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DIVINE SERVICES 

Weekdays 

8 am – Div Liturgy (Mon-Fri) 
6 pm – Div Liturgy (Wed) 

The Lord’s Day 

Sat. 5 pm – Div Liturgy (Eng/Ukr); 
 6 pm – Great Vespers 

Sun. 9:30 am – Div Liturgy (Eng) 
 10:30 am – Sunday-School 
 11 am – Div Liturgy (Ukr) 

Feasts of Obligation 

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

CONFESSIONS 

Sat. 4:30 -5:30 pm 

Sun. 9-10 am; 11-11:30 am 

PARISH OFFICE 

Open Tuesday to Friday, 9:30 am to 4:30 pm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Катедра св. Йосафата 
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DIVINE  LITURGY 

Troparia and Kontakia, Tone 4 

Troparion: Today is the prelude of the good 
pleasure of God,* and the proclamation of 
salvation for the human race.* In the Temple 
of God* the Virgin is clearly revealed,* and 
beforehand announces Christ to all.* To her, 
then, let us cry aloud with a mighty voice:* 
Rejoice, fulfilment of the Creator’s plan. 

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

Kontakion: The Savior’s pure temple,* the 
precious bridal chamber and Virgin,* the 
sacred treasury of the glory of God,* is 
brought today into the house of the Lord;* 
and with her she brings the grace of the divine 
Spirit.* God’s angels sing in praise of her:* She 
is indeed the heavenly dwelling-place. 

Prokeimenon, Tone 3 

My soul magnifies the Lord, and my spirit has 
rejoiced in God my Saviour. 

Verse: Because He has regarded the humility of 
His handmaid; for behold, all generations shall 
call me blessed. (Luke 1:46-48)  

Epistle - Ephesians 2:14-22 

Deacon: Wisdom! 

Reader: A reading from the epistle of the holy 
Apostle Paul to the Ephesians. 

Deacon: Let us be attentive 

Reader: Brothers and Sisters, Christ is our 
peace; in His flesh He has made both groups 
into one and has broken down the dividing 
wall, that is, the hostility between us. He has 
abolished the law with its commandments and 
ordinances, that He might create in Himself 
one new humanity in place of the two, thus 
making peace, and might reconcile both 
groups to God in one body through the cross, 

thus putting to death that hostility through it. 
So He came and proclaimed peace to you who 
were far off and peace to those who were 
near, for through Him both of us have access 
in one Spirit to the Father. So then you are no 
longer strangers and aliens, but you are 
citizens with the saints and also members of 
the household of God, built upon the 
foundation of the apostles and prophets, with 
Christ Jesus Himself as the cornerstone. In Him 
the whole structure is joined together and 
grows into a holy temple in the Lord; in whom 
you also are built together spiritually into a 
dwelling place for God. 

Alleluia Verses, Tone 8 

Verse 1: Hear, O daughter, and see, and incline 
your ear. Verse 2: The rich among the people 
shall entreat your countenance. (Ps 44: 11, 13) 

Gospel – Luke 8:41-56 

At that time, there came a man named Jairus, 
a leader of the synagogue. He fell at Jesus’ feet 
and begged Him to come to his house, for he 
had an only daughter, about twelve years old, 
who was dying. As he went, the crowds 
pressed in on Him. 

Now there was a woman who had been 
suffering from haemorrhages for twelve 
years; and though she had spent all she had on 
physicians, no one could cure her. She came 
up behind Him and touched the fringe of His 
clothes, and immediately her haemorrhage 
stopped. Then Jesus asked, “Who touched 
me?” When all denied it, Peter and those who 
were with Him said, “Master, the crowds 
surround You and press in on You.” But Jesus 
said, “Someone touched Me; for I noticed that 
power had gone out from Me.” When the 
woman saw that she could not remiain 
hidden, she came trembling; and falling down 
before Him, she declared in the presence of all 
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the people why she had touched Him, and 
how she had been immediately healed. He 
said to her, “Daughter, your faith has made 
you well; go in peace.” 

While He was still speaking, someone came 
from the leader’s house to say, “Your 
daughter is dead; do not trouble the Teacher 
any longer.” When Jesus heard this, He 
replied, “Do not fear. Only believe, and she 
will be saved.” When He came to the house, 
He did not allow anyone to enter with Him, 
except Peter, John, and James, and the child’s 
father and mother. They were all weeping and 
wailing for her; but He said, “Do not weep; for 
she is not dead but sleeping.” And they 
laughed at Him, knowing that she was dead. 
But He took her by the hand and called out, 
“Child, get up!” Her spirit returned, and she 
got up at once. Then He directed them to give 
her something to eat. Her parents were 
astounded; but He ordered them to tell no one 
what had happenned. 

Communion Hymn 

Praise the Lord from the heavens;* praise Him 
in the hightest.*I will take the cup of 
salvation,* and I will call upon the name of the 
Lord.* Alleluia, alleluia,* alleluia. 

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

ANNOUNCEMENTS 

READERS 

Today – Sunday, November 23 

5:00 pm (Sat) – Theodosia Babej 
9:30 am (Sun) – Larry Verbitsky 
11:00 am (Sun) – Daria Porochiwnyk 

Next Sunday – November 30 

5:00 pm (Sat) – Roman Polichuk 
9:30 am (Sun) – Peter Sorochuk 
11:00 am (Sun) – Melania Antoszko 

TODAY 

BORSCHT AND A BUN – (eat-in and take-out) 
will be served by the UCWLC TODAY, Sunday, 
November 23, after each  morning Liturgy, in 
the church basement (auditorium). 

SIGN-UP COFFEE SOCIAL VOLUNTEERS! – we 
need every parish family to volunteer once or 
twice a year on a rotation basis to help with 
the Coffee Social set-up and clean-up. Please 
call the parish ofice to sign up! Families and 
individuals from the 9:30 am Liturgy are 
responsible for set-up (20 min before Liturgy); 
and families and individuals from the 11 am 
Liturgy are responsible for clean-up (at about 
1 pm). You and the fellowship of our 
parishioners will be blessed by your 
assistance! Thank you! 

CONFESSIONS – Please note that a priest is on 
duty to hear confessions every Saturday, 
4:30pm to 5:30pm; and every Sunday, 9am to 
10am, 11am to 11:30 am. The light by the 
confessional is on, when the priest is available 
to hear confessions. 

 
PARISH 

NO VESPERS – on Saturday, November 22nd. 
We will resume as usual, on Saturday, 
November 29, at 6 pm. 

GOOD NEWS! ST. NICHOLAS will be visiting 
the Cathedral on Sunday, December 7th, at 
the 9:30 am Liturgy, followed with a special 
program in the parish hall! Attached to today’s 
bulletin is a registration form. If you are a 
godparent, grandparent, aunt or uncle, please 
pass on a form to any family you know with 
children! We ask that all registration forms be 
submitted by Friday November 28th! 

NEW 2015 PARISH CALENDARS will be 
available for distribution by next week. Please 
pick up a calendar at one of the entrances or 
in the church basement. 
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UCWLC MUSEUM – is open on the first and 
third Sunday of each month. 

DECEMBER 9TH – CONCEPTION BY SAINT ANN 
– This feast (also known as the Immaculate 
Conception in the West) will be celebrated on 
Tuesday, December 9th, with Divine Liturgy at 
9:30 am, and an additional Divine Liturgy in 
the evening at 6 PM. Anointing with Holy Oil 
after each Liturgy. Great Vespers and Lytia – 
on Monday, December 8th, at 6 PM. NOTE: the 
Eastern Church has been celebrating this feast 
on December 9th from the 5th century. It is not 
a feast of obligation, but a wonderful way to 
express your love and devotion to Mother 
Mary by participating in the prayers and divine 
services! 

ALL DAY CONFESSIONS – in preparation for 
Christmas – Saturday, December 20th, from 
9am to 6 pm. 

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 during Holy Pylypivka: Peter Dziedzic. 

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

ADULT FAITH CLASS THIS WEEK: The topic for 
our adult faith class this week is “DESERT 
WANDERINGS” (Num 9-21; Deut 31-34).  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. 

PYROHY WORKBEE - Please come out and 
help us make pyrohy next Thursday morning, 
December 4. Thank you! 

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 this Friday, November 28.  If have 
further questions, please contact Julia (780-
964-7465). Thank you for all your support! 

CATHEDRAL CHRISTMAS DECORATIONS – If 
you would like to help decorate the Cathedral 
for Christmas, all volunteers are cordially 
invited to come on Saturday Dec. 6 at 9:00 
a.m. Please phone the office if you’re coming! 

PASTORAL COUNCIL MEETING – will take 
place on Monday, December 1, at 7 pm, in the 
rectory board room (enter through parish 
office door). 

ANNUAL GENERAL MEETINGS and elections 
of new executives for the St. Josaphat UCWLC 
and UCBC Branches will take place on 
Thursday, December 4, at 7:00 pm. All 
members are obligated to attend! 

KNIGHTS OF COLUMBUS MEMORIAL 
LITURGY – Brother Knights and families: You 
are cordially invited to attend the Knight’s 
Memorial Divine Liturgy on Wednesday 
December 10th, 6:00 p.m. at St. Josaphat’s 
Cathedral. The Divine Liturgy will be offered in 
remembrance of, fellow brother knights, and 
spouses, who have passed away. Christmas 
fellowship and refreshments afterwards. 
Kindly be mindful of those requiring 
transportation to attend. All are welcome to 
join our Father Dydyk Family event. A 
Christmas Icon Puzzle will be won!!! 
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COMMUNITY 

CHRISTMAS ARTIST CRAFT MARKET 
WORKSHOPS The Alberta Council for the 
Ukrainian Arts is hosting a Christmas Market 
and Workshops on Saturday December 6, 
2014 at St. John’s Cultural Centre 10611-110 
Ave. Admission is by donation. Workshops 
being offered include: Torte Making, Wheat 
Weaving, Kolach Braiding, Card Making, Knysh 
Making and a History of Sviat Vechir. If you, or 
anyone you may know, would like to book a 
table in the market (arts, crafts, basking, etc) 
please contact Namisha Hlus at the ACUA 
office 780-488-8558 or e-mail at 
info@acuarts.ca  

SOUP’S ON FOR McCAULEY SENIORS - Dates: 
Tuesdays: Nov. 25, & Dec. 2. Time: 11:00 a.m. 
to 3:00 p.m. Place: St. Josaphat’s Parish Hall 
9637-108 Ave. Lunch at noon. Enjoy 
homemade soup FREE!!! 

FIFTH ANNUAL BISHOP’S GALA – Theme: 
“Investing in Our Future Today” by Supporting 
Eparchial Ministries. Date: Wednesday 
December 3rd 2014. Place: Chateau Louis 
Conference Centre Edmonton. Time: 6:00 
p.m. Cocktails, 7:00 p.m. Dinner. Honourary 
Chair: The Honorable Allan H. Wachowich 
Q.C., LLD (Hon.). Tickets $160 Available at the 
Eparchial Chancery Office: 780-424-5496                                         
E-mail: chancery@edmontoneparchy.com 

THE KING’S UNIVERSITY CHOIR CONTEST – 
next Sunday November 30th at 7:30 p.m. the 
Kings University choirs will be performing 
“What Sweeter Music” at First Presbyterian 
Church (10025-105 St. Edm.) under the 
direction of Irene Apanovitch and Dr. Evelyn 
Grieger. Accord Ensemble will make a guest 
appearance under the direction of Irene 
Apanovitch. Tickets are $20.00 for adults, 
$15.00 for students, seniors, and alumni, and 
$5 for children 12 and under. Please purchase 

November Book of the Month:                                   
THE WAY OF A PILGRIM 

"This classic of world spiritual literature is 
the firsthand account of a pilgrim's journey 
as he endeavors to live out Saint Paul's 
instruction to "pray without ceasing." The 
narrator, an unnamed nineteenth-century 
peasant, sets out on his pilgrimage with 
nothing but a Bible, a rosary, and some 
dried bread. As he walks, he recites the 
Jesus prayer ("Lord Jesus Christ, have mercy 
on me")—a prayer that is said to quiet 
anxiety and fill the heart with love for all 
creation. With this prayer constantly on his 
lips, the pilgrim undergoes a profound 
spiritual education. This edition includes the 
sequel to The Way of a Pilgrim, entitled: A 
Pilgrim Continues His Way, which contains a 
lengthy appendix reviewing the teachings of 
the Holy Fathers on the Jesus prayer." 
The book is available at $20 in our kiosk. 

mailto:chancery@edmontoneparchy.com
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your tickets in advance at the King’s bookstore 
(780-465-8306), or pick them up at the door. 

MUNDARE HOSPITAL AUXILIARY BAKE SALE 
Will be held at the Basilian Fathers Museum 
on this Friday November 28, 2014, from 11:30 
a.m. to 2:30 p.m. Buy your Christmas baking 
and then stay for the lunch at the museum. 
For more information please call the museum 
at 1-780-764-3887. 

ANNUAL CHRISTMAS CONCERT – organized 
by the Ukrainian Music Society of Alberta will 
take place on Sunday January 25, 2015 at 3:00 
p.m. at Saint John Ukrainian Orthodox 
Cathedral (10951-107 St). 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
SUNDAY, NOVEMBER  16, 2014 

SUNDAY COLLECTION $4,162.80 

CANDLES   $110.00 

CHURCH DONATIONS 

Linda Smal in memory of +Ostap Smal $2,000.00 
K. Maryniak $540.00 
Larissa Petryk $20.00 

DONATIONS FOR SEMINARY & VOCATIONS 

Olga Porylo $20.00 
S. Romaniuk $20.00 
Olga Saley $100.00 
Turgeon Family $30.00 

SINCEREST THANKS TO ALL DONORS! 

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

IF IT’S A GOOD THING, KEEP AT IT! 

“It’s always too early to quit” – Norman 
Vincent Peale. 

Are there times in your life when you have 
quit? Most of us have quit at something, and 
most of us have ended up regretting it. 
Perhaps you endeavored to start a consistent 
workout routine but quit after a few sessions 
because it was “too hard.” Or maybe you 
started to pray the Rosary daily or to read the 
Holy Scriptures consistently or some other 

spiritual practice and gave up after a week or 
so. Most worthy endeavours are difficult: they 
get easier, however, and the benefits we reap 
in the end are certainly worth it. If you find 
yourself getting discouraged, take stock of 
your plan and maybe ease up on yourself a bit, 
but don’t quit. Quitting isn’t an option. If I am 
tempted to quite something beneficial today, 
I will some deep breaths and begin again! 

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

THE ENTRANCE OF MARY 
INTO THE TEMPLE 

Joachim and Anna regarded their child to be a 
miraculous gift of God. Just as Hannah and 
Elkanah had dedicated their child, Samuel, to 
the service of God, they too, dedicated the 
child Mary to the Lord. 

When Mary was close to the age of three-four, 
she was brought to the Temple by her parents, 
to live and to serve there together with other 
young girls dedicated to God. (Israeli 
researchers have recently been able to prove 
that some kind of girl’s service in the Temple 
corresponds with historical facts.) The girls 
serving at the Temple would be given various 
duties. At the same time, they would also 
receive and education. Upon reaching the age 
of 12 or 13, they had to leave the Temple 
service; but those living nearby continued to 
do knitting and sewing work for the Temple. 

In the East, the feast of the Entrance of the 
Mother of God is celebrated on November 21. 
The origins of this feast dates back to the fifth 
century. It took several hundred years before 
it was universally observed throughout the 
East. 

In the West, this feast did not take root until 
the end of the fourteenth century. By the 
fifteenth century, it spread throughout 
Western Europe. 
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CЛУЖБА БОЖA 

Тропарі і Кондаки 

Тропар (глас 4): Сьогодні проображується 
Боже благовоління* і спасіння людей 
проповідується:* у храмі Божому світло 
Діва з’являється і всім сповіщає Христа.* Їй і 
ми врочистим голосом заспіваймо:* 
Радуйся здійснення задумів Створителя!  

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

Кондак (глас 4): Пречистий храм Спасів,* 
дорогоцінна світлиця і Діва,* священна 
скарбниця Божої слави* вводиться сьогодні 
в дім Господній,* і приносить благодать, що 
від божественного Духа.* Її оспівують 
ангели Божі, бо вона – Оселя небесна.  

Прокімен, глас 3 

Величає душа моя Господа* і дух мій радіє 
в Бозі Спасі моїм. 

Стих: Бо Він зглянувся на покору слугині 
Своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі 
роди.  

Апостол: Еф 2,14-22 

До Ефесян послання святого апостола Павла 
читання. 

Брати і сестри: Христос – наш мир, Він, що 
зробив із двох одне, зруйнувавши стіну, яка 
була перегородою, тобто ворожнечу, – 
Своїм тілом скасував закон заповідей у 
Своїх рішеннях, на те, щоб із двох зробити в 
собі одну нову людину, вчинивши мир між 
нами, і щоб примирити їх обох в однім тілі з 
Богом через хрест, убивши ворожнечу в 
ньому. 

Він прийшов звістувати мир вам, що були 
далеко, і мир тим, що були близько; бо 
через Нього, одні й другі, маємо доступ до 
Отця в однім Дусі. 

Отже ж ви більше не чужинці і не приходні, 
а співгромадяни святих і домашні Божі, 
побудовані на підвалині апостолів і 
пророків, де наріжним каменем – сам Ісус 
Христос. На Ньому вся будівля, міцно 
споєна, росте святим храмом у Господі; на 
Ньому ви теж будуєтеся разом на житло 
Бога в Дусі.  

Стихи на Алилуя 

Стих 1: Священики Твої зодягнуться в 
праведність і преподобні Твої возрадуються 
(Пс 131,9). 

 Стих 2: Бо Господь вибрав Сіон, і зволив, 
щоб він став Його оселею (Пс 131,13). 
 

Євангеліє: Лука 8:41-56  

У той час один чоловік приступив до Ісуса, 
Яір на ім’я, який був головою синагоги. 
Припавши до ніг Ісуса, він почав Його 
просити зайти до нього в хату, бо була в 
нього дочка одиначка, яких дванадцять 
років, і вона вмирала. 

І як Він ішов туди, люди тиснулися до Нього. 
Аж тут жінка якась, що була хвора 
дванадцять років на кровотечу й витратила 
на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них 
не міг її оздоровити, підійшовши ззаду, 
доторкнулась краю Його одежі й умить 
стала здоровою – спинилась її кровотеча. 
Ісус спитав: «Хто доторкнувся Мене?» А що 
всі відпекувались, Петро мовив: 
«Наставниче, то люди коло Тебе юрмляться 
і тиснуться.» Ісус же сказав: «Хтось 
доторкнувся до Мене, бо Я чув, як сила 
вийшла з Мене.» Побачивши жінка, що не 
втаїлася, тремтячи підійшла й упавши Йому 
до ніг, призналася перед усіма людьми, 
чому до Нього доторкнулась і як негайно 
одужала. Сказав їй Ісус: «Дочко, віра твоя 
спасла тебе, йди в мирі!» 
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Він говорив ще, як приходить хтось від 
голови синагоги і каже: «Твоя дочка 
померла, не турбуй більш Учителя.» Ісус 
почувши це, озвався до нього: «Не бійся, 
тільки віруй, і вона спасеться.»  

Прийшовши до хати, Він не пустив нікого з 
Собою всередину, крім Петра, Йоана та 
Якова з батьком та матір’ю дитини. Всі 
плакали за нею і голосили. Він же мовив: 
«Не плачте, вона не вмерла, вона тільки 
спить.» І ті сміялися з Нього, бо знали, що 
вмерла. А Він узяв її за руку й голосно 
промовив: «Дівчино, пробудися!» І дух її 
повернувсь до неї, і вона миттю встала. Тоді 
Він звелів дати їй їсти. 

Батьки ж її були здивовані вельми, та Він 
наказав їм нікому не говорити, що сталося! 

Причасний 

Хваліте Господа з небес, * хваліте Його на 
висотах. * Чашу спасіння прийму * і ім’я 
Господнє призову. * Алилуя, алилуя, * 
алилуя. 

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

ПАРАФІЯЛЬНІ ВІСТІ 

ЧИТЦІ 

Читці – сьогодні  (23-го листопада): 

5:00 пп (суб) – Теодосія Бабей 
9:30 рано (нед) – Лері Вербицький 
11:00 рано (нед)  – Дарія Порохівник 

Читці в наступну неділю (30-го листопада) 

5:00 пп (суб) – Роман Паліщук 
9:30 рано (нед) – Петро Сорощук 
11:00 рано (нед)  – Меланія Антошко 

ПАРАФІЯ 

СЬОГОДНІ – ПОСВЯТТЯ ВХОДУ БОГОРДИЦІ 
У ХРАМ.  

БОРЩ І ХЛІБ – СЬОГОДНІ, в церковній 
авдиторії, після кожної Служби Божої. 
Ласкаво присимо всіх на борщ після 
Служби, та підтримати наш відділ ЛУКЖК! 

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

ПРОСИМО ДОБРОВОЛЬЦІВ допомогти з 
недільною кавою! Парафіяни з першої 
Служби відповідатимуть за підготовку і 
відкриття кави о год. 9:00 рано, а парафіяни 
з другої Служби відповідатимуть за 
закриття кави, приблизно між 12:30 і 1:00 
год. пп. Просимо подзвонити до церковної 
канцелярії щоб зголосити вашу участь! 

СПОВІДЬ – один з отців сповідає що суботи 
від 4:30 п.п. до 5:30 п.п., та в неділю, від 9-
10 год рано, та від 11—11:30 рано. 

ПЕРЕД-РІЗДВЯНА СПОВІДЬ – заохочуємо 
всіх парафіян приступити до св. Тайни 
Покаяння перед Різдвом. У суботу, 20-го 
грудня, отці будуть сповідати від 9:00 год. 
рано до 6:00 год. вечором. Просимо 
скористати з цієї нагоди і духово 
підготовитися до Різдвяних свят! 

ДОБРА НОВИНА! СВ. МИКОЛАЙ загостить до 
катедри в неділю, 7-го грудня, на першій 
Службі Божій о год 9:30 рано! Просимо до 28-
го листопада зголосити участь ваших дітей 
або внуків до церковної канцелярії. Дякуємо! 

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. 

ПІДГОТОВКА ПИРОГІВ – Просимо прийти і 
допомогти нам підготовкою пирогів у 



9 

 
 

четвер, 4-го грудня. Щиро дякуємо 
заздалегідь! 

П'ЯТА ЄПИСКОПСЬКА ЩОРІЧНА ВЕЧЕРЯ! 
Тема: «Інвестування в наше майбутнє 
сьогодні", підтримуючи єпархіяльні 
програми служіння.» Дата: середа 3-го 
грудня 2014 року. місце: Chateau Louis 
конференційний центр. Час: 6:00 година 
коктейли, 7:00 вечеря. почесний Allan h. 
Wachowich КК, LLD (заслужений) квитки 
$160 доступні в єпархіяльній канцелярії. 
Просимо дзвонити на телефон 780-424-
5496 або звернутись електронічною 
поштою: chancery@edmontoneparchy.com 

ПРОДАЖ ПЕЧИВА –в музею оо. Василян в 
Миндері, в п’ятницю, 28-го листопада, 
2014, від 11:30 рано до 2:30 п.п. Закупіть 
все, що потрібне до Різдвяних свят! За 
дальшими інформаціями, просимо 
дзвонити на телефон 1-780-764-3887. 

ПРИКРАШЕННЯ КАТЕДРИ НА РІЗДВО – 
відбудеться в суботу, 6-го грудня, вод 9:00 
год. рано. Якщо ви готові допомогти, 
просимо подзвонити до церковної 
канцелярії щоб зголосити 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. 
Дякую заздалегідь за вашу підтримку!  

РІЗВЯНИЙ РИНОК ТА СЕМІНАРІ – Українська 
Мистецька Рада Альберти орнагізує та 
спонсорує РІЗДВЯНИЙ РИНОК з програмою, 
який відбудеться в суботу 6 грудня 2014 
року в Культурно-освітньому Центрі Св. 
Івана, 10611-110. Вхід – з добровільною 
пожертвою. В програмі, практичні семінарі: 
приготовлення тортів, плетення пшениці, 
печення колачів, підготовка книшів, історія 

традицій Святої Вечері. Якщо хтось бажав 
би зорганізувати стіл для представлення 
мистецтва, ремесла, печива та ін, будь 
ласка, зголосіться до Наміші Глус на 
телефон 780-488-8558 або електронною 
поштою на info@acuarts.ca 

ОБІД: ЗУПА ДЛЯ СЕНЬЙОРІВ околиці 
«McCauley» відбудеться у вівтірках 25-го 
листопада, та 2-го грудня, від 11:00 год. 
ранку до 3:00 год. пп, в парафіяльній залі 
Св. Йосафата. Насолоджуйтесь домашною 
зупою безкоштовно! 

СЛУЖБА БОЖА ЗА УПОКІЙ душ померших 
священиків, братів-Лицарів Колюмба, та 
дружин, відправиться в катедрі в середу, 
10-го грудня, о год. 6:00 вечором. Просимо 
всіх лицарів відділу о. Дидика та їхніх родин 
до участи! По Службі – кава і перекуска в 
церковній залі. 

ЩОРІЧНИЙ РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ – під 
патронатом Товариства Української Музики 
– Альберта, відбудеться в неділю, 25 січня 
2015 року о год. 3:00 п.п. в Православні 
Катедрі Святого Йоана (10951-107 St). 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
НЕДІЛЯ, 16-го ЛИСТОПАДА, 2014 

НЕДІЛЬНА ТАЦА $4,162.80 

СВІЧКИ   $110.00 

ПОЖЕРТВИ ДЛЯ ПАРАФІЇ 
Linda Smal in memory of + Ostap Smal $2000.00 
K. Maryniak $540.00 
Larissa Petryk $20.00 

ПОЖЕРТВИ ДЛЯ СЕМІНАРІЇ ТА ПОКЛИКАННЯ 

Olga Porylo $20.00 
S. Romaniuk $20.00 
Olga Saley $100.00 
Turgeon Family $30.00 
 

ЩИРА ПОДЯКА ВСІМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ!!! 

===================================== 
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Семінарія Святого Духа в Оттаві 

 
ІКОНОСТАС У КАПЛИЦЬІ СЕМІНАРІЇ СВ. ДУХА 

Молитва для розпізнання 
свого покликання в житті 

Боже, Ти створив мене для щастя, 
допоможи мені його віднайти. 

Вкажи мені мій життєвий шлях; вчини, щоб 
я вибрав те, що Ти для мене приготував і 
до чого мене покликав з лона матері. 

Хочу слухати Тебе в усьому; піду туди, куди 
Ти мене покличеш; прагну Тобі 
беззастережно довір’яти, бо знаю, що Ти 
мене любиш і хочеш мого добра. 

Прошу Тебе, веди мене своїми стежками. 
Амінь. 

«За прикладом Митрополита 
Андрея ми повинні 
розбудовувати наш народ, 
наближаючи його до Господа», − 
Блаженніший Любомир. –  
 
“Мета Року митрополита Андрея 
Шептицького, який ми розпочали, полягає в 
тому, щоб ми пізнали його постать і в 
нашому житті здійснювали те, на що він 
звертав увагу і що він старався передати 
нашому народові. Адже митрополит 
старався навчати правд віри український 
народ і заохочував сповнювати Божу науку 
щодня.” Про це сказав Архиєпископ-емерит 
УГКЦ Блаженніший Любомир (Гузар) 2-го 
листопада 2014 року під час проповіді в 
Патріаршому соборі Воскресіння Христового. 

Блаженніший Любомир згадав кілька 
моментів із життя митрополита Андрея, які 
ми повинні наслідувати в нашому житті 
сьогодні. За словами Верховного 
Архиєпископа-емерита УГКЦ, владика 
Андрей не тільки написав понад 250 
пастирських послань, а й відвідав особисто 
всі парафії великої на той час Львівської 
архиєпархії, щоб особисто заохочувати народ 
жити згідно з вірою. «Завдяки його 
старанням наш народ високо піднісся у вірі. 
Після його смерті наша Церква була 
переслідувана, однак вона витримала, бо 
мала тверду віру», − продовжив він. «Також, 
за словами проповідника, митрополит 
Шептицький звертав увагу на гідність 
людини. Нам може здаватися, що теперішня 
революція гідності – щось нове. Однак 
митрополит у перші роки свого служіння 
звертав увагу на те, щоб усім громадянам 
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було дано те, що їм належить, щоб панувала 
справедливість однакова для всіх. У цьому 
намірі він писав послання про суспільну 
справедливість», − зазначив він. 

«Митрополит Андрей також дуже був 
уважний до потребуючих. Тому він дбав, щоб 
діти-сироти були добре виховані і мали 
відповідні умови для життя. Він також 
відвідував людей на поселеннях, щоб 
допомогти їм не переставати бути собою в 
чужій країні. Звертав увагу і на батьків, щоб 
вони старалися по-Божому жити і виховувати 
своїх дітей. Священиків він заохочував 
дотримуватися найкращих прикладів 
наукової правди, аби те, що вони 
проповідують, ставало дороговказом для 
народу. Для нього наука була засобом 
спілкування людей різних поглядів. З цієї 
причини митрополит заснував богословську 
академію, яка тепер є Українським 
католицьким університетом. А ще він звертав 
увагу на проблему релігійного поділу, тому 
переймався тим, що наш народ − поділений. 
Митрополит Галицький подбав, щоб в Росії 
було створено католицький екзархат, що 
дало можливість пізнання і зближення 
християн, які поділилися. Він вчив нас бути 
народом, державою, справжніми патріотами 
у зверненні «Як будувати рідну хату.» Адже 
Україна є нашою хатою, яку ми повинні 
спільними силами будувати. Нам потрібно 
пізнати митрополита, його думки і наміри, 
щоб здійснювати їх сьогодні. Прошу вас 
дякувати Богові, що він дав нам такого 
провідника, який є утвердженням у наших 
змаганнях бути добрими християнами. Щоб 
ми, за його прикладом, сповняли Божу волю 
і розбудовували наш народ і наближали його 
до Господа», завершив Блаженніший 
Любомир. 

ВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ 
БОГОРОДИЦІ 

Коли Діві Марії виповнилося три роки, її 
благочестиві батьки приготувалися виконати 
свою обітницю. Вони скликали родичів, 
запросили ровесниць своєї дочки, одягли її в 
найкращий одяг і в супроводі народу, 
співаючи релігійні пісні, повели її в храм 
єрусалимський для посвячення Богу. Її 
подруги-ровесниці, як і сама Марія, йшли із 
запаленими свічками у руках. Назустріч їм з 
піснеспівами виходили з храму священики на 
чолі із первосвящеником. 

Йоаким та Анна з благоговійними молитвами 
поставили Марію на першу сходинку сходів, 
що вели до храму. Всього ж налічувалося 
п'ятнадцять сходинок - за числом псалмів, які 
священики співали при вході у храм. 
І ось трирічна Марія сама, без чиєїсь 
допомоги, зійшла по високих сходинках. Там 
первосвященик зустрів і благословив її, як це 
він завжди робив з усіма, кого посвячували 
Богу. Потім, з натхнення Духа Святого, він 
увів її у Святе Святих. Це було найсвященніше 
місце у храмі. Туди ніхто не мав права 
входити, крім нього самого, і то лише раз на 
рік. Святий Дух навіяв первосвященикові, що 
Марія, обрана отроковиця, достойна входити 
в найсвященніше місце. Їй наперед 
призначено Богом стати Матір'ю Сина 
Божого, Який відкриє людям вхід у Царство 
Небесне. 

Йоаким та Анна, виконавши свою обітницю, 
повернулися додому, а Марія залишилась у 
храмі. Там Вона разом з іншими діва¬ми 
навчалася Закону Божого та рукоділля; Вона 
ревно молилася, читала Святе Письмо і 
суворо дотримувалася посту. 
При храмі Божому Пресвята Марія жила 
майже одинадцять років і виростала глибоко 
благочестивою, в усьому покірною Богу.  
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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, NOV 22 

5 PM – Vigil Divine Liturgy for all 
parishioners; for the repose of +Стефанія, 
+Марія, +Ольга, +Ярослава, 
+Михайлина 

No Vespers 

SUNDAY, NOV 23  

9:30 AM – Liturgy for all parishioners 
11:00 AM – Літургія за всіх парафіян  

MONDAY, NOV 24 

8 AM – Liturgy for + Anna Bombak 

10 АМ – FUNERAL SERVICE for the late 
+Elsie Spinks. 

TUESDAY, NOV 25 

8 AM – Liturgy for + Anne and + Michael 
Prokopchuk; + Alice and + Joe Stepa 

WEDNESDAY, NOV 26 

8 AM – Liturgy for health and intentions 
of Patricia Diediw; Liturgy for health and 
intentions of Patricia Warelis 

6 PM – Liturgy for the repose of 
+Philomena Hecker 

THURSDAY, NOV 27 

8 AM – Liturgy for Mykola and Maria 
Kowalchyk, for their health 

FRIDAY, NOV 28 

8 AM – Liturgy for the repose of + Tony 
Malanchuk 

SATURDAY, NOV 29 

5:00 PM – Liturgy for all parishioners; for 
the repose of + Anna Bombak 

6:00 PM - Great Vespers 
 


