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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 
Twentieth Sunday after Pentecost, Tone 3; the 
Holy And Glorious Great-Martyr Demetrius, from 
whose tomb Myrrh streams forth (285-310); and 
the Commemoration of the Great and Terrible 
Earthquake at Constantinople of 741 AD 

Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 3: Let the heavens be glad, let the 
earth rejoice,* for the Lord has done a mighty 
deed with His arm.* He trampled death by 
death. He became the first-born of the dead;* 
He saved us from the abyss of Hades* and 
granted great mercy to the world. 

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

Kontakion, Tone 3: You rose from the tomb, O 
compassionate Lord,* and led us out from the 
gates of death.* Today Adam exults and Eve 
rejoices,* and the prophets together with the 
patriarchs* unceasingly acclaim the divine 
might of Your power. 

Prokeimenon, Tone 3 

ALL:  Sing to our God, sing; sing to our King, 
sing. 

Verse: Clap your hands, all you nations; shout 
unto God with the voice of joy. 

Epistle (Galatians 1:11-19) 

A reading from the holy Apostle Paul to the 
Galatians. 

Brothers and Sisters, I want you to know, that 
the gospel that was proclaimed by me is not of 
human origin; for I did not receive it from a 
human source, nor was I taught it, but I 
received it through a revelation of Jesus Christ. 
You have heard, no doubt, of my earlier life in 
Judaism. I was violently persecuting the 
church of God and was trying to destroy it. I 
advanced in Judaism beyond many among my 
people of the same age, for I was far more 

zealous for the traditions of my ancestors. But 
when God, who had set me apart before I was 
born and called me through his grace, was 
pleased to reveal his Son to me, so that I might 
proclaim him among the Gentiles, I did not 
confer with any human being, nor did I go up 
to Jerusalem to those who were already 
apostles before me, but I went away at once 
into Arabia, and afterwards I returned to 
Damascus. Then after three years I did go up 
to Jerusalem to visit Cephas and stayed with 
him fifteen days; but I did not see any other 
apostle except James the Lord’s brother. 

Alleluia, Tone 3 

Verse: In You, O Lord, have I hoped that I may 
not be put to shame for ever. 

Verse: Be a protector unto me, O God, and a 
house of refuge to save me.  

Gospel (Luke 7:11-16) 

At that time, Jesus went to a town called Nain, 
and his disciples and a large crowd went with 
him. As he approached the gate of the town, a 
man who had died was being carried out. He 
was his mother’s only son, and she was a 
widow; and with her was a large crowd from 
the town. When the Lord saw her, he had 
compassion for her and said to her, “Do not 
weep.” Then he came forward and touched 
the bier, and the bearers stood still. And he 
said, “Young man, I say to you, rise!” The dead 
man sat up and began to speak, and Jesus gave 
him to his mother. Fear seized all of them; and 
they glorified God, saying, “A great prophet 
has risen among us!” and “God has looked 
favourably on his people!” 

Communion Hymn 

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

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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ANNOUNCEMENTS 

READERS 

Today – Sunday, October 26 

5:00 pm (Sat) – Marko Stefaniuk 
9:30 am (Sun) – Andrea Leader 
11:00 am (Sun) – Daria Antoszko 

Next Sunday – November 2 

5:00 pm (Sat) – Anastasia Babej 
9:30 am (Sun) – Matthew Bogda 
11:00 am (Sun) – to be assigned 

TODAY 

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

SUNDAY SCHOOL TODAY – as usual. 

PRAYERS & CONDOLENCES to the Lemiski 
family and the passing away of+ Anne Lemiski. 
Parastasis – Thursday, October 30, 8 pm, at 
Park Memorial Chapel; Funeral Service – 
Friday, October 31, 10 am, St. Josaphat’s 
Cathedral. May her memory be eternal! 

PRAYERS & CONDOLENCES to the Marych 
family on the passing away of +Walter 
Marych. The Funeral took place on Thursday, 
October 23rd. May his memory be eternal! 

PARISH 

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

PRAYERS FOR THE SICK –If you wish, please 
feel free to submit to the parish office the 
names of those who are ill, in hospital, at 
home or in care facilities, and in need of 
prayer and visitation. Thank you! 

PLEASE PRAY FOR our brothers and sisters 
who are struggling with health issues at this 
time: Josephine Greschuk, Bohdan Kuzyk and 
Mary Sherbaniuk. 

ADULT BIBLE STUDY — Monday nights at 7:00 
pm. in the church basement. For more 
information, contact Don Hucal at 780-424-
3477. 

ADULT FAITH CLASS THIS WEEK: The topic for 
our adult faith class this week is THE STORY OF 
JOSEPH (Gen 37-50). Each session ends with a 
faith lesson which applies to daily Christian 
life. Classes this year are facilitated by Fr. 
Peter Babej and Ed Hecker. Join us for any of 
the sessions. All are welcome! NOTE: WE 
BEGIN AT 7:00 PM, immediately after the 
evening Divine Liturgy. 

OCTOBER COLLECTION – for the needs of Holy 
Spirit Seminary in Ottawa. Please use the 
envelopes included in today’s bulletin or the 
general envelopes provided in the pews. 
Annually, our cathedral is assessed to 
contribute a total of $7,500 in support of our 
seminary in Ottawa. Thank you for your 
donation! 

REMEMBRANCE DAY – Tuesday, November 
11th: A Memorial Divine Liturgy will be offered 
at 9:30 am for the repose of all who sacrificed 
their lives for our country and our freedom. 

ALTAR BOYS MEETING is scheduled for Friday, 
November 7th, at 6:30 pm (we will begin in 
church). 

PYROHY WORKBEE - Please come out and 
help us make pyrohy on Wednesday morning, 
October 29. Thank you! 

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 at 9:30 am as usual. Hierachical Divine 
Liturgy (Bi-lingual) with Bishop David at 11:00 
am, followed by the Parish Dinner in the Parish 
Hall. Tickets are available for purchase today, 
or through the parish office on weekdays. 
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ST. JOSAPHAT YOUTH NIGHT – our next 
planned even is scheduled for Friday, October 
31, at 7 pm. We will be watching and 
discussing the award winning movie, “God is 
Not Dead.” Please let us know if you will be 
attending by calling Julia Boyko at 780-964-
7365 or Fr. Peter at 780-423-9077. 

NEW SURVEY – HOW WELCOMING IS MY 
PARISH?   As part of our 25 Year Pastoral Plan, 
the Eparchy of Edmonton is working towards 
transforming our parishes into even more 
welcoming places, places where we encounter 
the living Christ. Help us become more 
welcoming parishes by filling out a survey 
available on our Eparchial Website 
www.edmontoneparchy.com.  The results of 
the survey will be shared with your pastor and 
parish pastoral council so that they help make 
your parish even more welcoming.  Survey 
open from Oct. 1 – Nov. 5, 2014.  Your input is 
important, and greatly appreciated! 

WINTER CLOTHING DRIVE. St. Josaphat’s 
Ukrainian Catholic Youth Group (UCY) is 
currently holding a WINTER CLOTHING DRIVE 
for the Bissell Centre.  Please drop off donated 
items at St. Josaphat’s Church Rectory 
(Weekdays 10:00am-4:00pm) OR in the 
Church Basement (Sundays). Last day to 
donate is Friday, November 28.  If have 
further questions, please contact Julia (780-
964-7465). Thank you Parishioners for all 
your support! Bissell Centre Needs: 

 Gently Used Jackets(Men/Women) 
 Gently Used Clothing 
 Mittens, Tukes, Scarves 
 Socks 
 Long Johns 
 Boots 

COMMUNITY 

THE ANNUAL BISHOP’S NAME DAY TEA – will 
take place on Sunday, November 9th, 2:00 pm, 

at St. Josaphat Parish “Verkhovyna” Hall. This 
year’s tea is hosted by the UCWLC – St. 
Josaphat Branch. On behalf of the Ukrainian 
Catholic Council of the Edmonton Eparchy 
(Tsentralia) and its permanent member 
organizations UCBC, UCWLC, UCYC, EECKC we 
would like to extend an invitation to you and 
your parishioners to attend! This event gives 
an opportunity to the Edmonton Eparchy laity 
to express gratitude to His Excellency for his 
good Pastoral care of all the Faithful.  

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.  

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

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
SUNDAY, OCTOBER 5, 2014 

SUNDAY COLLECTION $4,060.60 

CANDLES $175.00 

HOLY SPIRIT SEMIMARY 
 Alexandra Motruk-Warchola $20.00 
 Roman Nebozuk $20.00 
 Bohdan Nebozuk $20.00 

DONATIONS TO THE CHURCH 
 Sheryl Lazcuk $30.00 
 Ryan and Natasha Gerace $20.00 
 N.N. $500.00 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

http://www.edmontoneparchy.com/
mailto:info@helpourmarriage.ca
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St. Demetrius, Great Martyr 
Feast Day: October 26 

Demetrius was of noble ancestry, the son of 
the Roman military governor for the city of 
Thessalonica. Although his parents were 
prominent in pagan Roman society, they 
were secretly Christians. Demetrius was 
raised in the faith, well-educated, formed in 
virtue, wisdom and goodness of heart. 

Following in the footsteps of his father, 
Demetrius became a high-ranking officer in 
the Roman army. Impressed by his military 
expertise, Caesar Galerius Maximian (ruling in 
the Eastern half of the Empire) appointed 
Demetrius as commander of the Roman 
forces in Thessaly and governor of 

Thessalonica (Greece).  The appointment 
took place c. AD 305, during the time of the 
Great Persecution of Christians, which had 
begun in AD 303 and would last until AD 311.  

Caesar Galerius Maximian was a fierce 
advocate of the old ways and old gods. 
Christianity was to be eradicated and all 
governors under his authority were expected 
to comply with official policy. Every 
inhabitant in his realm was expected to offer 
sacrifices to the Roman gods. 

After a successful military campaign against 
the Scythians (Sarmatians) in AD 306, 
Galerius decided to stop in Thessalonica on 
his return home. During his stay, Demetrius 
was denounced by those who were envious 
of his success, and accused of being a 
Christian. Finding out that Christianity was 
not being eradicated, but encouraged, 
Galerius had Demetrius arrested and thrown 
into prison. 

While in prison, a young Christian named 
Nestor came to Demetrius for a blessing. He 
was to face certain death in the arena, in 
single combat against the well-known giant 
gladiator Lyaeus (Leo). Demetrius gave 
Nestor his blessing; and against all odds, 
Nestor slew the giant Lyaeus, just as David 
had once killed Goliath. The emperor was 
enraged. Learning that Demetrius was 
somehow involved in the victory, he had 
Nestor beheaded outside the city and 
Demetrius was impaled with spears in prison. 

Many miracles continued to take place after 
Demetrius’ death by means of his blood-
stained tunic and signet ring. In the seventh 
century, when a fragrant scent was detected 
by the tomb of St. Demetrius, it was opened 
to find that a sweet-scented myrrh flowing 
from his relics. 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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Jesus Raises a Man 
From the Dead 
Today we meet a woman who has lost her 
husband, and now, she has lost her only son. 
She is all alone in the world and the question 
she may be asking herself is, “Why me?” 

Most of us at some point in our life, have 
asked God this question: Why me? At some 
point we have also tasted the sorrow and the 
grief experienced by the mother in today’s 
Gospel; and if we have not yet experienced it, 
we may in time. 

There is one thing that the whole human race 
definitely shares in common, and that is the 
experience of interior pain. No matter 
whether rich or poor, wise or ignorant, 
religious or non-religious, everyone 
experiences internal suffering at some point 
in life, suffering which is caused by 
abandonment, betrayal, rejection, or the loss 
of a loved one. 

Why me? There is really no answer to this 
question. When asked, most often God 
remains silent, because there are certain 
questions, which will never be answered 
during this life time, but only in the next. 

In today’s Gospel there is not one, but two 
processions taking place at the same time. 
First, there is the procession of death and 
sorrow, moving out of the city to the place of 
burial. Then, there is the procession of life 
coming the other way towards the city, led by 
Jesus Himself. It is a procession of 
compassion, mercy, hope and victory. As they 
meet one another just outside the city gates, 
the two processions stop. 

The scripture says that, Jesus ‘was moved 
with compassion upon seeing the woman.” 
He felt her pain and was moved to the depths 
of his heart.” Did Jesus see in this mother the 

pain of His own Mother, who would soon 
share the same grief? Or did He see in this 
poor woman the pain of every mother, 
father, brother and sister who grieves the 
loss of a loved one? I would say yes to both! 
The young man had died unwillingly, but 
Jesus would soon die willingly for us, to 
conquer death by His own death and 
resurrection. 

In the gospel of John, Jesus says to Martha, “I 
am the Resurrection.” He Who is the 
Resurrection by the power of His word simply 
says, “Young man, I say to you, arise!” And 
the soul of the young man obeys. It returns to 
the body and the body returns to life. The 
young man sits up and is given back to His 
mother. 

The miracle proclaimed today is a powerful 
sign of Christ’s ultimate victory, for He has 
power over life and death. A time will come, 
when our loved ones, family and friends, will 
be returned to us in the Kingdom of God, and 
death shall be no more. Today’s “Procession 
of Life” shall overcome and the hope that it 
brings shall be fulfilled in victory, for 

 Love is greater than death 

 Hope is greater than despair, and 

 Faith is greater than fear. 

The response of the people in today’s Gospel 
is one of glory and praise. Seeing this great 
miracle, the people gave glory to God; they 
glorified God! To glorify God is an essential 
part of our being and our existence. We have 
this deep need, this desire to know God, to 
see His wonders and awesomeness and in 
response, to worship and glorify Him. We 
glorify God by simply living a holy life, giving 
thanks to Him in all circumstances, praying 
unceasingly and doing all that we do, even 
the smallest task, for the glory of God: 
“Hallowed by Thy Name.” May the name of 
our Lord, Jesus Christ, be glorified by all! 
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CЛУЖБА БОЖA 

Тропарi і кондаки 

Тропар, глас 3: Нехай веселяться небесні, 
нехай радуються земляни,* бо показав 
владу рукою Своєю Господь.* Він смертю 
смерть подолав,* первістком з – поміж 
мертвих став,* визволив нас із глибин аду,* 
і подав світові велику милість. 

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

Кондак, глас 3: Воскрес Ти нині з гробу, 
Щедрий,* і нас вивів із брам смерти;* нині 
Адам веселиться і радіє Єва,* разом же і 
пророки з патріархами безустанно 
оспівують* божественну могутність влади 
Твоєї. 

Прокімен, Глас 3 

ВСІ: Співайте Богові нашому, співайте; 
співайте Цареві нашому співайте. 

Стих: Всі народи, заплещіть руками, 
кликніть до Бога голосом радости. 

ВСІ: Співайте Богові нашому, співайте; 
співайте Цареві нашому співайте. 

Апостол – Гал 1,11-19 

До Галатів послання святого апостола Павла 
читання. 

Браття і сестри! Сповіщаю вас, що Євангеліє, 
яке я вам проповідував, не від людей; бож 
я його не прийняв, ні навчився від людини, 
а через об’ялення Ісуса Христа. 

Ви чули про мою поведінку колись у 
юдействі, про те, що я жорстоко 
переслідував Церкву Божу та руйнував її. 

Я визначався серед багатьох ровесників з 
мого роду, бувши запеклим прихильником 
передань моїх предків. 

Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби 
моєї матері і покликав Своєю благодаттю, 
зволив об’явити в мені Сина Свого, щоб я 
проповідував Його між поганами, я 
негайно, ні з ким не радившись, не пішов у 
Єрусалим до тих, що були апостолами 
передо мною, але пішов в Арабію і потім 
повернився в Дамаск. 

Три роки після того пішов я в Єрусалим 
відвідати Петра. Іншого ж з апостолів я не 
бачив, крім Якова, брата Господнього. 

Стихи Алилуя 

1. На Тебе, Господи, уповаю, щоб не 
осоромитись навіки. 2. Будь мені Богом 
захисником і домом пристановища, щоб 
спасти мене. 

Євангелія - Лука 7,11-16 

В ТОЙ ЧАС пішов Ісус у місто, що зветься 
Наїн, і з Ним ішли Його учні й сила народу.  

Коли вони наблизились до міської брами, 
аж ось виносили мертвого сина, єдиного в 
матері своєї, що була вдовою. І було з нею 
чимало людей з міста. 

Побачивши її, Господь зглянувся над нею і 
сказав до неї: Не плач. І, приступивши, 
доторкнувсь до мар, а ті, що несли, 
зупинились. 

Тоді Ісус сказав: Юначе, кажу тобі, встань! І 
мертвий підвівся, і почав говорити. Він 
віддав його матері. 

Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога, 
кажучи: Великий пророк встав між нами, і 
Бог навідався до народу свого. 

Причасний 

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

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

ЧИТЦІ 

Читці – сьогодні  (26-го жовтня): 

5:00 пп (суб) – Марко Стефанюк 
9:30 рано (нед) – Андрея Лідер 
11:00 рано (нед) – Дарія Антошко 

Читці в наступнунеділю (2-го листопада): 

5:00 пп (суб) – Анастасія Баей 
9:30 рано (нед) – Матей Богда 
11:00 рано (нед) – не назначено 

СЬОГОДНІ 

СПІЛЬНА ВЕРВИЦЯ – год. 9:00 рано. 

MОЛИТВИ ТА СПІВЧУТТЯ родині Лемиських 
з відоходом у вічність слугині Божої +Анни 
Лемиської.  Парастас – в четвер, 30-го 
жовтня, 8 год. вечора, в каплиці Парк 
Меморіал; Похоронна відправа – в 
п’ятницю, 31-го жовтня, о 10 год. рано, в 
катедрі св. Йосафата. Нехай вічна буде її 
пам’ять. 

МОЛИТВИ ТА СПІВЧУТТЯ родині Марич з 
відходом у вічність слуги Божого 
+Володимира Марича. Похорон відбувся в 
четвер, 23-го жовтня. Нехай вічна буде 
йому пам’ять. 

ПАРАФІЯ 

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

МОЛИТВИ ЗА ХВОРИХ –якщо ви знаєте, що 
хтось з наших парафіян хворий та лікарні 
або в піклувальному дому і потребує 
відвідин, просимо повідомити парафіяльну 
канцелярію. Щиро дякуємо! 

ПРОСИМО ПАМ’ЯТАТИ у своїх молитвах 
наших братів і сестер, які захворіли та 
перебувають або перебували в лікарні: 
Йосифа Ґрещук, Богдан Кузик, та Марія 
Щербанюк. 

БІБЛІЙНА НАУКА — в англійській мові 
відбувається що понеділка о год. 7:00 
вечора в церковній авдиторії. За дальшими 
інформаціями, просимо звернутися до 
Богдана Гукала на тел. 780-424-3477. 

ПРОГРАМА ДЛЯ ДОРОСЛИХ: Тема 
представлена в цю середу: ЖИТТЯ 
ЙОСИФА, СИНА ЯКОВА (Буття 37-50). Лекції 
відбуваються що середи о год. 7:00 вечера 
(в англійській мові), в церковній авдиторії 
(внизу), під проводом о. Петра Бабей та 
Едварда Гекер. Запрошуємо всіх до участи! 

СХОДИНИ МОЛОДІ (УКЮ) – відбудуться в 
п’ятницю, 31-го жовтня, о год. 7:00 вечора. 
Разом, будемо оглядати фільм, “God is Not 
Dead.” Просимо зголосити вашу участь до 
Юлії Бойко на тел. 780-964-7365 або до отця 
Петра на  телефон 780-423-9077. 

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

РЕМЕМБЕРЕНС ДЕЙ – вівторок, 11-го 
листопада: Заупокійна Служба Божа 
відправиться о год. 9:30 рано за спокій душ 
всіх героїв, які віддали своє життя за волю 
своєї батьківщини. 

СХОДИНИ ВІВТАРНИКІВ відбудеться в 
п’ятницю, 7-го листопада, о год. 6:30 
вечором (в церкві). 

ПІДГОТОВКА ПИРОГІВ – Просимо прийти і 
допомогти нам підготовкою пирогів 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. 
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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 сьогодні у захристії.  

ГРОМАДА 

РІЧНИЙ ЧАЙОК З ВЛАДИКОЮ ДАВИДОМ – 
відбудеться в неділю, 9-го листопада, о год. 
2:00 п.п. в церковній залі 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, 
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 СЬОГОДНІ, 26-го 
жовтня, від 1:00 до 3:30 год. п.п., у 
парафіяльному залі Церкви Св. 
Володимира, 12726 119 вулиця. 

НОВЕ ОБСЛІДУВАННЯ – НАСКІЛЬКИ МОЯ 
ПАРАФІЯ ПРИВІТНА?   Згідно з 25-ти річним 
пасторальним планом, Едмонтонська 
Єпархія працює над тим, щоб наші парафії 
стали більш привітними до нових осіб, щоб 
наші храми стали дісно місцями зустрічі із 
живим Христом. Доможіть наш осягнути цю 
ціль! Ласкаво просимо всіх виповнити нове 
обслідування (сирвей), яке знаходиться на 

вебсайті  www.edmontoneparchy.com.  
Вислід цього обслідування, як кінчається 5-
го листопада, допоможе парохам та 
пасторальним радам в їхній праці. Дякуюмо 
за вашу участь! 

ЗИМОВА ЗБІРКА ВЖИВАНОЇ ОДЕЖІ – наша 
молодь переводить збірку вживаної одежі 
для потребуючих. Ваші пожертви можна 
лишити в церковній залі (в неділю), або в 
церковній канцелярії протягом тижня. 
Збірка кінчається в п’ятницю, 28-го 
листопада. За дальшими інформаціями, 
просимо звернутися до Юлії Бойко на 
тел.  780-964-7465. Дякую заздалегідь за 
вашу підтримку! Bissell Centre потребує: 

 Зимові жакети для мужин та жінок 
 вживану одіж 
 рукавиці, шалики, шапки 
 скарпети 
 Чоботи 

ГРОМАДА 

РІЧНИЙ ЧАЙОК З НАГОДИ ІМ’ЯНИН 
ВЛАДИКИ ДАВИДА – відбудеться в неділю, 
9-го листопада, о год. 2:00 п.п., в церковній 
залі св. Йосафата при домі «Верховина». 
Цього року, чайок організує та переводить 
наш відділ ЛУКЖК св. Йосафата. Просимо 
всіх до чисельної участи!  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
НЕДІЛЯ 5-ГО ЖОВТНЯ, 2014 

НЕДІЛЬНА ТАЦА $4,060.60 

СВІЧКИ $175.00 

ПОЖЕРТВИ НА СЕМІНАРІЮ 
 Олександра Мотрук-Вархола $20.00 
 Роман Небожук $20.00 
 Богдан Небожук $20.00 

ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 
 Шерилл Лащук $30.00 
 Раєн та Наташа Ґерас $20.00 
 N.N. $500.00 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

mailto:info@helpourmarriage.ca
http://www.helpourmarriage.ca/
http://www.edmontoneparchy.com/
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«Доктрина щодо 
подружжя не змінюється, 
а розвивається, щоб 
давати відповіді на 
актуальні виклики», - 
Глава УГКЦ 
 

У понеділок, 13 жовтня 2014 року, під час 
11-го загального зібрання ІІІ Надзвичайної 
Загальної асамблеї Синоду Єпископів на 
тему сім’ї кардинал Петер Ердо, 
Архиєпископ Будапешта і головний 
доповідач Синоду, представив доповідь за 
підсумками дискусій, які відбулися під час 
першого тижня праці Синоду.   

В інтерв’ю італійською мовою для Радіо 
Ватикану своїми думками про цей 
документ поділився Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав, який також бере 
участь у синодальних працях. 

Блаженніший Святослав звернув увагу на 
те, що ця доповідь ще не є офіційним 
остаточним текстом, а «підсумком 
доповідей, виголошених минулого тижня», 
тому його не слід вважати результатом 
дискусій. Аналіз і опрацювання цього 
тексту відбувається під час засідань у 
малих групах, розподілених за мовною 
ознакою, і стосовно нього висловлюється 
багато зауваг і критики. 

«Деякі отці нашої групи сказали, що слід 
переробити деякі речі, доповнити текст, 
щоб підготувати послання, як для 
Святішого Отця, так і для наших вірних, яке 
було б чіткіше сформульованим та більш 
врівноваженим», – розповів Глава УГКЦ. 

«Насамперед, – вів далі він, – ми хочемо 
наново підкреслити доктрину Церкви про 
подружжя і сім’ю, ми не маємо жодного 
наміру щось змінювати, чи спростовувати, 
чи відступити від певних принципів, як це 
коментують деякі засоби інформації». 

Блаженніший Святослав наголосив, що отці 
Синоду «дійсно 
займаються викликами, 
а ці виклики приходять 
не зсередини Церкви, а 
ззовні». Завданням є 
знайти найкращий 
спосіб, як на них 
відповісти, 
«пропонуючи в 
радісному, позитивному 
ключі Євангеліє 
родини». 

Які моменти доповіді 
викликають найбільше 
критики й у чому 
полягає їхня неточність? 
Таким було наступне 
запитання, на що Глава 
УГКЦ відповів: «Критика 
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передусім стосується формулювання 
висловлювань, потрібно бути набагато 
точнішими. Адже, як говорить приказка, 
диявол приховується у деталях... Іноді 
намір отців не вповні відповідає 
сформульованому текстові. І це вносить 
замішання. Тому тепер ми намагаємося 
висловитися у кращий спосіб, щоб, з 
одного боку, добре обдумати 
запропоновані теми, а з іншого – 
пропонувати Євангеліє, традиційне вчення 
Католицької Церкви в ключі нової 
євангелізації». 

Архиєрей підкреслив, що «доктрина не 
змінюється, доктрина розвивається, тобто 
уточнюється, щоб дати відповідь на 
виклики». Він пригадав, що в історії 
Церкви «доктринальна частина 
сформувалася як відповідь християн на 
деякі єресі чи погане зрозуміння 
християнської віри». Саме так поставав 
доктринальний корпус. Сьогодні існують 
нові виклики та труднощі «в прийманні 
традиційної доктрини», і це вимагає 
«пояснення деяких моментів церковного 
вчення, щоб надати орієнтири, також і 
практичного характеру, для 
душпастирства». 

«Цей Синод, – наголосив Глава УГКЦ, – не є 
доктринальним, ми зібралися не для того, 
щоб дискутувати над доктриною, а щоб 
поділитися своїм душпастирським 
досвідом. Ми беремо до уваги ці великі 
страждання і виклики, які переживає 
християнська сім’я в сучасному світі». 

Наступне запитання стосувалося так званих 
«неврегульованих ситуацій», тобто тих пар, 
які не можуть бути визнані Церквою як 
подружжя, але щодо яких Церква 
намагається зайняти позицію милосердя і 
слухання. Чого вони найбільше 
потребують? «Без сумніву, – відповів 

Блаженніший Святослав, – з одного боку, 
ми бажаємо ще раз наголосити на 
доктрині, що сім’я – це вірний, 
нерозривний і сакраментальний союз між 
чоловіком та жінкою. Інші форми 
співжиття не визнаються як подружжя.  

Але, одночасно, потрібно вказати, що 
якщо, наприклад, чоловік і жінка навіть без 
церковного шлюбу живуть у стабільному, 
плідному і вірному зв’язку, то в ньому 
присутні оті semina verbi, зерна істини, 
котрі потрібно належно оцінити. Можливо, 
чи не вперше, увага пастирів звернена поза 
загороду свого стада, щоб розглянути і ті 
дуже небезпечні ситуації важкого гріха, і ті, 
які слід оцінити, як, скажімо, відправну 
точку для того, аби допомогти цим людям 
досягнути євангельського ідеалу». 

Кореспондент звернув увагу, що в ЗМІ 
прозвучало ствердження про «відкритість 
до гомосексуальних зв’язків». Якою 
насправді є ситуація? «Це не так, – відповів 
Глава УГКЦ, – мова не йшла про 
відкритість, але говорилося про 
страждання цих людей. Я виступив у залі 
засідань, кажучи, що, дійсно, ми не 
можемо вважати гомосексуальну 
орієнтацію як добро, якому слід надати 
цінність. Це біль, це велика проблема, яка 
завдає такій людині страждань, що не 
залежать від того, чи ми їх вважаємо 
чимось добрим чи злим. Тому на це треба 
мати чіткий погляд: не можна 
ототожнювати особу з її гомосексуальною 
схильністю. Потрібно бачити особу, брати 
до уваги її екзистенційну актуальну 
ситуацію, намагаючись зрозуміти, як ми 
можемо просвітити світлом Євангелія її 
життя, яке дійсно випробовуване 
особистими стражданнями». 
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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 25 

5 PM – Liturgy for the repose of +Fred 
Papirnik with Panakhyda (25th Memorial) 

6PM – Great Vespers 

SUNDAY, OCT 26 

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

11:00 AM – Liturgy for all parishioners 

MONDAY, OCT 27 

8 AM – Liturgy for +Ivan Bombak 

TUESDAY, OCT 28 

8 AM – Liturgy for +Leonard Nay 

WEDNESDAY, OCT 29 

8 AM – Liturgy for +Katie Hladunewich 

6 PM – Liturgy for all the people on the 
prayer list of the Apostleship of Prayer  

THURSDAY, OCT 30 

8 AM – Liturgy for a special intention 

8 PM – Parastas for +Anne Lemiski, at 
Park Memorial Chapel 

FRIDAY, OCT 31 

8 AM – Liturgy for the health of Joe Doran 

10 AM – Funeral Service for +Anne 
Lemiski 

SATURDAY, NOV 1 

5 PM – Liturgy for all parishioners; for the 
repose of +Anna Bombak 

6PM – Great Vespers 

SUNDAY, NOV 2 

9:30 AM – Liturgy for all parishioners 

11:00 AM – Liturgy for all parishioners 
 


