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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 Mon-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 
josaphat@telus.net 

www.stjosaphat.ab.ca 

 

SUNDAY of the 
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Pharisee 
Gregory the Theologian 
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2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

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) 

 

St. Josaphat Ukrainian Catholic Cathedral 
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DIVINE  LITURGY 

Sunday of the Publican and the Pharisee, Our Holy 
Father Gregory the Theologian, Archibishop of 
Constantinople (390). 

 
Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 8: You came down from on high, 
O Merciful One,* and accepted three days of 
burial* to free us from our sufferings.* O Lord, 
our life and our resurrection,* glory be to You. 

Troparion, Tone 1: Like a shepherd’s flute, O 
Father Gregory* your theology vanquished 
the trumpets of orators,* for searching the 
depths of the spirit,* beauty of speech was 
increased in you.* Pray Christ God that our 
souls may be saved. 

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

Kontakion, Tone 3: Let us bring signs of sorrow to 
the Lord as did the Publican* and approach 
the Master as sinners,* for He desires 
salvation for everyone.* He grants forgiveness 
to all who repent.* For as God, the One-who-
is, co-eternal with the Father, He became flesh 
for us. 

Prokeimenon, Tone 8 

ALL: Pray and give thanks to the Lord our God. 
SOLOIST: In Judea God is known; His name is great 
in Israel. 

Epistle – 2 Timothy 3:10-15 

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

Timothy, my son, now you have observed my 
teaching, my conduct, my aim in life, my faith, 
my patience, my love, my steadfastness, my 
persecutions and suffering the things that 
happened to me in Antioch, Iconium, and 
Lystra. What persecutions I endured! 

Yet the Lord rescued me from all of them. 
Indeed, all who want to live a godly life in 
Christ Jesus will be persecuted. 

But wicked people and imposters will go from 
bad to worse, deceiving others and being 
deceived. 

But as for you, continue in what you have 
learned and firmly believed, knowing from 
whom you learned it, and how from 
childhood you have known the sacred 
writings that are able to instruct you for 
salvation through faith in Christ Jesus.  

Alleluia Verses, Tone 8 

SOLOIST: Come, let us rejoice in the Lord; let 
us acclaim God our Saviour. 

SOLOIST: Let us come before His countenance 
with praise and acclaim Him with psalms. 

Gospel – Luke 18:10-14 

The Lord said this parable, “Two men went up 
to the temple to pray, one a Pharisee and the 
other a tax collector. The Pharisee, standing by 
himself, was praying thus, ‘God, I thank you 
that I am not like other people: thieves, 
rogues, adulterers, or even like this tax 
collector. I fast twice a week; I give a tenth of 
all my income.’ But the tax collector, standing 
far off, would not even look up to heaven, but 
was beating his breast and saying, ‘God, be 
merciful to me, a sinner!’ I tell you, this man 
went down to his home justified rather than 
the other; for all who exalt themselves will be 
humbled, but all who humble themselves will 
be exalted.” 

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 25 

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

Next Sunday – February 1 

5:00 pm (Sat) – Andrew Wojcichowskyj 
9:30 am (Sun) – Jillian Kostiuk 
11:00 am (Sun) – Daria Porochiwnyk 

TODAY 

ROSARY PRAYER – at 9:00 am. 

CHRIST IS BORN! – We use the Christmas 
greeting “Christ is Born – Glorify Him” for forty 
days, from Christmas Day (Dec 25) to the eve 
of the Feast of the Encounter of our Lord or 
Presentation in the Temple (Feb 2). 

SECOND COLLECTION TODAY – is designated 
for the needy. 

SUNDAY SCHOOL TODAY – as usual, at the 
conclusion of the 9:30 am Divine Liturgy. 

OUR PRAYERS & SINCEREST CONDOLENCES 
to the Hrycaj family on the passing away of 
+Robert (Bohdan) Hrycaj. The Funeral Service 
will take place on Monday, January 26th, 1 
PM, in the Park Memorial Chapel. 

COFFEE SOCIAL DOWNSTAIRS – after each 
Sunday Liturgy as usual. 

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 – NO CLASS THIS WEEKEND 
(Jan 24-25). Class will resume on Saturday, 
January 30th, 1-3 pm, in the church basement 
auditiorium. 

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 asked 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  

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 a total 
of 47 BAGS will be delivered to the Marian 
Centre. Our sincerest thanks to our youth 
director, Julia Boyko, for coordinating the 
clothing drive, and our thanks to all the youth 
who came out and volunteered their time! 

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. If your receipt is missing or if 
there is an error on the recept, please contact 
the parish office. 

LAST WEEK’S SUNDAY COLLECTION – we are 
sad to inform you that despite the locked 
doors to the sanctuary proper, last Sunday’s 
collection from the 9:30 am and 11:00 am 
Liturgies along with the vigil candle money 

mailto:nakone@hotmail.com
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was stolen sometime between 1:15 and 2:15 
pm. If you witnessed anything unusual at that 
time, please inform Fr. Peter as soon as 
possible. NOTE: The collection and candle 
money for the Saturday evening was not 
taken, as it was transferred to the parish safe 
Saturday night. This past week, we have made 
significant upgrades to our security system 
and we are working with police to fully 
investigate the incident. 

Unfortunately, we will not be able to record 
your donations for income tax purposes if you 
attended the 9:30/11:00 am Liturgies on 
Sunday, January 18th. If you submitted a 
cheque-donation, we advise that you notify 
your financial institution of the theft, to pay 
close attention to your account, and to 
immediately report any suspicious activity. 
NOTE: Please pray the repentance and 
conversion of the person who, without fear of 
God, dared to commit this crime in the House 
of God. May the Lord God forgive and be 
merciful on the day of judgement. 

PARISH 

BLESSING OF HOMES – If you submitted a 
request for a home blessing last Sunday, we 
ask that you re-submit your request using 
forms provided (at entrances), or contact the 
parish office. Thank you for your 
understanding in this matter! 

FEAST OF THE HOLY ENCOUNTER – Monday, 
February 2. 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. Great Vespers and 
Lytia will be celebrated on Sunday, Feb. 1st, at 
6 PM. 

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? 
We held our first meeting for women (ages 16-
18) yesterday, on Saturday. It’s not too late to 
join! For more information, call Julia Boyko at 
780-964-7365. 

THE GREAT FAST will officially begin with 
Forgiveness Vespers on Sunday evening, 
February 15, at 6 PM. On the first day of the 
Great Fast (Mon. Feb. 16) – fasting and strict 
abstinence from meat and dairy products. 

PRAYERS FOR THE LIVING & THE DEPARTED – 
During the Great Fast, we will be praying for 
all the departed (SOROKOUSTY) at weekday 
services, and most intensely on Friday 
evenings and at the 8am Divine Liturgy offered 
on Saturdays. Prayers for the intentions of the 
living will be offered at all Sunday Divine 
Liturgies (Sat. Vigil included). Please update 
your “Sorokousty List of the Departed” 
through the parish office as soon as possible. 
The first Liturgy to be offered for all the 
deceased (with reading of names) will take 
place on the first “ALL-SOULS SATURDAY,” 
February 7th, at 8 am. 

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: The Nativity of our 
Lord Jesus Christ. See you then! 
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CABBAGE WORKBEE – will take place on 
Wednesday, January 28, 2015. 

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

PYROHY SUPPER – will take place at St. 
Josaphat’s Parish Hall on February 6th, 4:30pm 
to 7 pm. Tickets can be purchased at the hall, 
the parish office, or at the door. 

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 

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 Saturday, Jan 31, 2015 at 7:30 pm. 
and Sunday, February 1st, 2015 at 2:30 pm. 
Tickets are $25 and are available through the 
Arden Theatre (780-459-1542).   CD’s will be 
available at the show. For more information 
go to www.sandrabrenneis.com 
www.facebook.com/sandrabrenneismusic  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
SUNDAY, JANUARY  18, 2015 

SUNDAY COLLECTION $915.00 

CANDLES   $35.00 

CHURCH DONATIONS 
Tim and Heather Basarab $200.00 

SINCEREST THANKS TO ALL DONORS! 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

“One should always endure any trial for the 
sake of God with gratitude. Our life is a single 
minute in comparison with eternity; and 
therefore, according to the Apostle, “The 
sufferings of this present time are not worthy 
to be compared with the glory which shall be 
revealed in us” (Rom 8:1-18). 

St. Seraphim 

mailto:info@helpourmarriage.ca
http://www.helpourmarriage.ca/
http://www.sandrabrenneis.com/
http://www.facebook.com/sandrabrenneismusic
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An Inner Step 

 We each have our own external and 
interal reasons for the tiredness that has built 
up within us. We hope that our situation will 
somehow radically change when vacation 
comes. This hope is in vain, however, because 
we have already been on vacation numerous 
times and have continued to hobble along in 
the same way. In some ways, the times we 
live in are wonderful and happy. I do not 
regret that I live in this century. Yet for homo 
sapiens, these times are a difficult trial, and 
even more so for those of us who live in a big 
city. This means that tension weights upon us 
like a rock. 

 So, what can we do? There are all kinds of 
recommendations, including activities like 
autogenic training (a relaxation technique 
developed in Germany). I have studied them 
practically and theoretically and have 
discovered that only one who has an 
abundance of free time can practice these 
somewhat beneficial methods. Overall, it is 
very complicated to determine which 
unknown factors may be weighing on us. We 
know that certain factors come from our 
genetic inheritance, and others come from 
the constant conflicts that arise at work and 
at home. 

 For us, natural ways of regeneration or 
revilatization are weak or hardly work at all. 
Therefore, I want to remind you of something 
that you already know well without my telling 
you. There are supernatural ways. Our spirit 
can receive more strength and overcome our 
soul’s sluggishness and eakness only with the 
help of a lever. To access this lever, we do 
not need special methods of concentration or 
a long period of time, as with autogenic 
training. We do, however, need four things: 

1. Ten minutes per day for prayers 
from the prayer book, which we 
read regardless of our mood. I am 
speaking of minimums here. 

2. The same amount of time for the 
reading of the Gospels and the Holy 
Scriptures. 

3. The Eucharist. 

4. Prayerful fellowship with God 
(sincere prayer in your own words). 

 Four things. This is not a theory. It has 
been tested practically. 

 Many people who have come to me with 
this common spiritual weakness of fatigue 
and tension tell me, “I have not done any of 
that.” At that moment, I do not know what to 
tell them. It is as if a doctor had told someone 
that they had liver disease and that they 
should not eat fatty or salty food. If the 
patient were to come back and say, “Doctor, 
every day I eat bacon and salted herring,” the 
doctor would just throw up his hands. 

 Specific methods give specific results. 
These practices have existed for centuries, a 
millennium, two millennia, or more. But it is 
important to keep all four elements. 
Nonetheless, we must remind ourselves that 
neighter the gift of God, nor His grace and 
blessing are remedies or some kind of 
medicine. If this were the case, our 
egocentrism and demand on God would be in 
the forefront. We would not want to be 
something for Him, but would want Him to 
be something for us – a servant of some kind. 
Nothing good can come from this 
arrangement. Here, a huge inner step is 
necessary… 

Father Alexander Men, An Inner Step Toward God, 
(Massachusetts: Parclete Press, 2014) p. 13-15 
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“Draw near to God, and He will draw near to 
you” (James 4:8) 

“Listen! I am standing at the door, knocking; 
if you hear my voice and open the door, I will 
come in to you and eat with you, and you 
with me” (Rev 3:20). 

“Abide in Me as I abide in you. Just as the 
branch cannot bear fruit by itself unless it 
abides in the vine, neither can you unless you 
abide in Me” (Jn 15:4) 

CЛУЖБА БОЖA 

Неділя митаря і фарисея 

Тропарі і кондаки 

Тропар, глас 8: З висоти зійшов Ти, 
Милосердний,* і триденне погребення 
прийняв Ти,* щоб нас звільнити від 
страждань.* Життя і воскресіння наше,* 
Господи, слава Тобі. 

Тропар, глас 1: Пастирська сопілка твого 
богословія перемогла труби 
красномовців,* бо тобі, що дослідив 
глибини духа,* була додана і краса 
віщування.* Моли ото Христа Бога, отче 
Григоріє,* щоб спаслися душі наші. 

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

Кондак, Глас 3: Зітхання митарські принесім 
Господеві* і до нього приступім, грішні, як 
до Владики;* він бо хоче спасення всіх 
людей,* він відпущення подає всім, що 
каються,* бо ради нас Він воплотився – Бог 
сущий, Отцю собезначальний. 

 

Прокімен, Глас 8 

ВСІ: Помоліться і хвалу віддайте* Господеві, 
Богу нашому. 

Стих:  Відомий Бог у Юдеї, в Ізраїлі велике 
ім’я Його. 

Апостол  (2Тм 3,10-15) 

До Тимотея другого послання святого 
апостола Павла читання. 

Сину Тимотею, ти ж слідував моїй науці, 
моїй поведінці, моїй настанові, вірі, 
довготерпеливості, любові, постійності, у 
переслідуваннях, у стражданнях, які були 
спіткали мене в Антіохії, в Іконії та в Лістрі. 

DEEPEN YOUR PERSONAL 
RELATIONSHIP WITH GOD 
by making a commitment to 
the following four things: 

1. DAILY PRAYER. A minimum of 
TEN minutes per day of 
prayers from my prayer book, 
which I will read regardless of 
my mood.  

2. HOLY SCRIPTURES. The same 
amount of time for the 
reading of the Gospels and the 
Holy Scriptures. 

3. THE EUCHARIST. Holy 
Communion every Sunday, 
and if possible, even on some 
weekdays. 

4. PRAYERFUL FELLOWSHIP 
WITH GOD. Sincere prayer or 
conversation with God using 
my own words;  spontaneous 
prayer; meditation; taking 
time to sit silently in God’s 
Presence, at the feet of Jesus, 
whether at home, in church, 
or amidst nature. 
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Яких то переслідувань не переніс я на собі! 
А від усіх Господь мене визволив! 

Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі 
Ісусі, будуть переслідувані. 

А лихі люди й дурисвіти будуть чим далі, 
тим до гіршого посуватися, зводячи інших, і 
самі зведені. 

Ти ж тримайся того, чого навчився і в чому 
переконався. Відаєш бо, від кого ти 
навчився, і вже змалку знаєш Святе Письмо, 
яке вірою у Христа Ісуса може тобі дати 
мудрість на спасіння .  

Стихи Алилуя (глас 8) 

1. Прийдімо з похвалами перед обличчя 
Його, і псалмами воскликнім Йому.                   

2. Хваліте Господа з небес, хваліте Його на 
висотах. 
 

Євангеліє (Від Лука 18,10-14) 

Сказав Господь притчу оцю: “Два чоловіки 
зайшли в храм помолитись: один був 
фарисей, а другий – митар. Фарисей, 
ставши, молився так у собі: Боже, дякую 
тобі, що я не такий, як інші люди – 
грабіжники, неправедні, перелюбці, або як 
оцей митар. Пощу двічі на тиждень, з усіх 
моїх прибутків даю десятину. А митар, 
ставши здалека, не смів і очей звести до 
неба, тільки бив себе в груди, кажучи: Боже, 
змилуйся надо мною грішним! Кажу вам: 
Цей повернувся виправданий до свого 
дому, а не той; бо кожний, хто виноситься, 
буде принижений, а хто принижується, – 
вивищений.” 

Причасний 

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

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

ПАРАФІЯЛЬНІ ВІСТІ 

ЧИТЦІ 

Сьогодні  (25-го січня): 

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

В наступну неділю (1-го лютого) 

5:00 пп (суб) – Андрій Войциговський 
9:30 рано (нед) – Джиліян Костюк 
11:00 рано (нед)  – Дарія Порохівник 

ПАРАФІЯ 

ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ! – Вживаємо це 
християнське привітання від Різдва до 
навечір’я свята Стрітення (40 днів). Від 
Стрітення, повертаємося до звичайного 
привітання, «Слава Ісусу Христу!». 

ДРУГА ЗБІРКА СЬОГОДНІ – призначена на 
допомогу потребуючим та бідним. 

НАШІ МОЛИТВИ Й СПІВЧУТТЯ  родині 
Грицай, з відходом у вічність раба Божого, 
+Богдана Грицай. Похоронна Служба – в 
понеділок, 26-го січня, о год. 1:00 п.п., в 
каплиці похоронного заведення «Парк 
Меморіял.» Вічная пам’ять! 

КАВА – як звичайно, по кожній Службі, в 
церковній залі. 

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! 

СВЯТО СТРІТЕННЯ – в понеділок, 2-го 
лютого. Служби Божі: 9:30 рано (анг); 11 
рано (укр); 6:00 веч (дво-мовна). 
Посвячення свічок – по кожній відправі. 
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ТАЦА З МИНУЛОЇ НЕДІЛІ – на жаль, нам 
сумно повідомити вас, що мимо замкнених 
дверей до самого храму/святилища, 
минилої неділі відбулася крадіж. Між 1:15 
та 2:15 п.п., хтось ввійшов до храму та вкрав 
ввесь дохід із свічок та тацу від двох 
недільних Служб (9:30 та 11 рано). Якщо ви 
були свідками чогось підозрілого, просимо 
зголоситися чим скоріше. Таца від суботи 
була безпечно перенесена до канцелярії в 
суботу ввечір. 

Протягом останнього тижня, ми вклали 
відповідне зусилля щоб покращити нашу 
охоронну систему, та далі співпрацюємо з 
міліцією, яка переводить дослідження. 

На жаль, ми не зможемо вписати вашу 
пожертву з минулої неділі для податкових 
цілей, якщо ви брали участь в недільних 
Служб. Далі, якщо ви вживали «чек» щоб 
скласти пожертву, радимо вас повідомити 
ваш банк про крадіж, уважно стерегти 
діяльність вашого конта, та негайнно 
зголосити будь-які підозрілі порушення. 

Далі, просимо вас молитися за покаяння та 
навернення цеї особи, яка без страху перед 
Богом, відважилася виконати цей злочин у 
Божому храмі. Нехай Господь простить і 
буде милостовий у день суду. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ДОМІВ на жаль, ми не 
отримали ваше запрошення, якщо ви 
минулої неділі вкинули на тацу виповнену 
карточку, щоб отець до вас загостив з 
Йорданською водою. Просимо вдруге 
виповнити подану анкету та вкинути в 
кошик підчас сьогоднішньої збірки, або 
безпосередно подзвонити до церковної 
канцелярії щоб умовитись на відповідний 
день і час. 

ЗБІРКА ВЖИВАНОЇ ОДЕЖІ – щира подяка 
Юлії Бойко та всій нашій молоді, які 
прийшли минулої п’ятниці, щоб 

приготовити всі пожертви вживаної одежі 
для передачі відповідним установам. 
Всього разом, підготовлено 47 мішків 
одежі, які будуть доставлені Марійському 
Центрі (недалеко від катедри), яка служить 
бідним та потребуючим. Нехай Господь Бог 
благословить! 

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 Перша 
група дівчат ропочала програму вчора, 24-
го січня. Ще не пізно долучитися до цієї 
першої групи! 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ офіційно починається з 
відправою Вечірні, в неділю 15-го лютого, о 
год. 6:00 вечором. У перший день Великого 
Посту (понеділок, 16-го лютого) – піст та 
здерження від м’ясних та молочних 
страв/продуктів. 

МОЛИТВА ЗА ЖИВИХ ТА ПОМЕРШИХ – 
Протягом Великого Посту, молитимемося 
за всіх померших (сорокоусти) підчас всіх 
відправ у будні, та особливо в п’ятницю 
ввечір (6:00 веч) та в суботу рано (8:00 
рано). В суботу ввечір та на всіх недільних 
Служб – молитва відбуватиметься за всіх 
парафіян та в наміренні всіх живих. 
Просимо відновити вашу листу пошерших 
на сорокоусти безпосередньо через 
церковну канцелярію. Перша Служба Божа 
(з читанням імен померших) відправиться в 
першу «ЗАДУШНУ  СУБОТУ», 7-го лютого, о 
год. 8:00 рано. 

http://www.ydisciple.org/
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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. Будь-які 
неточності або помилки – просимо 
зголосити до церковної канцелярії. 

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 
помилково не виставили правильних 
коверток або чисел. 

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

ГРОМАДСЬКА ВЕЧЕРЯ (ПИРОГИ) – 
відбудеться в п’ятницю, 6-го лютого, від 
4:30пп до 7:00 вечером. 

ГРОМАДСЬКІ ВІСТІ 

КОНЦЕРТ РІЗДВ’ЯНИХ КОЛЯДОК ТА 
ЩЕДРІВОК відбудеться СЬОГОДН, 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 

- Продовження з минулого тижня - 

 . . . 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?»  Думка слуги Божого 
Андрея, його всеохопна мудрість були для 
Патріарха Йосифа найбільшим скарбом для 
будування майбутнього Церкви і для 
вирішення проблем своїх буднів. 

 Тому розмова українців із 
митрополитом Шептицьким не 
припиняється ніколи. Міняються епохи, 
та він незмінно промовляє до нас Божою 
мудрістю та обставинами свого життя – 
промовляє так, ніби є нашим сучасником. 
Поставмо й ми собі це питання: а що 
порадив би нам митрополит Андрей 
Шептицький, якби був між нами 
сьогодні? 

 За якимсь незбагненним присудом 
Господнього Провидіння Україна знову 
стала об’єктом нападу з боку темного 
варварства, яке претендує стати «новим» 
словом у світовій політиці. У наше життя 
повернулися давні теми: історичної 
кривди з боку Росії, героїки справедливої 
війни, потреби національної консолідації 
та оборони. Тому з усієї проповідницької 
спадщини митрополита Андрея цього 
разу ми вибрали передусім ті його думки, 
які стосуються нинішнього стану війни – 
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не оголошеної, але такої реальної та 
відчутної. 

 Митрополит, хоч і прикутий до свого 
інвалідного крісла, серцем відчував 
особливості воєнного лихоліття. Його 
душпастирське чуття відразу вловило, що 
війна спотворює людські стосунки й 
підважує Божий лад у суспільстві. Його 
перше послання-попередження датоване 
вже 1 вересня 1939 року: 

Час воєнний утруднює людині 
кермуватися вказівками тверезого, 
ясного розуму, освіченого вірою. Верх 
беруть почування, вразливість, 
пристрасть, а з того нерозважні 
кроки, шкідливі не тільки для одиниці, 
але і для загалу, для цілої родини, 
громади й народу. Ця небезпека в 
положенню так особливо труднім, в 
якім находиться наш народ, стається 
прямо грізна (Пастирське послання до 
духовенства про обов'язок перестерігати 
вірних перед намовами провокаторів та 
агітаторів). 

 Мине ще кілька років, але війна не 
змінить свого нелюдського обличчя:  

В часі війни навіть між тими, що не 
воюють, або й тими, що їх ніщо не 
ділить, нагромаджуються такі 
небувалі кількості непорозумінь, 
спорів, ворожнечі, часом навіть і 
ненависти, що не пізнається цього 
світу і людей, яких зналося добре ще 
кілька літ тому. Люди діляться, 
всюди собою зайняті, не мають часу 
для ближнього, не мають з чого дати 
йому хоч добре слово, усі стали 
нервові, роздражнення нервів 
прибирає форми неврастенії, істерії і 
суспільне, чи може радше товариське 
життя, стає подібне до того 
принципіяльного «bellum omnium 

contra omnes» [війна всіх проти всіх 
(лат.)] Гоббеса, наслідком чого проста 
зичливість і християнська любов 
ближнього стає товаром дуже рідким, 
дорожчим від масла чи сала 
(Пастирське послання на Великдень для 
читачів часописів «Краківські Вісті», 
«Львівські вісті» та «Рідна Земля»). 

 Здавалося б, у час війни мають 
перестати діяти євангельські засади, 
тому що набирають актуальності одвічні 
закони відплати та помсти. Настає доба, 
коли створюється враження, ніби Бог 
затуляє від нас своє обличчя. Добрий 
пастир знає, що в таку добу в серцях 
людей може наступити велике духовне 
затемнення. І вони, шукаючи захисту, 
здатні завдавати одне одному ран. Тоді 
й ворогу зручно змінити тактику, 
оскільки виграшною стає підривна 
робота: підбурювання до насильниць-
кого зведення порахунків, диверсії, 
дезорганізація суспільного життя. І все 
це публічно мотивується патріотичними 
гаслами чи воєнними обставинами. Для 
митрополита Андрея це час цілковитої 
руїни того, що він усе своє життя плекав, 
– руїни, від якої народ тепер треба 
остерегти:  

Не давайтеся наклонювати до яких-
небудь актів насильства або непослуху, 
заховуйте розвагу й супокій, єдність і 
згоду, керуйтеся в усім розумом, 
просвіченим вірою. Божий Закон хай буде 
правилом Вашого поступовання й 
Вашою ціллю. Ідучи дорогою цією без 
ніякого сумніву найлучше послужите 
Батьківщині й будучности нашого 
народу (Пастирське послання до 
духовенства про обов'язок перестерігати 
вірних перед намовами провокаторів та 
агітаторів).  

– 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 25 

5 PM (Sat) – Liturgy for all parishioners, 
for repose of the soul of + Anna Farmus 

6 PM (Sat) – Great Vespers 

9:30 AM – Liturgy for all parishioners; for 
the health and intentions of Sister 
Theodosia 

11:00 AM – Літургія за всіх парафіян;   
for the health of Josephine Greschuk 
 
MONDAY, JAN 26 

8 AM – Liturgy for repose of the soul of    
+ Joe Doran; Liturgy for the repose of 
+Sophie Stachow (memorial is on Jan 27) 

TUESDAY, JAN 27 

8 AM – For the health of Matthew Bogda 

WEDNESDAY, JAN 28 

8 AM – Liturgy for the repose of the soul 
of + Mykola Kuc; 

6 PM – Liturgy for health of Lidia Klecker; 
for the health and intentions of Josephine 
Greschuk 

THURSDAY, JAN 29 

8 AM – Liturgy for health of Mike Pecuh; 
for the health of Rose Warwa 

FRIDAY, JAN 30 

8 AM – Liturgy & Panakhyda for the 
respose of + Anna Levandovska (40th Day) 

SUNDAY, FEB 1 

5 PM (Sat) – Liturgy for all parishioners, 
for repose of soul of + Emilia Zarsky 

6 PM (Sat) – Great Vespers 

9:30 AM – Liturgy for all parishioners 

11:00 AM – Літургія за всіх парафіян 
 


