідують завіт 
Його в жертвах. 

Євангелія (Лука 5,1-11) 

Одного разу, коли народ товпився коло 
Нього, щоб почути слово Боже, і Він стояв 
біля Генезаретського озера, побачив два 
човни, що стояли край озера; рибалки 
вийшли з них і полоскали сіті.  Він увійшов в 
один з човнів, що належав Симонові, і 
попросив його відплисти трохи від землі, а 
сам, сівши, з човна почав народ навчати.  
Коли Він перестав говорити, сказав до 
Симона: Відчали на глибінь і закиньте ваші 
сіті на ловитву.  Озвався Симон і каже: 
«Наставнику, всю ніч ми трудились, і нічого 
не піймали, але на твоє слово закину сіті».  
Так вони і зробили, і піймали велику силу 
риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони 
кивнули до своїх товаришів, що були в 
другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. 
Прийшли вони і наповнили обидва човни, 
аж почали потопати.  Побачивши це, Симон 
Петро припав до стіп Ісуса і каже: «Іди від 
мене, Господи, бо я грішний чоловік». Жах 
бо великий огорнув його й усіх, що були з 
ним, від ловитви риб, що їх піймали, як 
також і Якова та Івана, синів Заведея, які 
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були спільниками Симона. Ісус промовив 
до Симона: «Не бійся! Віднині будеш 
ловити людей». І, витягши човна на берег, 
кинули все, і пішли слідом за Ним. 

Причасний 

Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на 
висотах.* Радуйтеся, праведні, у Господі,* 
правим належить похвала.* Алилуя! 
блилуя!* Алилуя! 

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

ПАРАФІЯЛЬНІ ВІСТІ 

ЧИТЦІ 

Читці – сьогодні  (5-го жовтня): 

5:00 пп (суб) – Анастасія Бабей 
9:30 рано (нед) – Гвен Петрик 
11:00 рано (нед) – Максим Войновський 

Читці в наступнунеділю (19-го жовтня): 

5:00 пп (суб) – Роман Паліщук 
9:30 рано (нед) – Молодь 
11:00 рано (нед) – Андрій Ковальчик 

СЬОГОДНІ 

ЩАСЛИВОГО ДНЯ ПОДЯКИ! День Подяки, 
яко державне свято установлене 1957 року, 
завжди припадає в другий понеділок 
місяця жовтня. Святкуючи цей день, маємо 
нагоди подякувати Богові за успішний 
врожай та за все, що нам дароване Божою 
ласкою протягом року. В будь-яких 
обставинах життя – завжди маємо за що 
бути вдячними! Сходячи разом з родиною 
та приятелями на подячну вечерю, нехай 
Господь перебуває з вами та благосовить 
ваші доми, розмови та спілкування миром 
та глибокою радістю! 

НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ сьогодні не буде. Лекції 
відбудуться, як звичайно, в слідуючу неділю 
19-го жовтня. 

РЕПЕТИЦІЇ ДИТЯЧОГО ХОРУ сьогодні та 
вслідуючу неділю не буде. Репетиції 
почнуться знову у неділю 26-го жовтня. 

ПАРАФІЯ 

ПОНЕДІЛОК, 13-ГО ЖОВТНЯ – ДЕНЬ 
ПОДЯКИ; Божественна Літургія 
відправиться о год. 9:30 рано. 

ПАРАФІЯЛЬНА КАНЦЕЛЯРІЯ закрита в 
понеділок, 13-го жовтня (День Подяки). 

БІБЛІЙНОЇ НАУКИ (в англійській мові) не 
буде в понеділок, 13-го жовтня. В 
понеділок, 20-го жовтня – наука як 
звичайно. 

БІБЛІЙНА НАУКА (в українській мові) не 
відбуватиметься цього року, з огляду на 
брак зацікавлених. 

МУЗЕЙ ЛУКЖК – відкритий в кожну першу і 
третю неділю місяця. 

ПРОГРАМА ДЛЯ ДОРОСЛИХ: Тема 
представлена в цю середу: АВРААМ ТА 
ІСААК (Буття 12-23). Лекції відбуваються що 
середи о год. 7:30 вечера (в англійській 
мові), в церковній авдиторії (внизу), під 
проводом о. Петра Бабей та Едварда Гекер. 
Запрошуємо всіх до участи! 

СХОДИНИ ПАСТОРАЛЬНОЇ РАДИ – 
відбудуться у вівторок, 14-го жовтня, о год.  
6:30 вечором, в церковній авдиторії (внизу).  

ЗБІРКА ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ ЖОВТНЯ – 
Збірка на потреби та втримання Семінарії 
Святого Духа в Оттаві відбуватиметься 
протягом місяця жовтня. Можна вживати 
ковертки при лавках. 

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

СХОДИНИ ЛИЦАРІВ КОЛЮМБА (ім. Отця 
Дидика) відбудуться в середу, 15-го жовтня, 
о год. 7:00 вечором. 

СХОДИНИ ЛУКЖК ТА БУК відбудуться в 
четвер, 23-го жовтня, о год. 7:00 вечором.  

ПІДГОТОВКА ГОЛУБЦІВ ТА ПИРОГІВ – 
Просимо прийти і допомогти нам 
підготовкою голубців у середу, 22-го 
жовтня, та з підготовкою вареників у середу 
29-го жовтня (від 8-ої год. рано). Щиро 
дякуємо заздалегідь! 

СЛІДУЮЧА СПІЛЬНЯ ВЕЧЕРЯ – (з пирогами) 
для ширшої громади відбудеться в 
п’ятницю, 7-го листопада, в залі св. 
Йосафата (при «Верховині»), від год. 4:30 пп 
до год. 7:00 вечором. 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПРАЗНИК СВ. ЙОСАФАТА – 
відбудеться в неділю 16-го листопада. 
Архиєрейську Службу Божу відправить 
Владика Давид Мотюк о год. 11:00 рано. 
Після Служби – парафіяльний обід в 
церковній залі Св. Йосафата. Квитки можна 
набути в слідуючу неділю.  

ГРОМАДА 

40 ДНІВ В ОБОРОНІ ЖИТТЯ – від 24-го 
вересня до 2-го листопада, запрошуємо всіх 
до молитви та посту протягом сорок днів в 
наміренні припинення абортів в Канаді. 
Рівнож, запрошуємо вас до мирної 
демонстрації перед Women’s Health 
Options, 12409 109A Avenue, Edmonton. За 
дальшими інформаціями, просимо 
звернутися до Керен аб Лорі на число 
телефону 780-425-1637. 

НОВА КНИЖКА ПРО ВЛАДИКУ НИКИТУ 
БУДКА – офіційне представлення книжки 
“God’s Martyr, History’s Witness: Blessed 
Nykyta Budka, the First Ukrainian Catholic 

Bishop of Canada,” автора отця доктора 
Атанасія МкВей відбудеться в п’ятницю, 24-
го жовтня, о год. 7-ій вечором, в 
парафіяльній залі Св. Йосафата, 9637 – 108 
Avenue. Організатори цієї події: CIUS, 
Едмонтонська Єпархія, Інститут 
Митрополита Андрея Шептицького, та 
Харитативної Спілки ім. Владики Будки.  
Запрошуємо всіх до участи! 

РІЧНИЙ ЧАЙОК З ВЛАДИКОЮ ДАВИДОМ – 
відбудеться в неділю, 9-го листопада, о год. 
2:00 п.п. в церковній залі Св. Йосафата. 
Цього-річний чайок організує відділ ЛУКЖК 
при катедрі Св. Йосафата. Запрошуємо всіх 
до участи! 

ДОПОМОГА ДЛЯ ПОДРУЖ – «Ретровай» - 
це програма, яка допомогла десятки тисяч 
подруж на різних етапах подружнього 
життя: рамантичний етап, етап 
розчаровання, смутку, незадоволення та 
пробудження та відновлення. Наступна 
програма відбудеться в днях 14-16-го 
листопада, 2014. В справі дальших 
інформації або реєстрації просимо 
дзвонити на тел. 780-577-1474, або 
електронічною поштою на адресу E-mail: 
info@helpourmarriage.ca 
Website:  www.HelpOurMarriage.ca 

РІЧНИЙ ОСІННІЙ ОБІД – ЛУКЖК при парафії 
Св. Володимира має честь запросити вас, 
вашу родину і приятелів на Річний Осінній 
Обід, який відбудеться в неділю, 26-го 
жовтня, від 1:00 до 3:30 год. п.п., у 
парафіяльному залі Церкви Св. 
Володимира, 12726 119 вулиця, м. 
Едмонтон. 

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

НОВИЙ ПАРКАН – щира подяка всім 
жертводавцям! Ми сплатили наше 
задовження! 

mailto:info@helpourmarriage.ca
http://www.helpourmarriage.ca/
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ПОЖЕРТВИ НА ПАРКАН 
Orest & Susan Romaniuk $100.00  
Emelia Paparnyck $50.00 
===== 
РАЗОМ: $150.00 
 
ПОЖЕРТВИ НА ДАЛЬМАТИКИ 
Olga Saley 50.00 
 
НЕДІЛЯ, 5-ГО ЖОВТНЯ 

НЕДІЛЬНА ТАЦА $3,388.70 

ПОЖЕРТВИ НА ПАРАФІЮ 

 Irene Atamanczuk $350.00 
 (In memory of Mychajlo 
 & Albina Atamanczuk) 

 Doris Lychak $1,100.00 
 (In memory of John Lychak)  

 In memory of $100.00 
 +Emilia Berezovich  
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

«Християни відповідають на зло 
любов’ю. Даруймо тим, хто агресивно 
знущається з українців, любов, тобто 
Бога…» - Владика Венедикт 

26-го вересня (9 жовтня) Церква святкує 
Переставлення cвятого апостола і євангелиста 
Івана Богослова. Як відомо, саме цьому 
апостолу належить авторство пророчої Книги 
Одкровення про кінець світу. А ще святий 
прославився своїм навчанням про любов, якої, 
на його переконання, достатньо, щоб 
звершувалося Боже Слово на землі.Про постать 
наймолодшого серед апостолів - Івана 
Богослова, а також про те, чи варто любити своїх 
«агресорів», розповідає владика Венедикт, 
голова Патріаршої літургійної комісії УГКЦ. 

Високопреосвященний владико Венедикте, 
чому з-поміж усіх інших апостолів Ісус Христос 
виокремлював Івана Богослова? Адже в Бога, 
як відомо, усі рівні? 

Розмірковуючи про Бога, ми думаємо про Нього 
своїми людськими категоріями. Тому, коли 
вважаємо, що Господь когось виокремлював, то 
для нас це означає, що Він по-іншому ставився 
до когось. Однак це лише наше людське 
розуміння. Бог ніколи нікого не виділяє. Кожна 
людина, праведна чи грішна, є для Нього 
цінністю. Пригадайте притчу зі Святого Письма 
про загублену вівцю, яка є не менш важливою 
для Бога, ніж інші. «Особливість» Івана 
Богослова полягала в його особистій 
наближеності до Бога, відданості Йому та 
духовному житті з Ним. Духовне життя цього 
апостола дозволило йому доторкнутися до 
Божих таємниць. Коли ми говоримо про 
виокремлення, то повинні вважати, що Іван 
відповів на Божий поклик. Святе Письмо каже, 
що є «багато покликаних, однак мало 
вибраних». Покликані – ми всі, але вибрані – ті, 
хто обирає життя з Господом. Бачимо, що 
святий Іван Богослов, наймолодший з апостолів, 
цілковито довірився Господу. 

 Апостол Іван Богослов був автором Книги 
Одкровення (Апокаліпсис) Святого Письма. 
Звідки святий міг знати, яким буде кінець 
світу?  

Після того як Іван Богослов опинився в Римі, він 
був покараний за віру. Його спочатку хотіли 
отруїти, потім варили в казані з водою. Однак 
він залишився живим. Згодом його заслали на о. 
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Патмос, де він мав видіння – «одкровення». Як 
я вже згадував, людина, яка наближається до 
Бога, пізнає правду. Кожен із нас має досвід 
свого «одкровення». Його переживаємо тоді, 
коли присвячуємо час молитві чи йдемо із 
щирим серцем сповідатися і свідомо 
причащаємося: тоді нам стають зрозумілими 
багато речей, ми легко приймаємо важливі 
рішення. Через таку близькість Іван і пізнав 
таємниці Господнього буття. Прочитавши цю 
Книгу, розуміємо, що вона є символічною. Не 
все, що там написано, так і станеться. Де ж тоді 
свобідна воля людини? Книга Одкровення каже 
нам про те, що може трапитися, коли людина 
відійде від Бога. Це так само, як каже лікар: 
якщо ми споживатимемо певні шкідливі 
продути, то довго не проживемо. Він також 
каже нам «одкровення», передбачаючи, що 
станеться, коли ми не дбатимемо про своє 
здоров’я. 

Отже, те пророцтво, яке записано в Книзі 
Одкровення, може і не статися, якщо ми 
будемо більше наближеними до Бога? 

Книгу Одкровення екзегети трактують по-
різному. Адже до кожного з нас Бог промовляє 
по-різному. Ніхто не знає, що може статися. 
Однак Слово Боже дано для того, щоб людина 
освячувалася. Питання не в тому, що буде 
завтра, а радше, якими ми будемо завтра в 
наших стосунках із Господом. 

Євангелист Іван Богослов відомий своїм 
«богослов’ям любові». Він навчав, що потрібно 
любити, і цього вже буде достатньо, що 
сповнилося Слово Боже. Чи справді достатньо 
тільки любові, щоб жити по-Божому? 

Ідеться про апокрифічні розповіді останніх років 
життя святого. Коли апостол вже не міг ходити, 
його виводили під руки його учні, щоб він 
навчав інших. Іван Богослов казав завжди одну і 
ту ж фразу: «Дітоньки, любіть один одного…» 
Ми знаємо, що Бог є любов. Тому, хто перебуває 
в любові, той перебуває в Бозі. Коли любов 

панує поміж нами, тоді між нами є Бог. А коли 
ми є з Господом, то що нам ще потрібно? Бог 
має в собі все. Навіть тоді, коли до нас хтось 
ставиться з нелюбов’ю, ми повинні відповідати 
любов’ю. Тоді ми даємо такій людині Бога. 
Важливо плекати в собі любов, бо це Божа 
прикмета. 

Важко любити тих, хто завдає нам болю. Це 
легко зрозуміти на прикладі ситуації, що 
склалася тепер в Україні. Мені нестерпно 
часом чути на вулицях міста мову і музику 
країни-агресора. У мене виникають погані 
асоціації, лихі думки… Як любити тих, хто 
знищує цвіт нашої нації? 

Кожен із нас прагне бути послідовником Ісуса 
Христа. І ми, як християни, повинні брати 
приклад із нашого Учителя. Погляньмо на Його 
особу, розіпнуту на хресті! Люди розіпнули Бога, 
що дав буття всьому. Це важко зрозуміти. Бо ми 
спочатку чинимо гріх, а потім до нас приходить 
усвідомлення того, що ми наробили. Тоді йдемо 
до Сповіді. Ті, кого ми називаємо агресорами, – 
не свідомі того, що вони роблять. І їх може 
зупинити тільки наша любов. Ви ж добре 
розумієте, що Христос міг мізинцем 
поворухнути і полки ангелів знищили б усіх, хто 
підняв на Нього руку. Так само є безліч 
прикладів мучеників, яких катували, а вони 
відповідали на це любов’ю. Наведу приклад із 
життя мученика УГКЦ блаженного Миколая 
Чарнецького, якого одного разу сильно побив 
наглядач у в’язниці. Коли цей чоловік пішов 
додому, то він відчув докори сумління. Перед 
очима в нього постали картини його життя, 
нечесні, несправедливі, жорстокі... Наступного 
дня він пішов каятися за свої гріхи до святителя 
Миколая. Що ж сталося? Цей чоловік 
доторкнувся до любові, яка його перемінила.  

Розмовляла Руслана Ткаченко, Департамент 

інформації УГКЦ 
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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 

SATURDAY, OCT 11 

5PM (Sat) – Liturgy for all parishioners; 
for the repose of +Аnna Bombak 

6PM (Sat) – Great Vespers 

SUNDAY, OCT 12 

9:00 AM (Sun) – Rosary Prayer 
9:30 AM – Liturgy for all parishioners 

11:00 AM – Liturgy for all parishioners 

MONDAY, OCT 13 (Thanksgiving Day) 

9:30 AM – Liturgy for the intentions of all 
parishioners (thanksgiving) 

TUESDAY, OCT 14 

8 AM – For repose of +Maria Nebozuk 

WEDNESDAY, OCT 15 

8 AM – Liturgy for the repose of +Mary 
and +John Berezanski 

6 PM – Liturgy for the repose of +Mary 
Davis (1yr memorial) 

THURSDAY, OCT 16 

8 AM – Liturgy for the repose of +Ed 
Kostyshen 

FRIDAY, OCT 17 

8 AM – Liturgy for the intentions of 
Marko (birthday blessings) 

SATURDAY, OCT 18 

10 AM – Liturgy for the repose of +Jane 
Tichkowsky  
5 AM – Liturgy for all parishioners; for the 
repose of +Wasyl & Parasceva Kuziw 

6PM – Great Vespers 

SUNDAY, OCT 19 

9:00 AM – Rosary Prayer 
9:30 AM – Liturgy for all parishioners 

11:00 AM – Liturgy for all parishioners 
 


