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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 
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DIVINE  LITURGY 

Troparia and Kontakia 

Troparion Tone 5: Let us the faithful acclaim and 
worship the Word,* co-eternal with the Father 
and the Spirit,* and born of the Virgin for our 
salvation.* For He willed to be lifted up on the 
cross in the flesh, to suffer death* and to raise 
the dead by His glorious resurrection.  

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

Kontakion, Tone 4: The time for action is now 
revealed;* the Judge is at the door.* Let us 
rise then and keep the fast,* offering tears of 
contrition with alms and crying aloud:* Our 
sins are more numerous than the sands of the 
sea,* but forgive us, O Maker of all, that we 
may receive incorruptible crowns. 

Prokimenon, Tone 5 

ALL:  You, O Lord, will guard us* and will keep 
us* from this generation* and for ever. 

SOLOIST: Save me, O Lord, for there is no 
longer left a just man. 

ALL:  You, O Lord, will guard us* and will keep 
us* from this generation* and for ever. 

Epistle (Heb 1:10 – 2:3) 

A reading from the Epistle of the Holy Apostle 
Paul to the Hebrews. 

In the beginning, Lord, you founded the earth, 
and the heavens are the work of Your hands; 
they will perish, but You remain; they will all 
wear out like clothing; like a cloak You will roll 
them up, and like clothing they will be 
changed. But You are the same, and Your 
years will never end. 

But to which of the angels has He ever said, 
“Sit at My right hand until I make Your 
enemies a footstool for Your feet”? Are not all 

angels spirits in the divine service, sent to 
serve for the sake of those who are to inherit 
salvation? 

Therefore we must pay greater attention to 
what we have heard, so that we do not drift 
away from it. For if message declared through 
angels was valid, and every transgression or 
disobedience received a just penalty, how can 
we escape if we neglect so great a salvation? 
It was declared at first through the Lord, and 
it was attested to us by those who heard Him. 

Alleluia Verses 

Verse: Your mercies, O Lord, I will sing for ever; 
from generation to generation I will announce 
Your truth with my mouth.  

Verse: For You have said: Mercy shall be built 
up forever; in the heavens Your truth shall be 
prepared. (Psalm 88:2, 3)  

Gospel (Mark 2;1-12) 

AT THA TIME when Jesus returned to 
Capernaum after some days, it was reported 
that He was at home. So many gathered 
around that there was no longer room for 
them, not even in front of the door; and He 
was speaking the word to them. Then some 
people came, bringing to Him a paralyzed 
man, carried by four of them. And when they 
could not bring Him to Jesus because of the 
crowd, they removed the roof above Him; 
and after having dug through it, they let down 
the mat on which the paralytic lay. When 
Jesus saw their faith, He said to the paralytic, 
“Son, your sins are forgiven.” 

Now some of the scribes were sitting there, 
questioning in their hearts, “Why does this 
fellow speak in this way? It is blasphemy! 
Who can forgive sins but God alone?” 

At once Jesus perceived in His spirit that they 
were discussing these questions among 



3 

 
 

themselves; and He said to them, “Why do 
you raise such questions in your hearts? 
Which is easier, to say to the paralytic, ‘Your 
sins are forgiven,’ or to say, ‘Stand up and 
take your mat and walk’? But so that you may 
know that the Son of Man has authority on 
earth to forgive sins” – He said to the paralytic 
– “I say to you, stand up, take your mat and 
go to your home.” And he stood up, and 
immediately took the mat and went out 
before all of them; so that they were all 
amazed and glorified God, saying, “We have 
never seen anything like this!” 

Communion Hymn 

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

Alternate Ambo Prayer 

O God and Father of glory, for our sake You 
gave us Your only-begotten Son, and through 
Him You have made us Your children, worthy 
again of the Holy Spirit. Have compassion on 
us now, for we have broken Your 
commandments. Do not condemn us with 
those who have cut themselves off from You, 
nor leave us starved of Your spiritual gifts. 
Instead, make us worthy to draw near to You 
by our words and in our hearts, and to prove 
by our deeds that we are Your children, 
imitators of the conversion of the prodigal 
son to whom You made known Your 
inexpressible love for sinners. Grant that we 
may obtain the everlasting happiness which 
You have prepared for all who do Your will. 
Through the grace and mercy and love for 
mankind of Your only-begotten Son, to whom 
glory is due, together with Your all-holy, good 
and life-giving Spirit, now and for ever and 
ever. 

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

ANNOUNCEMENTS 

READERS 

Today – Sunday, March 1 

5:00 pm (Sat) – Anastasia Babej 
9:30 am (Sun) – Barb Shipman 
11:00 am (Sun) – Yuri Broda 

Next Sunday – March 8 

5:00 pm (Sat) – David Waselenak 
9:30 am (Sun) – Mike Danko 
11:00 am (Sun) – Andrew Kowalchyk 

TODAY 

SECOND SUNDAY OF LENT – Dedicated to St. 
Gregory Palamas. St. Gregory, pray for us! 
Next Sunday: Veneration of the Holy Cross. 

ROSARY PRAYER – at 9:00 am. We will pray 
the Luminous Mysteries today. 

SINCERE THANKS! The Father Dydyk Council 
extends a heartfelt thank-you to the clergy, 
volunteers, and parishioners who attended 
the Family Pancake Breakfast last Sunday. A 
total of worthy donations in the sum of 
$3,500.00 was collected for wheelchairs! 
THANk YOU FOR YOUR SUPPORT! 

FURTHER DONATIONS FOR “WHEELCHAIRS 
FOR UKRAINE” Worthy donations to the 
“Wheelchair to Ukraine,” or Cathedral 
Preservation Fund are still warmly received. 
Kindly contact the clergy or any Brother Knight 
to add to the donations collected of $3,500.00 
dollars. Also, donations forms and envelopes 
available of the south entrance to the nave, 
next to the wheelchair display. 

NADIYA SAVCHENKO – February 25th marked 
the 75th day of Nadiya Savchenko’s hunger 
strike to protest her unlawful detention by 
Russian authorities. Canada has unequivocally 
condemned her illegal incarceration and is 
concerned by reports of her declining health. 
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At the 11 am Liturgy, we will pray for Nadiya, 
for her needs and intentions, and also for all 
hostages and unlawfully detained persons. 

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 office to sign up or contact 
Andrea  Sagansky directly at 
andreasagansky@telus.com  

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

PARISH 

ICON AND RELIC OF BLESSED JOSAPHATA – 
will be brought to St. Josaphat Cathedral by 
the S.S.M.I. sisters next Sunday, March 8, and 
will be made available for veneration at all the 
Divine Liturgies. 

PASTORAL COUNCIL MEETING – this Monday, 
March 2nd, at 6:30 pm, church auditorium. 

CALENDAR FOR MARCH – Because of the 
many additional things taking place during the 
month of March, which our not marked on our 
parish wall calendar for 2015, we have printed 
an updated March calendar, which is available 
for pick-up along with this Sunday’s bulletin. 

LENTEN PRESANCTIFIED LITURGY – will be 
celebrated this Wednesday at 6 pm (Eng); and 
Friday at 6 pm (Ukr) with Sorokousty. 

LENTEN SIXTH HOUR – every morning, 
Monday to Thursday, 8 am, with the 
distribution of pre-sanctified Communion. 
Readings during this service are taken from 
the Book of Isaiah. 

WAY OF THE CROSS – in English will be prayed 
on Friday morning at 8 am; followed by Holy 
Communion. 

DIVINE LITURGY FOR THE DEPARTED – will be 
celebrated on Saturday, February 28, at 8 am; 
and all Saturdays of Great Lent. 

LENTEN MISSIONS – The Mission in Ukrainian, 
led by Fr. Julian Bilyj will take place on March 
8-10th; and the Mission in English, led by Fr. 
Terry Cherwick, will take place on March 15-
18. Supervision and activities for young 
children will be provided downstairs in the 
church auditorium during the Mission nights. 
Please plan to attend! 

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

ADULT FAITH CLASS: Wed. 7:30pm. The topic 
for this week is: “The Resurrection of Christ.” 

APOSTLESHIP OF PRAYER GROUP – WE NEED 
YOU! As members of St. Josaphat Cathedral 
we are all part of one extended family which 
loves, supports and prays for one another. The 
Apostleship of Prayer Group is a group of 
parishioners which as part of their daily 
prayers prays for all of us that need prayer 
support. All parishioners are invited to join 
this prayer group. All you have to do is pray, 
nothing else! A weekly email is sent out every 
Sunday evening with prayer intentions and 
prayers for the week. Anyone wishing to join 
the group or to sumbit prayer intentions, 
please contact Father Deacon Jim on Sundays 
or call 780-444-9393 or email: 
nakone@hotmail.com 

EASTER BREAD BAKING – The St. Josaphat 
UCWLC ladies are baking Easter breads soon! 
The following is a schedule for the Paska and 
Babka sales:  SATURDAY, March 14 and March 
21 – 10am to 4pm in the parish hall; and 
SUNDAY – March 15 and March 22 after both 
liturgies in the church auditorium until 
supplies last. If you are available to help with 
the paska and babka preparation, please come 

mailto:andreasagansky@telus.com
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out to help (full day or any part of the day): 
March 12, 13 and 14, from 10 am to 5 pm; 
March 19, 20, 21, from 10 am to 5pm. Any 
help is greatly appreciated! 

CABBAGE ROLLS WORKBEE – next 
Wednesday morning March 4. Come and roll 
some cabbages together! 

PYROHY WORKBEE – Wednesday morning 
March 11. Please come and help out. Thanks! 

COMMUNITY  

OPEN HOUSE – Archbishop O’Leary Catholic 
High School Open House will take place on 
March 5, 2015. Join us at any time between 
7pm and 9pm. Information session will be 
ongoing throughout the evening. 8760-132 
Avenue. Phone: 780-473-6251.  

MODERN DAY SLAVERY – The Eparchial 
UCWLC invites everyone to a presentation 
entitled, “Let’s Breat with Silence, and help set 
them free,” which will take place at St. Basil's 
Cultural Centre on Sunday, March 8, 2015 at 
2:00 p.m. The presenter is Sr. Theresa Matwe, 
SSMI. All parishioners and others are invited 
to attend.   

SHEVCHENKO CONCERT – Sunday, March 5, 
2:30 pm. “Taras Shevchenko: Inspiration for 
the World;” Ukrainian Youth Unity Centre, 
9615-153 Avenue. Tickets: Adults $15; 
Students, $5; Children 12 and under: free. For 
further information, call Luba Boykо-Bell at 
780-469-4890; or Serge at 780-974-5189. 

TARAS SHEVCHENKO – a 200th Anniversary 
Finale Event, “Our Freedom is Forever, Our 
Glory Shall Never Die;” March 8th, 2015, 2:30 
pm, at Arden Theatre, St. Albert, AB, 5 St. 
Anne St. Tickets are available at Ticketmaster 
1-855-985-5000 and at the Theatre Door. 

40 DAYS FOR LIFE – From February 18 through 
March 29, you’re invited to join other 

Christians for 40 Days for Life – 40 days of 
prayer and fasting for an end to abortion. 
You’re also invited to stand and peacefully 
pray during a 40-day vigil in the public right-of-
way outside Woman’s Health Options, 12409 
109A Avenue, Edmonton, Alberta, and also to 
help spread the word about this important 
community outreach. If you’d like more 
information – and especially if you’d like to 
volunteer to help, please contant: Lori Buhiire 
at 40days@edmontonprolife.org or through 
the webste: 40daysforlife.com/edmonton 

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 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
SUNDAY, FEBRUARY 22, 2015 

SUNDAY COLLECTION $4,371.00 

CANDLES   $112.35 

CHURCH DONATIONS 
Audrey and Jan Ginda $500.00 

PRESERVATION FUND 
Vladimir & Natallia Kosbutsky $50.00 
In memory of +Josephine Greschuk: 
Taras Bombak $50.00 
Rose Warwa $100.00 
Marc & Melanie Turgeon $150.00 
Olga Saley $25.00 

TOTAL $375.00 

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

mailto:40days@edmontonprolife.org
mailto:info@helpourmarriage.ca
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Ukrainian bishops seek to be 
heard over the din of rhetoric 

By Laura Ieraci 
Catholic News Service 

VATICAN CITY (CNS) -- As the Ukrainian Catholic 
bishops met in a private audience with Pope 
Francis Feb. 20, Ukraine was marking its first Day 
of the Heavenly Hundred Heroes, 
commemorating those who died in the 
Euromaidan movement one year earlier. 
Renamed the Revolution of Dignity, the four 
months of demonstrations in the Ukrainian 
capital, from November 2013 to February 2014, 
saw 120 people killed; Feb. 20 was the bloodiest 
day. But as Ukrainians poured into Kiev's main 
square to rally for a future aligned with Europe 
and its values, they probably never imagined 
they would be drawn into an even bloodier 
conflict on their eastern border. 

Since war broke out in Ukraine's east, the 
Ukrainian Catholic bishops have issued multiple 
calls for peace and humanitarian aid and have 
sought to sound the alarm on the dynamics of 
the conflict. But their cries, many say, often have 
fallen on deaf ears. 

The bishops decided to try once again during 
their "ad limina" visit to Rome, Feb. 16-21. 
"We've come on this 'ad limina' visit ... to meet 
the Holy Father and ... to tell the whole world in 
a loud voice: Do not be indifferent, because 
indifference kills," said Archbishop Sviatoslav 
Shevchuk, major archbishop of Kiev-Halych, in 
his homily at the Basilica of St. Mary Major. 

The Ukrainian bishops had invited the Ukrainian 
diaspora in Rome to join them at the basilica to 
pray for peace in Ukraine, one day ahead of the 
bishops' audience with Pope Francis. The church 
held more than 500 people, with every seat filled 
and people lining the aisles. Ukrainians are 
among Italy's largest immigrant communities. 

Speaking in both Ukrainian and Italian, the 
archbishop emphasized the commemoration of 
the Euromaidan and told the assembly that the 
120 people who died were "not indifferent." He 
added that Ukrainians demonstrated they were 
not indifferent in the face of violence, injustice 
and disregard for human life and dignity. He 
warned that the conflict in the country's east is 
not just "a Ukrainian crisis" but one with global 
implications. 

"What is taking place now, if it is not stopped, 
will spread everywhere and can touch every 
capital in Europe and the world," he cautioned. 

The archbishop's words struck a chord with the 
members of the assembly, who interrupted his 
homily several times with applause; and he 
roused them to a standing ovation after the 
emphatic statement, "Ukraine is and Ukraine 
will be." 

Following the liturgy, Archbishop Shevchuk 
spoke briefly with reporters about the Ukrainian 
bishops' objective to speak frankly during their 
"ad limina" visit about the situation in their 
country, which he said can be described with 
one word: war. "But we have to say that we do 
not have a civil war in Ukraine," he qualified. 
"We have an aggression of a foreign country 
against the Ukrainian citizens and the Ukrainian 
state. We are here to convey the truth to the 
Holy Father about the situation of Ukraine," he 
said. "And the truth is that we, the Ukrainian 
people, are the victims." 

Taras Rak, who was born in Lviv, said he agreed 
with the archbishop's comments about the need 
to shake off indifference. "The church says we 
always need to find peaceful means. Prayer is 
always efficacious," said the 34-year-old 
doctoral student of law. Though he said a U.N.-
led military intervention would be needed in 
Ukraine as well, since "the Minsk peace 
agreement is not being respected." 

http://www.catholicnews.com/
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Olga Filipchenko, an Orthodox Ukrainian who 
has lived in Italy for 12 years, said she wanted to 
join her Catholic friends in praying for peace. "I 
never thought there would be war in our 
country. We are a peaceful people and we did 
not expect war," she said. She spoke of being far 
from her family, who live about 150 miles from 
the fighting front. I wake up every morning with 
fear, wondering if my family is OK, checking the 
television and the newspapers, to see if the war 
has come to our city," she said. 

Katerina Klapko, who has been supporting her 
family in Lviv for the past five years as a caregiver 
in Rome, could say very little across her tears.  

"The crisis in Ukraine is too emotional and 
painful for me," she said. "I cannot be with my 
family." 

A Ukrainian Basilian who identified himself only 
as Father Panteleimon also joined in the prayers 
for peace. He said he is a native of Donetsk, 
where much of the fighting has taken place. His 
parents have sought refuge in Lviv but most of 
his family members remain in the city. He said he 
keeps in touch with them regularly. "It used to 
be a city of 1 million people," he said. "About 
400,000 people have fled. But there are still 
about 600,000 people there, who remain to 
work. They do not leave because they feel that if 
they leave, where will they live? How will they 
live? Where will they work?" 

Archbishop Shevchuk spoke with reporters 
about the Ukrainian pastors' concerns for the 
refugees and victims of the war. "We are 
witnessing the biggest humanitarian 
catastrophe in eastern Europe, after the end of 
the Second World War," he said, citing more 
than 2 million refugees and 6,000 deaths. He 
appealed to the international community for 
"help to stop the aggression" and to organize 
humanitarian aid. 

 
 

CЛУЖБА БОЖA 

Тропарi і кондаки 

Тропар (глас 5): Рівнобезначальне з Отцем і 
Духом Слово,* що від Діви народилося на 
спасіння наше,* прославмо, вірні, і 
поклонімся,* бо Воно благозволило тілом 
зійти на хрест* і смерть перетерпіти, і 
воскресити померлих* славним 
воскресінням Своїм.  

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

Кондак, глас  6: Нині час для діяння явився,* 
при дверях суд, востаньмо,* отже, 
постячися, принесім сльози благання* з 
милостинями, взиваючи:* ми согрішили 
більше піску морського,* але ослаби, 
Творче всіх,* щоб ми прийняли нетлінні 
вінці. 

Прокімен, Глас 5 

ВСІ: Ти, Господи, захорониш нас, і збережеш 
нас, від роду цього і повік. 

ЧТЕЦЬ: Спаси мене, Господи, бо не стало 
праведного. 

ВСІ: Ти, Господи, захорониш нас, і збережеш 
нас, від роду цього і повік. 

Апостол (До Єв 11,10 -2,3) 

ЧТЕЦЬ: До Євреїв послання  святого 
апостола Павла читання. 

Ти, Господи, напочатку заснував землю і 
небеса -- діл рук Твоїх. Вони загинуть, Ти ж 
перебува-єш; усі, мов одежа, постаріються. 
Ти їх, неначе одежину, згорнеш і, немов 
одежа, вони змінять-ся. Ти ж -- той самий, і 
літа Твої не скінчаться. До кого з ангелів він 
коли мовив: «Сідай праворуч мене, доки не 
покладу Твоїх ворогів підніжком під Твої 
ноги?» Хіба ж не всі вони служебні духи, що 
їх посилають до послуг тим, які мають 
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успадкувати спасіння? Тому ми мусимо 
вважати дуже пильно на те, що почули, 
щоб, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли 
слово, оголошене ангелами, було таке 
зобов’язуюче, що всякий його переступ і 
непослух приймав справедливу кару, то як 
ми утечемо, коли занедбаємо таке велике 
спасіння? Воно, спочатку проповідане 
Господом, було підтверджене нам тими, що 
його чули. 

Стихи Алилуя 

Стих: Милості Твої, Господи, оспівуватиму 
повік, і з роду в рід сповіщу устами моїми 
Твою вірність.  

Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується, 
на небесах приготовиться істина Твоя.  

Євангеліє (Від Марка 2,1-12) 

В той час, коли прийшов Ісус до 
Капернауму, чутка пішла, що він у домі. І 
там зібралося стільки народу, що не було 
більше місця, навіть перед дверима; і він 
промовляв до них словом. І от прийшли до 
нього, несучи розслабленого; несли його 
четверо. А що задля народу не могли 
принести до нього, розкрили стелю над 
місцем, де він був, і через отвір спустили 
ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, 
побачивши їхню віру, каже до 
розслабленого: «Сину, відпускаються тобі 
твої гріхи.» Були ж деякі книжники, що 
сиділи там і думали собі: «Як може цей так 
говорити? Він богохулить! Хто може 
прощати гріхи, крім одного Бога?» Ісус 
вмить збагнув духом, що вони таке собі 
думають, і каже до них: «Чого таке мислите 
у серцях ваших? Що легше -- сказати 
розслабленому: 'Відпускаються тобі гріхи,' 
чи сказати: 'Встань, візьми своє ліжко і 
ходи:' Та щоб ви знали, що Син Чоловічий 
має на землі владу відпускати гріхи,» 

мовить до розслабленого, «Кажу тобі: 
Встань візьми своє ліжко і йди додому.» 
Встав той і зараз же взяв ліжко, і вийшов на 
очах усіх; і дивувалися всі, хвалили Бога і 
казали: «Ніколи ми такого не бачили.» 

Причасний 

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

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

ПАРАФІЯЛЬНІ ВІСТІ 

ЧИТЦІ 

Сьогодні  (1-го березня): 

5:00 пп (суб) – Анастазія Бабей 
9:30 рано (нед) – Барб Шипман 
11:00 рано (нед)  – Юрій Брода 

В наступну неділю (8-го березня) 

5:00 пп (суб) – Давид Василиник 
9:30 рано (нед) – Михайло Данко 
11:00 рано (нед)  – Андрій Ковальчик 

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

ІКОНА ТА МОЩІ БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ – 
У слідуючу неділю, завдяки сестрам 
Служебницям, вірні при катедрі будуть 
мати нагоду шанувати ікону та мощі 
Блаженної Йосафати, по кожній Літургії. 

ЩИРА ПОДЯКА! – Лицарі Колюмба, відділ 
отця Дидика, щиро дякує всім отцям, 
волинтирям, та парафіянам, які прийшли на 
снідання минулої неділі та склали пожертви 
на інвалідні візки для потребуючим в 
Україні. На жаль, мала кількість парафіян зі 
другої Служби (11 год.) прибули. Щиро 
дякуємо тим які прийшли, та підтримали 
наш відділ та їхню харетативну працю. 
Нехай Господь благословить! 

ПОЖЕРТВИ – на інвалідні візки можна ще 
скласти; просимо виповнити анкету при 
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північному вході до церкви та передати 
одному із Лицарів, або залишити в 
церковній захристії. 

НАДІЯ САВЧЕНКО – 25-го лютого відзначив 
75-ий день голодівки Надії Савченко, як 
протест нелеґального ув’язнення 
Російською владою. Уряд Канади засудив 
цей злочин, та переймається вісткою про 
упадаючий стан її здоров’я. Сьогодні, на 
Літургії будемо особливо молитися в 
намірення Надії Савченко, та всіх в’язнів.  

ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ – 
відправиться в 6:00 год. веч. що середи в 
анг мові, та в 6:00 год. веч. що п’ятниці в 
укр. мові. Сорокоусти – що п’ятниці. 

ПОСНИЙ ШОСТИЙ ЧАС –відправлятиметься 
у будні, від понеділка до четверга, о год. 
8:00 рано. 

ХРЕСНА ДОРОГА – відправлятиметься що 
п’ятниці, о год. 8:00 рано в англійській мові.  
Цю п’ятницю, 6-го березня, відправиться 
Хресна Дорога в укр. мові о год. 5:00 веч, 
перед відправою Передосвячених Дарів. 

ВЕЛИКОПОСНА МІСІЯ – під проводом отця 
Юліяна Білого відбудеться в днях 8-10 
березня: 

 Неділя, 8-го березня – 11 год. рано; 
Служба Божа з першою наукою 

 Понеділок, 9-го березня – 7:00год. веч. 
– Акафіст та друга наука 

 Вівторок, 10-го березня – 7:00 год. веч – 
Акафіст та третя наука. 

Перед та після кожної науки – нагода до 
святої сповіді. Також, відбудуться зайняття 
для дітей в церковні залі підчас місії, щоб 
заоходити та улекшити участь батьків з 
малими дітьми. 

ГОЛУБЦІ – потребуємо помочі при кухні з 
приготовленням голубців у середу рано 4-
го березня. 

ПИРОГИ – потребуємо помочі при кухні з 
приготовленням пирогів у середу рано 11-
го березня. 

МОЛИТВА ЗА ЖИВИХ ТА ПОМЕРШИХ – 
Протягом Великого Посту, молитимемося 
за всіх померших (сорокоусти) підчас 
відправ у будні дні, 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 померших 
на сорокоусти безпосередньо через 
церковну канцелярію.  

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

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КОНЦЕРТ – Українське 
Музичне Товариство Альберти разом із 
Конгресом Українців Канади 
(Едмонтонський відділ) влаштовують 
Шевченківський концерт, «Тарас 
Шевченко: інспірація для світу», в неділю 
15-го березня, 2:30 п.п. в Домі Української 
Молоді, 9615-153 Авеню. Запрошуємо всіх 
до участи! 

 

ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ 
Блаженнішого Святослава на 
Великий піст 2015 року 

 
Високопреосвященні та Преосвященні 
владики! Всесвітліші, високопреподобні 
та всечесні отці! 

Дорогі в Христі брати і сестри! 

Великий піст – це особливий період 
літургійного року, час духовного 
пробудження і очищення. Сам Господь 
спонукає нас до особливої уваги та 
роздумів над особистим життям, нашим 
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ставленням до Бога і ближнього; запрошує 
нас перевірити, наскільки правильно ми 
переживаємо ті історичні обставини, в яких 
нам доводиться проходити цьогорічний 
шлях Великого посту. 

Наше ставлення до Бога ми, християни, 
називаємо вірою. Живучи в повній довірі до 
Бога та досвідчуючи Його діяльну 
присутність у нашому житті через молитву, 
ми знаходимо в Ньому джерело надії – 
стаємо сильні Його силою та 
відроджуємося в Його любові. Жити з вірою 
в Бога – означає постійно оновлюватися. 
Зокрема, упродовж великопісної мандрівки 
ми повинні пережити «духовну реформу-
оновлення» – навернення до Бога. 

Це навернення ми традиційно називаємо 
покаянням: скеруванням усіх думок, 
бажань і сподівань до Бога, відновленням 
здатності до боротьби зі злом, підсиленням 
опору неправді. Справжнє покаяння має не 
лише глибоко внутрішній характер та 
стосується не тільки наших особистих 
стосунків із Богом. Подібно як гріх поширює 
навколо нас смерть і руїну, наше 
навернення до Творця має здатність 
благодатно впливати на все наше 
суспільство. Ось чому піст – період 
навернення, покаяння і молитви – ми 
називаємо часом відродження, 
відновлення та зцілення віруючої людини, а 
через неї всього суспільства – силою і 
діянням Святого Духа. 

Боротьба зі злом, неправдою та гріхом є 
справою не лише окремих осіб. Як народ 
здатний протистояти агресії нападника 
тільки об’єднаними, спільними зусиллями, 
так само відродження особистого 
духовного життя християнина не можливе 
без оновлення його стосунків із ближнім. 
Немає справжнього посту й молитви без 
милостині, як також не можна любити Бога, 

не зауважуючи болю ближнього. З цього 
приводу Господь каже нам: «Ось піст, який 
я люблю: кайдани несправедливости 
розбити, пута кормиги розв'язати, 
пригноблених на волю відпустити, кожне 
ярмо зламати, з голодним своїм хлібом 
поділитись, увести до хати бідних, 
безпритульних, побачивши голого, 
вдягнути його, від брата твого не ховатись» 
(Іс. 58, 6–7). Подібно навчає святий 
Августин, зауважуючи, що першим кроком 
у великопісній мандрівці має бути крок до 
ближнього: «Полюби ближнього і тоді 
поглянь у своє нутро, де зароджується ця 
любов, і побачиш Бога, наскільки тобі буде 
це можливо» (Трактат на Євангеліє від Івана 
17, 7–9). 

До покаяння кличе нас наше сумління – 
голос Божий у нашій душі, наше справжнє 
«я», що чекає зустрічі зі світлом Божої 
Правди. Правильно пережитий час 
Великого посту підсилює цей голос, 
дозволяє, щоб ми краще його чули, не 
заглушували його, не втрачали сяйва Божої 
істини в нашому серці та не збилися на 
манівці.  

Проте не лише поодинокі люди можуть 
замулювати своє сумління і вдаватися до 
самообману. Історія та дійсність нам 
показують, що в такий стан впадають цілі 
суспільства. Тому, як кожна людина, 
суспільство також потребує оновлення, 
навернення і погляду на себе у світлі 
Правди. 

Християнська любов у суспільному вимірі 
проявляється як соціальна справедливість. І 
навпаки: соціальна несправедливість є 
водночас злом, неправдою та гріхом. Ось 
чому першим етапом у всенародному 
покаянні має стати відродження 
справедливості стосовно тих, хто 
найслабший, найменш захищений і 
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найбільш потребуючий. «Блажен, хто дбає 
про нужденного і вбогого, – в лиху годину 
Господь його врятує!» (Пс. 41, 2) 

 Одним із показників суспільного 
сумління в державі є судова система, а 
свідченням морального здоров’я держави є 
справедливий суд, що має за основу 
життєдайний Божий закон. Такий суд є 
моментом зустрічі між Божою правдою та 
особистим і суспільним буттям 
громадянина. Він перестає бути 
справедливим тоді, коли не шукає правди, 
а суддя – коли діє проти Божої істини та 
Його закону. Господь наказує суддям 
словами Священного Писання: «Дивіться, 
що ви робите: ви бо чините суд не для 
людей, а для Господа, і він при вас, коли ви 
судите. Нехай, отже, буде на вас страх 
Господній: дійте обережно, бо в Господа, 
Бога нашого, нема неправди ні 
сторонничости, ані підкупства» (2 Хр. 19, 5–
7). Земні судді не сміють забувати, що 
перед лицем Бога і вони підсудні, бо сам 
Господь називає себе Суддею і останній суд 
– «найвищої інстанції» – залишає собі, бо 
Його «суд є справедливий» (пор. Ів. 5, 30).  

  Ми всі добре знаємо, що 
несправедливий суд може бути 
інструментом насилля та розправи над 
людиною, засобом репресій і зневаги 
гідності цілого народу. Кожна кривда і 
несправедливість вражає, але кривда і 
несправедливість, яких людина зазнає там, 
де її мають захистити від несправедливості, 
вражає і болить набагато сильніше та 
позбавляє надії. У нашій державі людина 
почувається найбільш беззахисною саме 
перед судовою системою, тому потреба 
реформи судочинства є в нас чи не 
найгострішою.  

І піст, і реформи вимагають 
самообмеження, праці над собою, яка 

може бути навіть болісною. Цього року 
підготування до Пасхи Господньої буде 
позначене лихоліттям війни та економічної 
скрути. Тож нехай наша витривалість у 
боротьбі за свободу і кращу долю рідного 
народу оновиться через добровільне 
самозречення задля оновлення приватного 
і суспільного життя, особисту жертву задля 
перемоги любові над ненавистю.  

Ми, християни, знаємо, що результат цієї 
реформи-оновлення залежить не лише від 
нас самих, а передусім від нашої співдії з 
Богом через дотримання ще двох 
передумов справжнього посту - молитви і 
милостині. Молитва відкриває нас до Бога, 
запрошує Його діяти в нас, а милостиня, 
допомога ближнім, сприяє подоланню 
несправедливості, що є в світі, є 
добровільним умертвленням наших злих 
нахилів задля паломництва до воскресіння. 

Нехай оновлена сила християнської віри, 
надії й любові дарує нам певність у 
неминучості перемоги Божої 
справедливості над кривдою, – перемоги 
над усяким ворогом, зовнішнім і 
внутрішнім, що повстає проти Бога й 
гідності людини, сотвореної на Його образ і 
подобу. «А втім, брати, радійте, прагніть до 
досконалости, підбадьорюйтеся, будьте 
однієї думки, живіть мирно, і Бог любови та 
миру буде з вами!» (ІІ Кор. 13, 11) 

 
Дано в Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового, 

в день Трьох Святителів: Василія 
Великого, Григорія Богослова, Йоана 

Золотоустого, 
12 лютого 2015 року Божого 
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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 780-243-6208 

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, MARCH 1 Gregory Palamas 

5 PM – (Sat night) Vigil Liturgy for the 
repose of the soul of + Ted Prokop 
6 PM (Sat) – Great Vespers 

9:30 AM (Sun) – For all parishioners; for 
health and healing of Katherine, Mary, 
Nellie, Olga, Lena, Eugene 

11:00 AM – Літургія за всіх парафіян; в 
наміренні Надії Савченко, за її 
звільнення із в’язниці, за всіх в’язнів 

MONDAY, МARCH 2 

8 AM – Lenten Sixth Hour; Communion 

TUESDAY, MARCH 3 

8 AM – Lenten Sixth Hour; Communion 

WEDNESDAY, MARCH 4 

8 AM – Lenten Sixth Hour; Communion 
6 PM – Liturgy of Presanctified Gifts (Eng) 

THURSDAY, MARCH 5 

8 AM – Lenten Sixth Hour; Communion 

FRIDAY, MARCH 6 

8 AM – Way of the Cross; Communion 

6 PM – Св. Літургія Передосвяєчених 
Дарів; сорокоусти 

SATURDAY, MARCH 7 

8 AM – Divine Liturgy – for the repose of 
the souls of the departed 

SUNDAY, MARCH 8 (HOLY CROSS) 

5 PM – (Sat night) Vigil Liturgy for all 
parishioners 
6 PM (Sat) – Great Vespers 

9:30 AM (Sun) – For all parishioners 

11:00 AM – Літургія за всіх парафіян 
 


