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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 (Bilingual) 
Other Feasts: See bulletin 

CONFESSIONS 

Sat. 4:30 -5:30 pm; Sun. 9-10 am; 11-11:30 am 

PARISH OFFICE 

Open Tues-Fri, 9:30 am to 4:30 pm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Катедра св. Йосафата 
10825 – 97th Street, Edmonton AB T5H-2M4 
Tel: 780-422-3181 | Fax: 780-425-7517 
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His Excellency 
Bishop David Motiuk 

Кир Давид Мотюк 
Єпископ  

Ukrainian Catholic 
Eparchy of Edmonton  

CLERGY 

Fr. Peter Babej (Rector)  о. Петро Бабей (Настоятель)  
peterbabej@telus.net 780-423-9077 (h) 

Fr. Stanislav Bjeli (Associate)  о. Станіслав Білий (Сотр.)  
bjelistan@yahoo.ca 780-452-8055 (h) 

Deacon Jim Nakonechny Диякон Яким Наконечний 

nakone@hotmail.com 780-444-9393 (h) 
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DIVINE  LITURGY 

Sunday of Zacchaeus, Our Holy Fathers and 
Archbishops of Alexandria Athanasius (373) 
and Cyril (444). 

 
Troparia and Kontakia 

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

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

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

Prokeimenon, Tone 7 

ALL: The Lord will give strength to His people;* 
the Lord will bless His people with peace. 
SOLOIST: Bring to the Lord, O you sons of God; 
bring to the Lord young rams. 

Epistle – 1 Timothy 4:9-15 

READER: A reading from the first letter of the 
Holy Apostle Paul to Timothy. 

Timothy, my son, the saying is sure and 
worthy of full acceptance. For to this end we 
toil and struggle, because we have our hope 
set on the living God, who is the Saviour of all 
people, especially of those who believe. 
These are the things you must insist on and 
teach. Let no one despise your youth, but set 
the believers an example in speech and 
conduct, in love, in faith, in purity. Until I 

arrive, give attention to the public reading of 
scripture, to exhorting, to teaching. Do not 
neglect the gift that is in you, which was given 
to you through prophecy with the laying on of 
hands by the council of elders. Put these 
things into practice, devote yourself to them, 
so that all may see your progress.  

Alleluia Verses, Tone 7 

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

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

Gospel – Luke 19:1-10 

At that time, Jesus entered Jericho and was 
passing through it. A man was there named 
Zacchaeus; he was a chief tax collector and 
was rich. He was trying to see who Jesus was, 
but on account of the crowd he could not, 
because he was short in stature. So he ran 
ahead and climbed a sycamore tree to see 
Him, because He was going to pass that way. 
When Jesus came to the place, He looked up 
and said to Him, “Zacchaeus, hurry and come 
down; for I must stay at your house today.” So 
he hurried down and was happy to welcome 
Him. All who saw it began to grumble and said, 
“He has gone to be the guest of one who is a 
sinner.” Zacchaeus stood there and said to the 
Lord, “Look, half of my possessions, Lord, I will 
give to the poor; and if I have defrauded 
anyone of anything, I will pay back four times 
as much.” Then Jesus said to him, “Today 
salvation has come to this house, because he 
too is a son of Abraham. For the Son of Man 
came to seek out and to save the lost.” 

Communion Hymn 

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

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

READERS 

Today – Sunday, January 18 

5:00 pm (Sat) – Marko Stefaniuk 
9:30 am (Sun) – Youth 
11:00 am (Sun) – Kasia Tymczak 

Next Sunday – January 25 

5:00 pm (Sat) – David Waselenak 
9:30 am (Sun) – Luba Lubinsky-Mast 
11:00 am (Sun) – Melania Antoszko 

TODAY 

ROSARY PRAYER – at 9:00 am. 

SUN. JAN 17/18 – UCBC TAG DAY: St. Josaphat 
Brotherhood will hold its Annual Tag Day 
today at all three Divine Liturgies (Saturday 
evening  & Sunday). 

SUN. JAN 18 – UCBC RECEPTION: This morning 
the UCBC are inviting all parishioners to join 
the Brotherhood for a short reception after 
each Liturgy (9:30am & 11am) in the church 
auditorium. Light lunch will be served. All are 
welcome! 

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 (30 min before Liturgy); 
and families and individuals from the 11 am 
Liturgy are responsible for clean-up (at about 
1pm). You and the fellowship of our 
parishioners will be blessed by your 
assistance! Thank you! 

2015 SOLEMN CONFESSION & COMMUNION 
PREPARATION - Saturday classes started 
January 10th, 2015, and will take place every 
Saturday at 1 PM (in the church basement).  

2015 MARRIAGE PREPARATION WEEKEND. A 
Marriage Preparation Weekend is being 
hosted at St. Josaphat Cathedral in Edmonton, 
February 6th to 8th, 2015.  Couples planning to 
marry within the Ukrainian Catholic Church 
are encouraged to register for the course by 
contacting the Cathedral Office at (780) 422-
3181 or by emailing Fr. Deacon Jim 
Nakonechny at nakone@hotmail.com for 
more details.   

UCY YOUTH CLOTHING DRIVE – our sincerest 
thanks to all who have donating used clothing 
for those in need! All clothing was sorted by 
our youth on Friday, January 16th, and 
delivered to centers working with those in 
need. 

2015 ENVELOPES AND CALENDARS are 
available for pick-up today in the church 
basement. PLEASE NOTE: If your envelope 
number is missing, please notify the parish 
office as soon as possible! 

2014 INCOME TAX RECEIPTS – are available 
for pick-up downstairs in our Church 
auditorium. 

PARISH 

BLESSING OF HOMES – If you would like to 
have a priest or deacon visit and to bless your 
home, please fill in the form provided in the 
vestibule or entrances and place it into the 
collection basket, or simply call the parish 
office to make arrangements. 

GREAT VESPERS – is celebrated every 
Saturday at 6:00 p.m. Come and begin the 
Lord’s Day (Sunday) with communal prayer! 

2015 YOUTH DISCIPLES – Are you looking for 
a group of like-minded youth or young 
adults? Are you looking for a small group of 6-
8 persons to whom you can belong, be 
accepted and respected, and feel safe enough 
to share your views on faith and Christian life? 

mailto:nakone@hotmail.com
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We are forming a small group of youth or 
young adults (6-8 persons) who are interested 
in Christian discipleship and are willing to 
meet on a weekly basis and to be guided by 
solid Christian mentors. Initial commitment: 
Five consecutive weeks. Are you ready to 
commit for five weeks? Are you ready to 
respond to Jesus’ invitation: “Come and See?” 
For more information visit www.ydisciple.org 
or to sign up (i.e. “Jesus, where are You 
staying?”) contact Fr. Peter by phone or email: 
780-422-3181; peterbabej@telus.net 

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! 

ADULT BIBLE STUDY — has returned to 
Tuesday nights at 7:00 pm in the church 
basement. For more information please call 
Don Hucal at 780-424-3477 

ADULT FAITH CLASS: Wednesday at 7:00 p.m. 
The topic for this week is Mary the Chosen 
Mother (Protoevangelium). See you then! 

FEAST OF THE HOLY ENCOUNTER – Monday, 
February 2nd. With this feast, the Christmas-
Theophany Season comes to a close. Divine 
Liturgies at 9:30 am (Eng), 11am (Ukr), and 6 
pm (bilingual). Blessing of candles at the end 
of every Divine Liturgy. 

PYROHY WORKBEE – will take place on 
Wednesday, January 21, 2015. 

CABBAGE WORKBEE – will take place on 
Wednesday, January 28, 2015. 

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

COMMUNITY  

ANNUAL CHRISTMAS CONCERT – the 
Ukrainian Music Society of Alberta has the 

pleasure of inviting you, your family, your 
friends to the Ukrainian Christmas Carol 
Concert on Sunday January 25, 2015 at 3:00 
p.m. at Saint John Ukrainian Orthodox 
Cathedral (10951-107 St). Admission is by 
donation to the “Orphanage Project in 
Ukraine care of Western Eparchy.” Hosted by 
the Ukrainian Orthodox Church of Canada, 
Western Eparchy. Post-concert refreshments 
at St. John’s Cultural Centre. 

KAPPELLA KYRIE SLAVIC CHAMBER CHOIR 
under the direction of Dr. Melanie Turgeon, 
invite you to their upcoming concert, “Totus 
Tuus” on Friday, January 30 at 8 p.m. at St. 
Josaphat Ukrainian Catholic Cathedral (10825-
97 Street).  This concert will include Polish 
choral music, various Ukrainian carols, and 
music by Palestrina, Rutter, Rachmaninoff, 
and others. Guest choir: Chorale Saint-Jean.  
Tickets available at Tix On the Square (780-
420-1757), from choir members, or at the 
door ($20/adults; $15/students and seniors; 
$5/children under 12). 

Mar 13-15, 2015: Retrouvaille a Lifeline for 
Marriage – Retrouvaille helps couples through 
difficult times in their marriages. Has your 
marriage passed through the Romance stage? 
Retrouvaille is designed to provide the tools to 
help get your marriage back on track. It will 
give you the opportunity to rediscover each 
other and examine your lives together in a 
new and positive way. This program has 
helped 10’s of 1000’s of couples experiencing 
marital difficulty at any stage. For confidential 
information or to register for the program 
beginning with a weekend on March 13-15, 
2015. 

E-mail: info@helpourmarriage.ca 
Phone: 780-577-1474 
Website: www.HelpOurMarriage.ca 

 

mailto:peterbabej@telus.net
mailto:info@helpourmarriage.ca
http://www.helpourmarriage.ca/
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MARY’S VEIL – An inspirational and moving 
musical play recounting the life of Mary, the 
mother of Jesus. During this two hour 
production the audience journeys with Mary 
as she grows from child to woman, wife and 
mother. Understand Mary as a woman of 
strength and faith whose commitment to God 
reminds us all we are called to a life of service. 
Performances are at the Arden Theatre in St 
Albert on Friday, Jan 30, 2015 at 7:30 pm, 
Saturday, Jan 31, 2015 at 2:30 pm. & 7:30 pm. 
and Sunday Feb 1, 2015 at 2:30 pm. Tickets are 
$25 and are available through the Arden 
Theatre (780-459-1542) or Ticket Master.   
Discounts are available for groups of 20 or 
more by calling 780-419-2500. CD’s will be 
available at the show. For more information 
go to www.sandrabrenneis.com 
www.facebook.com/sandrabrenneismusic  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
SUNDAY, JANUARY  11, 2015 

SUNDAY COLLECTION $4,789.00 

CANDLES   $145.00 

CHURCH DONATIONS 
Katherine Bodnar $30.00 
Mykola Varshavsky $20.00 
Larissa Petruk $25.00 
Jennifer Stuart $20.00 
Alvin Hewko $20.00 
Rod Lorenz $20.00 
Mary Chaba $25.00 
Bishop David Motiuk $1,000.00 
TOTAL: $1,160.00 

SINCEREST THANKS TO ALL DONORS! 

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

The Aim of Prayer 
“The true aim of prayer is to enter into 
conversation with God. It is not restricted to 
certain hours of the day. A Christian has to feel 
himself personally in the presence of God. The 
goal of prayer is precisely to be with God 
always.” (Fr. Florovsky) 

Zacchaeus – A Model 
of Repentance and Conversion 

 The Gospel of Luke tells us that Zacchaeus 
was a man of “short stature.” Not only was he 
physically small, but also “small” in the eyes of 
other people. Back then, no one liked tax 
collectors, especially chief tax collectors! 
 As a chief tax collector, Zacchaeus was 
responsible for the gathering of taxes in a 
designated region, with other tax collectors 
working under his authority. The job was not 
easy, but the money was good. 
 Zacchaeus also fell “short” when it came to 
living a good and honest life. For a tax 
collector, there were many opportunities to 
cheat. Often, more taxes were collected from 
people than what was due, and the additional 
amounts were kept. 
 Although a sinner, despised by many, 
Zacchaeus was not despised or rejected by 
God. Created by God, every human person is 
precious to Him; and God never ceases to 
draw us to Himself. 

Jesus comes to Zacchaeus 

 Humility is a quality in a person, who is able 
to see himself as he truly is. A humble man is 
able to admit to his mistakes, his defects and 
faults. He does not exalt himself over others, 
but maintains an honest opinion of who he is. 
 Zacchaeus may have been dishonest with 
others, but he most-definitely was honest 
with himself. He knew that his way of life was 
wrong and he admitted to himself that he was 
a sinner. Having heard many good things 
about Jesus, he wanted to see Who He is, with 
the hope that Jesus might help him change his 
life for the better.  
 A large crowd had gathered to see Jesus 
pass by, so Zacchaeus ran ahead along the 
road and climbed up a sycamore tree. Now the 
figs that grew on sycamore trees were inedible 

http://www.sandrabrenneis.com/
http://www.facebook.com/sandrabrenneismusic
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for humans. They were used to feed pigs, 
animals considered to be unclean by the Jews. 
Zacchaeus knew well that upon seeing him up 
in a “pig-feeding” tree, his enemies would 
surely stop to taunt him. He took the risk. In 
his desire to see Jesus and to speak with Him, 
Zacchaeus was willing to humble himself 
publically, even to the point of being ridiculed. 
 Seeing his humility and the sincerity of his 
desire, Jesus stopped and said, “Zacchaeus, 
hurry and come down, for today I must stay at 
your house” (Luke 19:5). Zacchaeus quickly 
climbed down from tree, and with great joy, 
welcomed Jesus into his home. 
 Meanwhile, the people who saw this began 
to grumble, saying: “He has gone to be the 
guest of one who is a sinner” (Lk 19:7).  

What is “restitution”? 

 Restitution is the act of giving back to those 
we have harmed more than was taken or 
damaged. According to the Bible, Jewish Law 
gave specific directions on restitution. For 
example, if an ox was taken, or killed, five oxen 
were to be restored to the rightful owner. If 
one sheep was taken, four sheep were to be 
restored to the owner (Ex 22:1-5). In all other 
cases of theft or fraud, the guilty person was 
to return the full amount to the owner, plus 
one-fifth (20%). 

 The whole purpose of restitution was not 
mere legality. It was meant to restore trust 
and good relations. 

What did Zacchaeus do? 

 Moved by the presence of Jesus in his 
home, Zacchaeus respond with faith, love and 
great generosity. He stood up and said: “Look, 
half of my possessions, Lord, I will give to the 
poor; and if I have defrauded anyone of 
anything, I will pay back four times as much” 
(Lk 19:8). 

 Being a Jew, Zacchaeus knew that the Law 
demanded the return of the full amount taken 
plus one-fifth (20%). Instead, he decided to go 
beyond the Law and to repay those whom he 
had defrauded fourfold — the penalty 
prescribed for stealing sheep. By doing this, 
Zacchaeus was making a very powerful 
statement: ‘Lord, I know that You are the 
Good Shepherd, Who regards every one of 
these that I have wounded as Your sheep; 
therefore I will accept the penalty for stealing 
Your sheep, and will repay fourfold for 
everything I have taken unjustly.’ 

Zacchaeus desires the “right thing” 

 It all began with a good and firm desire. 
Zacchaeus desired the “right thing.” He 
wanted to see Jesus and to come close to Him. 
He was “short” in moral stature, petty and 
sinful, yet his good desire and humility 
overcame everything. It attracted the 
attention of God, and brought Jesus to his 
home. That day, God Himself entered the 
house of Zacchaeus so that Zacchaeus could 
enter the house of God. 

Man follows his desire 

 Man follows his desire. One can even say 
that man is desire. This is a fundamental 
psychological truth about human nature. It is 
confirmed by Jesus Himself, Who says: 
“Where your treasure is, there will your heart 
be also” (Mt 6:21).   

Our heart is restless... 

 “O Lord,” St. Augustine prayed in the fourth 
century, saying, “Our hearts are restless until 
they rest in You.” Desire is one of the key ways 
in which God’s voice is heard in our daily life. 
Our deepest desire — our longing for 
happiness in God —   has been planted deep 
within us by God Himself. It is written upon 
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every human heart, for man was created by 
God, for God. 

 My means of this inner longing, God 
continually draws all mankind to Himself. Only 
in God can man find truth and happiness. 

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

CЛУЖБА БОЖA 

32-а Неділя по Зісланні Св. Духа.  

Тропарі і кондаки 

Тропар, глас 7: 3нищив Ти хрестом Твоїм 
смерть,* відчинив розбійникові рай,* 
мироносицям плач на радість перемінив* і 
апостолам звелів проповідувати,* що 
воскрес Ти, Христе Боже,* даючи світові 
велику милість. 

†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові 

Кондак, Глас 7: Вже більше влада смерти не 
зможе людей держати,* зійшов бо Христос, 
знищивши і знівечивши сили її,* зв’язується 
ад,* пророки ж однодушно радіють.* 
З’явився Спас тим, що вірують, 
промовляючи:* Виходьте, вірні, до 
воскресіння.. 

І нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. 

Богородичний, глас 7: Як на скарбницю нашого 
воскресіння,* надіємось на Тебе, 
Всехвальна,* тож виведи нас з ями й 
безодні прогріхів,* бо Ти спасла підлеглих 
гріхам, породивши наш Спасіння.* Як перед 
народ-женням ти була Діва,* так і в 
родженні і по народженні, Ти залишилась 
Дівою 

Прокімен, Глас 7 

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

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

Апостол (1Тм 4,9-15) 

До Тимотея першого послання святого 
апостола Павла читання. 

Сину Тимотею, вірне це слово й повного 
довір’я гідне. На це бо й трудимося та 
боремося, тому, що ми поклали нашу надію 
на живого Бога, який є Спасителем усіх 
людей, особливо ж вірних. Це наказуй і 
навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не 
гордує, але будь зразком для вірних у слові, 
поведінці, любові, вірі й чистоті. Заки я 
прийду, віддавайся читанню, умовлянню та 
навчанню. Не занедбуй у собі дару, що був 
даний тобі через пророцтво з накладанням 
рук збору пресвітерів. Про це міркуй, будь 
увесь у цьому, щоб поступ твій усім був 
очевидний.  

Стихи Алилуя 

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

Євангеліє (Від Лука 19,1-10) 

У той час, увійшовши в Єрихон, Ісус 
проходив через (місто). А був там чоловік, 
Закхей на ім’я; він був головою над 
митарями й був багатий. Він бажав бачити 
Ісуса, хто він такий, але не міг із-за народу, 
бо був малого зросту. Побіг він наперед, 
виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, 
бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши 
на те місце, Ісус глянув угору і сказав до 
нього: “Закхею, притьмом злізай, бо я 
сьогодні маю бути в твоїм домі.” І зліз той 
швидко і прийняв його радо. Всі, бачивши 
те, заходилися нарікати та й казали: “До 
чоловіка грішника зайшов у гостину.” А 
Закхей устав і до Господа промовив: 
“Господи, ось половину майна свого даю 
вбогим, а коли чимсь когось і покривдив, 
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поверну вчетверо.” Ісус сказав до нього: 
“Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й 
він син Авраама. Син бо Чоловічий прийшов 
шукати і спасти те, що загинуло.» 

Причасний 

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

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

ПАРАФІЯЛЬНІ ВІСТІ 

ЧИТЦІ 

Сьогодні  (18-го січня): 

5:00 пп (суб) – Марко Стефанок 
9:30 рано (нед) – Молодь 
11:00 рано (нед)  – Кася Тимчак 

В наступну неділю (25-го січня) 

5:00 пп (суб) – Давид Василиняк 
9:30 рано (нед) – Люба Любинська-Mаст 
11:00 рано (нед)  – Меланія Антошко 

ПАРАФІЯ 

НЕДІЛЯ, 17/18 СІЧНЯ – ДЕНЬ БРАТСТВА 
(БУК): Наше Братство Св. Йосафата 
переводитиме зібрку сьогодні перед 
кожною Службою Божою. 

НЕДІЛЯ 18-ГО СІЧНЯ – ПРИЙНЯТТЯ ПО 
СЛУЖБІ: Сьогодні, Братство Св. Йосафата 
запрошує всіх на скромний обід/перекуску 
в церковній авдиторії після кожної Служби 
Божої. 

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! 

2015 ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО ПЕРШОЇ 
СПОВІДІ ТА ТОРЖЕСТВЕННОГО СВЯТОГО 
ПРИЧАСТЯ – почалися вчора, 10-го січня, 
2015, та відбуватимуться що суботи о год. 
1:00 п.п (в церковній залі/авдиторії).  

БЛАГОСЛОВЕННЯ ДОМІВ Йорданською 
водою – якщо бажаєте щоб отець або 
диякон відвідав вас та поблагословив ваш 
дім Йорданською водою, просимо 
виповнити подану анкету та вкинути в 
кошик підчас недільної збірки, або 
безпосередно подзвонити до церковної 
канцелярії щоб умовитись на відповідний 
день і час. 

МОЛОДЬ-УЧНІ ХРИСТОВІ – організуються 
дві групи 6-8 осіб старшої молоді (окремі 
групи для дівчат та хлопців), які готові 
стрічатися раз в тиждень (в суботу рано або 
в п’ятницю ввечір) щоб при каві ввести 
дискусію на важні теми які стосуються до 
християнського життя. Якщо хтось 
зацікавлений, просимо звернутися до о. 
Петра. За дальшими інформаціями, можна 
відвідати вебсайт www.ydisciple.org Ця 
програма почнеться при кінці січня. 

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! 

ПОДАТКОВІ ПОСВІДКИ НА 2014 РІК – 
можна підібрати в церковній авдиторії в 
слідуючу неділю, 18-го січня. 

КОВЕРТКИ ТА КАЛЕНДАРІ НА 2015 РІК 
можна підібрати сьогодні у церковній залі 
(авдиторії). УВАГА: Якщо не виставлено 
ваших коверток з правильним числом, 
просимо подзводнити до церковної 
канцелярії при найближчій нагоді! 
Просимо вашого пробачення, якщо ми 

http://www.ydisciple.org/
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помилково не виставили правильних 
коверток або чисел. 

ПИРОГИ – просимо допомоги в середу, 21-
го січня!  

ГОЛУБЦІ – просимо допомоги в середу, 28-
го січня. 

КОНЦЕРТ РІЗДВ’ЯНИХ КОЛЯДОК ТА 
ЩЕДРІВОК відбудеться в неділю 25-го 
січня, о год. 3:00 п.п. в православній катедрі 
св. Івана, 10951-107 Street. 

ХОР КАПЕЛІ «КИРІЄ» під диреґентурою д-р 
Меланії Тиржон, запрошує всіх на концерт 
«ТОТУС ТУОС» у п’ятницю, 30-го січня, о год. 
8:00 вечером, в катедрі Св. Йосафата 
(10825-97 Street). Концерт включатиме 
різних міжнародних колядок. Квитки 
можна набути в «Tix On the Square» (780-
420-1757), from choir members, or at the 
door ($20/adults; $15/students and seniors; 
$5/children under 12). 

= = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = 
Пастирське послання  

Блаженнішого Святослава 
з нагоди Року пам’яті митр. 

Андрея Шептицького 

Дорогі в Христі! 

 Згідно з рішенням Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви, 1-го 
листопада, 2014 року, в нашій Церкві 
розпочався Рік митрополита Андрея 
Шептицького. Це рік, в котрому 
виповнюються дві круглі дати: 70-ліття з 
дня смерті Митрополита, яке ми вже 
церковно відзначили, та 150-ліття з дня 
його народження, до якого ще тільки 
готуємося. 
 Ці великі ювілеї належить гідно 
вшанувати. Адже столітній ювілей Андрея 
Шептицького публічно відзначали хіба на 
поселеннях, тоді як на матірних землях 

голос нашої Церкви був скутий 
заборонами й репресіями. Ім’я 
Митрополита молитовно згадували лише 
за щільно затуленими вікнами підпільних 
молитовних зібрань чи за колючим 
дротом сибірських таборів.  
 Теперішня релігійна свобода, яка 
принесла нам найвищий дар – 
можливість вільно молитися Богові, 
створює також нагоду гідно й усім миром 
відзначити 150-річчя цього великого 
церковного мужа. Так, він справді був 
великим у ділах своїх: це батько Церкви й 
етнарх бездержавного народу. За 
переказами, він почувався позиченим 
своїм славним родом, окрасою якого 
став. Але ще більше він був нам 
позичений Богом, коли на Церкву й народ 
наш насувалася руїна ХХ століття й люди 
потребували Пастиря, духовний рівень 
якого відповідав би викликам часу. 
 А далі, коли Господь забрав цю душу 
назад на небо, сталося диво. Бо народ 
усвідомив, що має у своїх руках великий 
скарб. Ніби та піщинка в мушлі, що 
обростає перламутром і врешті стає 
перлиною, так і постать митрополита 
Шептицького, огорнута добрими ділами, 
опоясана безцінними письменами, 
освячена жертовним свідченням, стала 
перлиною нашого християнського 
благочестя.  
 Митрополит Андрей промовляє до 
людей усім своїм життям. Для нас він – 
пастир, богослов, вихователь, проповідник, 
святитель, будівничий, меценат, дипломат 
та святий учитель віри. Перелік зробленого 
ним ніколи не буде вичерпним.  
 Він – приклад для всього духовенства, як 
можна вірно і жертовно служити Божому 
народові. Бо митрополит Андрей не лише 
кермував Церквою – розбудовував цілу 
християнську цивілізацію, привносячи 
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християнські цінності в такі суспільні сфери, 
як освіта, наука, мистецтво, охорона 
здоров’я, законодавство тощо. І всюди він 
діяв справді як слуга Божий. 
 Шептицький поступово реформував 
літургійне життя парафіяльних громад, 
очищуючи його від неорганічних домішок, 
запозичених із домінантної тоді римо-
католицької традиції. З допомогою свого 
молодшого брата, блаженного 
архимандрита Климентія, митрополит 
Андрей відновив чернече життя згідно з 
давнім студитським уставом. Йому, членові 
зреформованого Чину святого Василія 
Великого, Церква завдячує заснування 
східної гілки редемптористів та кількох 
інших західних згромаджень, як також 
нових жіночих спільнот богопосвяченого 
життя апостольського виміру.  
 Основою його концепції Української 
Церкви було питання єдиного Київського 
патріархату, ідею якого висували ще за часів 
київських митрополитів Петра Могили та 
Йосифа Велямина Рутського. Модель 
церковної єдності, в якій було б визнано 
провід Петрового намісника, була для 
митрополита Андрея запорукою вірності 
Христовій волі та євангелській науці, а 
заразом – ключем до свободи Церкви від 
надмірного втручання державних властей, 
яке не раз в історії оберталося 
підпорядкуванням Церкви політичним 
цілям. 
 Усе своє життя митрополит Шептицький 
невтомно працював над зціленням 
церковного розколу між православним 
Сходом і католицьким Заходом. Він вірив, 
що Господь дав українському народові 
особливе посланництво в цій справі. 
Завдяки своїм унійним зусиллям владика 
Андрей був справжнім предтечею Другого 
Ватиканського Собору та сучасного 

екуменічного руху, особливо в царині 
православно-католицьких відносин. 
 Як один із найзаможніших українців в 
Галичині, митрополит Андрей вживав своє 
багатство не для власної вигоди чи для 
життя в розкошах, а задля загального 
піднесення свого народу. Сприяв розвитку 
кооперативного господарства, надавав 
стипендії перспективним молодим людям 
для вищих студій у різних ділянках науки – 
від богослов’я до мистецтва, історії, права 
та економіки. У 1905 році створив одну з 
найвидатніших збірок українського 
мистецтва як приватну фундацію, 
передаючи її в 1913 році  українському 
народові і цим засновуючи Національний 
музей у Львові. У тому ж Львові він 
започаткував Народну лічницю (сьогодні 
Шпиталь імені митрополита Андрея 
Шептицького) для обслуговування 
насамперед бідних. Засновував читальні, 
школи, дитячі захоронки (садки). 
 Закінчивши докторські студії в 
університетах Кракова, Вроцлава, Мюнхена 
та Відня, він добре розумів надзвичайну 
вагу вищої освіти та мріяв про те, щоб у 
Львові створити Український католицький 
університет. Коли польська влада цього 
йому не дозволила, він не склав рук, а як 
перший крок до майбутнього університету, 
створив Греко-католицьку богословську 
академію у Львові, призначивши на ректора 
о. д-ра Йосифа Сліпого. 
 Як добрий пастир, митрополит Андрей 
не вагався виступити на захист 
бездержавного народу, який не знаходив 
виходу з тогочасних геополітичних 
«чагарів». Упродовж тривалого часу він 
обґрунтовував перед державними 
властями важливість створення українських 
культурних та освітніх установ, української 
преси; обстоював право українського 
народу на незалежність. Під час пацифікації 
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Східної Галичини польським військом 
Андрей Шептицький протестує проти 
знущань над українським народом.  Того ж 
1930 року провадить акцію протесту проти 
нищення Польською державою 
православних храмів на Холмщині та 
Підляшші, а відтак і на Волині. Згодом, коли 
на Великій Україні панував голодомор, 
спричинений сталінським режимом, 
очільник УГКЦ підносить на весь світ голос 
на захист приречених на голодну смерть 
українських селян та спільно з іншими 
греко-католицькими єпископами видає 
відоме послання «Україна в передсмертних 
судорогах». Відтак організовує масовий рух 
допомоги голодуючим під большевицькою 
окупацією братам і сестрам.  
 У листопаді 1938 року Андрей 
Шептицький вітає проголошення 
Карпатської України й надає благословення 
її прем’єрові о. Августинові Волошину. Під 
час першої більшовицької окупації 1939–
1941 років активно протестує проти 
переслідування українського народу, його 
Церкви та її духовенства. А в обставинах 
німецької окупації 1941 року, коли 
проголошують відновлення української 
державності, митрополит Андрей видає 
послання, в якому благословляє Українську 
Державу, а невдовзі й накреслює цілий 
план розбудови «Української хати». 
 У ті часи, коли, здавалося, шаленіло 
пекло на землі, з особливою силою 
проявився душпастирський талант 
митрополита Шептицького. Як ніхто інший в 
окупованій нацистами Європі, він мав 
відвагу написати до рейхсфюрера СС 
Генріха Гіммлера лист протесту проти 
знущання над євреями та проти втягування 
українців до цієї нелюдської акції. Він не 
лише оприлюднив сміливе послання «Не 
убий!», протиставившись машині смерті, а й 
разом зі своїм братом Климентієм 

організував цілу мережу порятунку 
єврейських дітей у студитських монастирях, 
в яких було  врятовано 160 життів. 
 У ці часи війни й окупацій слуга Божий 
скликав низку архиєпархіальних соборів, 
головною темою яких, за словами самого 
Митрополита, був теоцентризм – 
центральність божественного життя 
Пресвятої Тройці. Тобто в момент 
найбільшої загрози для Церкви та народу 
Андрей Шептицький шукав розв’язок не в 
людській, а в Божій мудрості. У його 
посланнях, зверненнях, промовах із різних 
нагод та його молитвах натрапляємо на 
натяки про те, що він вважав таким 
життєдайним – на зв’язок між Христом – 
Божою Мудрістю – та мудрістю людини, а в 
пошані до мудрості він вбачав особливу 
рису української душі.  Вважав, що напевно 
більшість українського народу вибрала б 
бути «мудрим жебраком», а не «дурним 
царем». Отож читаємо в його творі «Божа 
Мудрість» (1932-1933): «…та одна прикмета 
оцінювати як слід мудрість такою, якою 
вона є, й тим чим є, повинна цілому нашому 
національному життю надати безумовно 
якоїсь могутньої сили…» 
 Чи треба після цього далеко не 
вичерпного переліку підказувати, на кого 
мали б взоруватися наше сучасне 
духовенство й монашество, дипломати і 
державні мужі, освітяни і працівники 
культури, меценати й доброчинці?  

 Розповідають, що коли після 18-річної 
каторги в Сибіру ісповідник віри 
митрополит Йосиф Сліпий прибув 1963 
року до Рима, то у своїх розмовах зі 
співробітниками часто посилався на 
мудрість свого великого попередника. Не 
раз ставав він посеред коридору, ставлячи 
собі самому запитання: «А що в цьому 
випадку зробив би покійний митрополит 
Шептицький?»…   - Далі буде 
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SACRAMENTAL MYSTERIES 

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

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

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

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

ORGANIZATIONS & PROGRAMS 

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

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

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

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

Pastoral Council 
Chair: Andrea Sagansky 780-454-9159 

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

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

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

St. Josaphat Sadochok 780-421-1769 

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

Ukrainian Catholic Brotherhood (UCBC) 
President: Sean Slipchuk 780-970-3097 

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

OTHER FACILITIES 

Cathedral Auditorium 780-424-7505 

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

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

PRAYER INTENTIONS 

SUNDAY, JAN 18 

4:30 PM (Sat) Panakhyda for + Colette M. 

5 PM (Sat) – Liturgy for all parishioners, 
for the repose of + Colette Mathis 

6 PM (Sat) – Great Vespers 

9:30 AM – Liturgy for all parishioners 

11:00 AM – Літургія за всіх парафіян; за 
упокій +Іллі Вархоли (з Панахидою) 
 
MONDAY, JAN 19 

8 AM – Liturgy for health and intentions 
of Josephine Greschuk 

9AM – Great Water Blessing for St. 
Matthew Bilingual Program students 

TUESDAY, JAN 20 

8 AM – Liturgy for the repose of +Anna 
Levandivska 

WEDNESDAY, JAN 21 

8 AM – Liturgy for health of John 
Nakonechny (70th Birthday) 

6 PM – Liturgy for health of Chester 
Czajkowski 

THURSDAY, JAN 22 

8 AM – Liturgy for special intention 

FRIDAY, JAN 23 

8 AM – Liturgy for repose of +Emelia 
Zarsky 

SUNDAY, JAN 25 

5 PM (Sat) – Liturgy for all parishioners, 
for + Anna Farmus 

6 PM (Sat) – Great Vespers 

9:30 AM – Liturgy for all parishioners 

11:00 AM – Літургія за всіх парафіян 
 


