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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 (Ukr/Eng) 
Sun 9:30 am – Div Liturgy (Eng) 
Sun 11 am – Div Liturgy (Ukr) 

Major Feasts 

9:30 am (Eng); 11:00 am (Ukr); 
6 pm (Bilingual) 

CONFESSIONS 

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

PARISH OFFICEs 

OPEN Tues-Fri, 9:30am-4:30pm 
CLOSED: Saturdays, Sundays, Mondays 
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DIVINE  LITURGY 

Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 4: Clothed as in purple and fine 
linen* with the blood of Your martyrs 
throughout the world,* Your Church cries out 
to You through them, O Christ God:* send 
down Your loving-kindness on Your people;* 
grant peace to Your community,* and to our 
souls great mercy. 

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

Kontakion, Tone 8: O Lord, Master of nature,* the 
world offers You the godly martyrs as the first-
fruits of nature.* By their supplications, 
through the Mother of God,* preserve Your 
Church and Your people in profound peace,* 
O most merciful One. 

Prokeimenon, Tone 8 

Pray and give thanks to the Lord our God. 

Verse: In Judea God is known; His name is great 
in Israel. (Psalm 76:12,2) 

Epistle Hebrews 11:33-12:2 

A reading from the holy apostle Paul to the 
Hebrews. 

Brothers and Sisters, it is the saints who 
through faith conquered kingdoms, 
administered justice, obtained promises, shut 
the mouths of lions, quenched raging fire, 
escaped the edge of the sword, won strength 
out of weakness, became mighty in war, put 
foreign armies to flight. Women received their 
dead by resurrection. Others were tortured, 
refusing to accept release, in order to obtain a 
better resurrection. Others suffered mocking 
and flogging, and even chains and 
imprisonment. They were stoned to death, 
they were sawn in two, they were killed by the 
sword; they went about in skins of sheep and 

goats, destitute, persecuted, tormented— of 
whom the world was not worthy. They 
wandered in deserts and mountains, and in 
caves and holes in the ground. Yet all these, 
though they were commended for their faith, 
did not receive what was promised, since God 
had provided something better so that they 
would not, apart from us, be made perfect. 
Therefore, since we are surrounded by so 
great a cloud of witnesses, let us also lay aside 
every weight and the sin that clings so closely, 
and let us run with perseverance the race that 
is set before us, looking to Jesus the pioneer 
and perfecter of our faith, who for the sake of 
the joy that was set before him endured the 
cross, disregarding its shame, and has taken 
his seat at the right hand of the throne of God. 

Alleluia, Tone 4 

Verse 1: The just cried out and the Lord heard 
them, and delivered them out of their 
afflictions. Verse 2: The afflictions of the just 
are many, and out of them all will the Lord 
deliver them.  

Gospel Matthew 10:32-33, 37-38; 19:27-30 

At that time, the Lord said, “Everyone 
therefore who acknowledges me before 
others, I also will acknowledge before my 
Father in heaven; but whoever denies me 
before others, I also will deny before my 
Father in heaven. Whoever loves father or 
mother more than me is not worthy of me; 
and whoever loves son or daughter more than 
me is not worthy of me; and whoever does not 
take up the cross and follow me is not worthy 
of me.” Then Peter said in reply, “Look, we 
have left everything and followed you. What 
then will we have?” Jesus said to them, “Truly 
I tell you, at the renewal of all things, when the 
Son of Man is seated on the throne of his 
glory, you who have followed me will also sit 
on twelve thrones, judging the twelve tribes of 
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Israel. And everyone who has left houses or 
brothers or sisters or father or mother or 
children or fields, for my name’s sake, will 
receive a hundredfold, and will inherit eternal 
life. But many who are first will be last, and the 
last will be first.” 

Communion Hymn 

Praise the Lord from the heavens;* praise Him 
in the highest.* Rejoice in the Lord, O you 
just;* praise befits the righteous.* Alleluia, 
alleluia,* alleluia. 

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

ANNOUNCEMENTS 

READERS 

All Saints Sunday (May 31): 

5:00 pm (Sat) – Marko Stefaniuk 
9:30 am (Sun) – Andrea Leader 
11:00 am (Sun) – Children’s Choir 

Next Sunday – June 07, 2nd Sunday: 

5:00 pm (Sat) – Theodosia Babej 
9:00 am (Sun) – Peter Sorochuk 
11:00 am (Sun) – to be assigned 

***** 

COFFEE SOCIAL – Today, after the 9:30 am 
Divine Liturgy, in the church auditorium. 

SUNDAY SCHOOL YEAR-END PARTY! – ALL 
CHILDREN of Sunday School age (2-17 years) 
are invited to participate in the St. Josaphat 
Sunday School Year-End Party TODAY, Sunday, 
May 31, 2015, after the 9:30 am Divine Liturgy 
in the church basement. Come for crafts and 
snacks and fun! Interested in Sunday school 
for next year? Come to the party to meet the 
teachers and to find out more! We hope to 
see as many children as possible at this year-
end party, even if you have never been to 
Sunday School before! 

OUR SINCEREST THANKS – to all our catechists 
this year, who helped with the formation of 
children, youth and adults: Andrea Leader (the 
director of the Catechetical Directorate), Kasia 
Antoszko (Children’s Choir director), Dobr. 
Monica Kuc, Jill Kostiuk, Theresa Waselenak, 
Molly Danko, Lydia Doschak, Donna Babej, 
Anastasia Babej, Theodosia Babej, Olena 
Babej, Ed Hecker and Don Hucal. May God 
bless you and reward you abundantly for your 
devotion and dedication! 

OUR SINCEREST THANKS to Julia Boyko and 
Donna Babej for their commitment dedicated 
work with youth throughout the past year. 
May God bless you and your work for His 
glory! 

CHILDREN’S CHOIR completes its final 
rehearsal and singing of the Divine Liturgy 
today. Regular rehearsals will resume again in 
September, with the hope of accepting new 
members who are 3 years and older. For the 
past year, our sincerest THANK YOU goes to 
Dobr. Monica Kuc and her children, who 
joined us and guided us at the Sunday 
Liturgies. A very blessed summer to everyone! 

SINCERE THANKS to the Batty family, for 
donation the new Marian altar cloths to the 
parish. May God bless you! 

SINCERE THANKS the the St. Josaphat 
Brotherhood (UCBC) for their most generous 
donation of $5,000.00 dollars to the 
Restoration fund! 

HAPPY BIRTHDAY to Eva Haluschak, who 
celeberates her 100th birthday today! 

UKRAINIAN CATHOLIC MOM’S GROUP – we 
are currently in the process of establishing a 
mom’s group at St. Josaphat Cathedral. To 
make this happen, we need volunteers to help 
out once a week (on a weekday) by watching 
the children so that mom’s can talk in peace 
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for 1.5 hours. If you are able to help, please 
contact Fr. Peter. Thank you! 

JUNE 1: THE APOSTLES FAST – begins this 
Monday, June 1st, and ends with the feast of 
Sts. Peter and Paul on Monday, June 29th. 
According to the new Particular Law of the 
Ukrainian Greek Catholic Church, 
promulgated on April 7, 2015, all faithful are 
obligated to abstain for meat products on 
Wednesdays and Fridays during the Apostles 
Fast (June 1-28). 

PASTORAL COUNCIL will meet on Monday, 
June 1st, at 7 pm, in the church auditorium. 

JUNE 3: LITURGY FOR HEALING – a Bilingual 
Divine Liturgy for the intentions of personal 
healing will be celebrated on Wednesday, 
June 3rd, at 6:00 pm. Akathist Hymn to Jesus 
– at 5:30 pm (Bilingual). 

CONGRATULATIONS AND BEST WISHES! We 
are happy to announce that we have received 
official notice from Bishop David Motiuk that 
Deacon Jim Nakonechny will be ordained to 
the priesthood on Saturday, August 8th, 
10am, at St. Basil Parish in Edmonton, and 
Andrij Nykyforuk will be ordained to the 
diaconate on Sunday, June 14, 10am, at St. 
Vladimir Parish, Edmonton. Our best wishes 
and prayers as Dcn. Jim and Andrij prepare for 
ordination! 

JUNE 17: PYROHY WORKBEE on Wednesday, 
June 17th. Please come out and help from 
8AM. Your assistance is greatly appreciated! 

JUNE 24: CABBAGE ROLL WORKBEE on 
Wednesday, June 24th. Please come out and 
help from 8 AM. Your assistance is greatly 
appreciated! 

ICON COURSE – with Fr. Damien Higgins will 
take place at St. Josaphat Cathedral beginning 
Monday, June 22, to Friday, June 26, from 9:00 
am to 5:00 pm.  A deposit of $200 is required 

from all registrants by June 1. Please make 
cheques payable to “St. Josaphat Cathedral” 
and submit to the parish office. PLEASE NOTE: 
THIS COURSE IS FULLY BOOKED. WE ARE NOT 
ACCEPTING ANY NEW REGISTRANTS. 

CHAIRS – We have several yellow padded 
chairs available for give away. See stack in 
vestibule on the north side by the elevator. 

UCY PRO-LIFE BABY HAMPER DRIVE. During 
the month of May, our youth will coordinate a 
Pro-Life Baby Hamper Drive for Terra Centre 
(9930 106th Street NW). The Terra Centre is a 
counselling/support centre located near 
downtown for teen mothers and young adult 
mothers. During the month of May, please 
bring in your donations of the following listed 
items and place them into the designated 
boxes at the church entrances: 

- New Bottles and Sippy Cups (BPA free) 
- Baby Formula 
- Baby Proofing Items; baby wipes 
- Bath Towels (new) 
- Breast Pads 
- Children’s Books (new or gently used) 
- Diapers (size 3, 4, 5 and 6) 
- Diaper Rash Cream; feminine Care Products 
- Pillows (new); Gift Cards (Walmart, Safeway, 
Superstore, Save on Foods, Sobeys) 
- Infant Clothing (new or gently used) 
- Personal Hygiene Products for the Parents 
and the Children (toothbrushes, toothpaste, 
deodorant, soap, shampoo) 
Receiving blankets (new); toys (new) 

SUMMER DAY CAMP at St. Josaphat’s 
Cathedral, for children ages 3-9 years old, will 
take place July 6-17; with open night on 
Friday, July 4th at 5:30 pm. Registration forms 
are available at the entrances. 

UCWLC MUSEUM – is open on the first and 
third Sunday of each month. 
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LAST SUNDAY OF EACH MONTH – the second 
collection today is designated for the needy. 

COMMUNITY 

ST. VLADIMIR PARISH 65TH ANNIVERSARY 
CELEBRATION will take place on June 14, 2015 
at 10:00 am. Honoured guests include Bishop 
David and Fr. Michael Kowalchuk. The 
ordination of Andrij Nykyforuk to the 
diaconate will take place at the Divine Liturgy. 
Banquet to follow the Liturgy in the parish hall. 
Please contact our parish office for tickets, or 
Fr. Nykyforuk at 780-477-9366. All we 
welcome! 

GRIEF CONFERENCE – hosted by the Eparchy 
of Edmonton in support of those who have 
experienced the loss of a loved one will take 
place on Thursday, June 11, 7-9pm, Friday, 
June 12, 7-9pm, and Saturday, June 13, 9am to 
3pm, at St. Josaphat Parish Hall (Verkhovyna), 
9637 – 108 Avenue. The conference will be led 
by Fr. James and Linda Ellison from St. 
Nicholas Antiochian Orthodox Church in 
Urbana, Illinois. The Ellisons have experienced 

great loss and grief in recent years and wish to 
share and inspire, teach and uplift us. ALL ARE 
WELCOME! Free-will offering. To register, 
contact the Chancery Office at 780-424-5496. 

JUNE 6 & 13: RACHMANINOFF’S ALL-NIGHT 
VIGIL - Singing Rachmaninoff's All-Night Vigil 
as an actual church service is a truly unique 
experience and has likely never been done 
before in Canada and possibly even in North 
America.  Come and join Kappella Kyrie Slavic 
Chamber Choir as they sing Rachmaninoff's 
famous All-Night Vigil on Saturday, June 6 at 6 
p.m. at St. Herman of Alaska Orthodox Church 
(9930-167 Street) and again on Saturday, June 
13 at 6 p.m. at St. John Ukrainian Orthodox 
Cathedral (10951-107 Street).  On June 13 
they will collaborate with members of Boyan 
Ensemble from Kyiv, Ukraine.  Freewill 
offering; no tickets required.  Proceeds will go 
to selected orphanages in Western Ukraine.  
For more info go to www.kappellakyrie.org 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
LAST SUNDAY, MAY 24, 2015 

SUNDAY COLLECTION $4,092.00 
CANDLES   $115.00 

PRESERVATION FUND 

Ukrainian Sisters of St. Joseph $12,000.00 
(Saskatoon) 
Anton Szabo                                                    $500.00 
St. Josaphat Brotherhood (UCBC) $5,000.00 

SINCERE THANKS TO ALL DONORS! 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
ON ALL SAINTS SUNDAY 

Today, on this the last day of May, we come to 
the last service in a cycle of services. That cycle 
began over 120 days ago at the end of January 
with the Sunday of the Publican and the 
Pharisee. That Sunday preceded the weeks of 
fasting of Great Lent which led up to the central 
event of the whole Church Year - the 

PARISH PICNIC AT OSELIA 
Sunday, June 7 

Divine Liturgy at Oselia – 11 am 

We need to know how many parishioners 
and children would be attending and the 
number who would need transportation 
that would leave our church parking lot 
at 10am. Please sign in the sheets at any 
of the three cathedral entrances your 
intentions. We would like minimum of 
100 attendees to make the event a 
success. Activities planned: outdoor 
Divine Liturgy at 11:00 am, barbeque 
lunch at noon, fun and games and 4:30 
pm departure. Telephone contact: Ron 
Zapisocki at 780. 476. 8977.  

http://www.kappellakyrie.org/


6 

 
 

Resurrection of Christ. And since then we have 
followed the services of Bright Week and the 
Sundays after it to the Ascension, Pentecost and 
now today, the Feast of All Saints. This whole 
cycle of 120 days, one third of the year is like a 
Church Year inside the Church Year. 

Today's Feast is the result of all that has gone 
before it. The purpose of all the events in Christ's 
life, from His Conception to the Resurrection and 
the Ascension and Pentecost is to make Saints. 
That is the purpose of the Church, to make 
people holy. Today's Feast is the Feast of the 
identity of the Church, of Her sacred personality. 
For a Church that does not make Saints is not a 
Church, it is merely an institution which abuses 
the word 'Church'. 

What is a Saint? Firstly, we should understand 
that Saints are not born, they are made. We are 
all born potentially to become Saints. The only 
difference between ourselves who are not Saints 
and the Saints, is that they are people who are 
continually picking themselves up after sinning, 
continually repenting until they attain holiness, 
whereas we give up. 

We should also say that there are two sorts of 
Saints - Confessors and Martyrs. Some Martyrs 
led very bad lives but then, when it came to the 
ultimate sacrifice, they found Faith in 
themselves, sufficient for them to prefer to 
confess Christ rather than live, and so sacrificed 
everything for Christ. We recognize their 
sacrifice and honour it. However, in our time, in 
our land, it would seem that we are not called to 
be Martyrs, but Confessors. What is a Confessor, 
how do we recognize a Confessor? 

First of all, we could ask people who live near the 
person whom we believe to be a Confessor. They 
would know that person's way of life. But this 
would not be enough in itself. This would tell us 
only if the person were righteous or not. And 
holiness is more than righteousness. Holiness is 
that utter devotion to God, the confession of 

Christ before men, the taking up of one's cross 
and following, to which Christ will bear witness 
before His Father in Heaven. It is never denying 
Christ. It is this devotion of which He speaks in 
today's Gospel, which is above devotion to 
husband or wife, father or mother, brother or 
sister, son or daughter. And we can be even 
more precise than this.  

We have already said that the purpose of the 
Church is to make Saints. And the characteristics 
of the Saints are also those of the Church. At 
every Liturgy and at morning prayers we sing 
and read the Creed, in which we confess that we 
believe in the One, Holy, Catholic and Apostolic 
Church. These words which define the Church, 
One, Holy, Catholic and Apostolic, are also words 
that define the Saints. 

The Saints are One because they are all 
together. We speak of the communion of the 
saints. And in today's Gospel, our Lord speaks of 
those who have followed Him who will judge the 
Twelve Tribes of Israel seated on the Twelve 
Thrones around Him. The Saints are One, they 
are united. 

The Saints are also obviously holy. The word 
Saint means holy. 

The Saints are also Catholic. This word does not 
mean Roman Catholic. We mean 'Catholic' in the 
original sense of the word. 'Catholic' means the 
same in all places and at all times. Thus today, 
on this Feast of All Saints, we commemorate all 
the Saints of all countries and of all centuries and 
of all backgrounds. We recall Saints of all ages, 
of all nationalities, men, women and children, 
the poor and the rich, the old and the young, the 
healthy and the sick. They all confessed the 
same orthodox catholic faith. The Saints are 
universal in time and space; they are 'Catholic'. 

Finally, the Saints are Apostolic, for they share 
in the same Faith and Tradition as the Apostles. 
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CЛУЖБА БОЖA 

Тропар святим, Глас 4 

У всьому світі мучеників Твоїх* кров’ю як 
багряницею і виссоном Церква Твоя 
прикрасилася* і через них воскликує Тобі, 
Христе Боже:* «Людям Твоїм щедроти Твої 
зійшли,* мир громаді Твої даруй* і душам 
нашим велику милість. 

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

Кондак Святих, Глас 8 

Як початок єства насадителеві творіння* 
вселенна приносить Тобі, Господи, 
богоносних мучеників.* Їх молитвами в 
мирі глибокому Церкву Твою,* громаду 
Твою Богородиці ради збережи,* 
багатомилостивий. 

Прокімен, Глас 8 

Помоліться і хвалу віддайте Господеві, Богу 
нашому. 

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

 

Читання Апостола 

До Євреїв послання святого апостола Павла 
читання (11: 33-12:2). 

Браття і сестри! Всі, що вірою підбили 
царства, чинили справедливість, осягнули 
обітниці, загородили пащі левам, силу 
вогню гасили, вістря меча уникали, ставали 
сильні, бувши немічні, на війні проявили 
мужність, напади чужинців розганяли. 
Жінки діставали назад своїх померлих, які 
воскресали. Інші загинули в муках, 
відкинувши визволення, щоб осягнути 
ліпше воскресіння. Інші наруг і бичів 
зазнали та ще й кайданів і в’язниці; їх 
каменовано, розрізувано пилою, брано на 

допити; вони вмирали від меча; тинялися в 
овечих та козячих шкурах, збідовані, 
гноблені, кривджені; ті, яких світ не був 
вартий, блукали пустинями, горами, 
печерами та земними проваллями. І всі 
вони, хоч мали добре засвідчення віри, не 
одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам 
щось краще, щоб вони не без нас осягнули 
досконалість. Тому й ми, маючи навколо 
себе таку велику хмару свідків, відкиньмо 
всякий тягар і гріх, що так легко обплутує 
нас, і витривало біжімо до змагання, що 
призначене нам, дивлячися на Ісуса, 
засновника і завершителя віри. 

Стихи на Алилуя 

1. Візвали праведні, і Господь вислухав їх, і 
від усіх скорбот їх ізбавив їх. 2. Багато 
скорбот у праведних і від усіх них ізбавить їх 
Господь. 

Читання Євангеліє 
Матей 10: 32-33, 37-38, 19:27-30 

Сказав Господь своїм учням: «Кожний, 
отже, хто визнає Мене перед людьми, того 
і ї визнаю перед Моєм Отцем небесним. А 
хто Мене зречеться перед людьми, того і я 
зречусь перед Отцем Моїм небесним. Хто 
любить батька або матір більше, ніж Мене, 
той Мене недостойний. І хто любить сина 
або дочку більше, ніж Мене, той Мене 
недостойний. Хто не бере свого хреста і не 
йде слідом за Мною, той Мене 
недостойний.» 

Тоді озвавсь Петро і сказав до Нього: «Ось 
ми покинули все і пішли за Тобою; що 
будемо за те мати?» 

Ісус відповів їм:«Істинно кажу вам: Ви що 
пішли за Мною, як новий світ настане, коли 
Син Чоловічий сяде на престолі Своєї слави, 
сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, 
щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І 
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кожний, хто задля імени Мого покине дім, 
братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, 
поля, у сто раз більше одержить і життя 
вічне матиме в спадщину. Багато з перших 
будуть останніми, а останні -- першими.» 

Причасні Стихи 

Знаменувалося на нас* світло лиця Твого 
Господи.* Радуйтеся, праведні, в Господі,* 
правим належить похвала.* Алилуя, 
алилуя,* алилуя. 

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

ПАРАФІЯЛЬНІ ВІСТІ 

ЧИТЦІ 
Неділя Всіх Святех  (31-го травня): 

5:00 п.п. (субота) – Марко Стефанюк 
9:30 рано (нед) – Андреа Лідер 
11:00 рано (нед) – Діточий хор 
 
Неділя Всіх Святех  (7-го червня): 

5:00 п.п. (субота) – Теодосія Бабей 
9:30 рано (нед) – Петро Сорочук 
11:00 рано (нед) – не назначено 

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

ДІТОЧИЙ ХОР – Сьогодні, дитячий хор 
завершує свої репетиції на даний шкільний 
рік. Наново буде зустрічатися у вересні з 
надією на нові записи дітей від 3-ох років 
життя вгору. Особливу подяку складаємо 
Добр. Мониці Куць та її дітям за щедру 
допомогу зі співом. Бажаємо всім 
благословенних канікул! 

СКЛАДАЄМО НАЙЩИРІШІ ПОБАЖАННЯ 
двом кандидатом до вищих свячень! Рукою 
владики Давида Мотюка, диякон Яким 
Наконечний прийме ієрейське свячення у 
суботу, 8-го серпня, о год 10:00 рано, в 
церкві Св. Василія; а семінарист, Андрій 
Никофорук, прийме дияконське священня в 

неділю, 14-го червня, о год. 10 рано, в 
церкві св. Володимира. Ахіос! 

1-ГО ЧЕРВНЯ: ПЕТРІВКА (ЗАВТРА) - 
починається Петрівка, тобто Піст перед 
святом свв. Петра і Павла, яке припадає в 
понеділок, 29-го червня, 2015. Згідно з 
новим партикулярним правом Української 
Греко-Католицької Церкви, підчас посту 
Петрівки, вірні зобов’язані постити та 
здержувати від м’ясних страв в середу та 
п’ятницю (1-28 червня). 

ЛІТУРГІЯ В НАМІРЕННІ СЦІЛЕННЯ – 
відправиться (в двох мовах) в середу, 3-го 
червня. Акафіст до Ісуса  – о год. 5:30 п.п. 

17-ГО ЧЕРВНЯ: ПІДГОТОВКА ПИРОГІВ – в 
середу, 17-го червня, від 8:00 год. рано. 
Просимо вашої допомоги! 

24-ГО ЧЕРВНЯ: ПІДГОТОВКА ГОЛУБЦІВ – в 
середу, 24-го червня, від 8:00 год. рано. 
Просимо вашої допомоги! 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПІКНІК 
НА ОСЕЛІ 

Відбудеться в неділю, 7-го черня 
Служба Божа – о год. 11 рано 

Ми мусимо знати скільки парафіян  
візьмуть участь та скільки потребують 
транспортації автобусом. Просимо 
зазначити вашу участь на листі при 
дверях до храму. Автобус відїзджає о 
год. 10 рано від катедри. Служба Божа 
на Оселі – о год. 11:00 рано. По Службі 
– барбекю, обід, гри для дітей та 
дорослих. Відїзд до Едмонтону – о год. 
4:30 п.п. За дальшими інформаціями, 
просимо дзвонити до Романа 
Запісоцького на тел, 780. 476. 8977.  
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СТАРІ КРІСЛА – викидаємо старі крісла 
(жовте покриття) із церковної авдиторії. 
Якщо хтось бажає, можна взяти собі кілька 
крісел, які знаходяться в північному 
притворі. 

ЛІТНІЙ ТАБІР ДЛЯ ДІТЕЙ для дітей віку 3-9 
відбудеться при Катедрі 6-го до 17-го 
липня, з відкриттям у п’ятницю, 4-го липня 
о год. 5:30 п.п. Анкети для реєстрації можна 
підібрати при вході до церкви.  

ЗБІРКА ДЛЯ «ТЕРРА ЦЕНТР» – протягом 
місяця травня, наша молодь переводитиме 
збірку потрібних речей для молодих мамів 
та новонароджених дітей. Просимо 
складати ваші пожертви у призначених 
місцях при вході до церкви. Потрібні речі: 
Нові пляшки та «Sippy Cups» (BPA free); 
молоко (в концервах, або порошок); baby 
wipes; рушники (нові, для купання); breast 
pads; книжки для дітей (нові або вживані); 
пеленки (size 3, 4, 5 and 6); diaper rash cream; 
feminine care products; нові подушки; 
подарукнові карточки (Walmart, Safeway, 
Superstore, Save on Foods, Sobeys); одяг для 
дітей (новий або вживаний); personal 
hygiene products for the parents and the 
children (toothbrushes, toothpaste, deodorant, 
soap, shampoo); receiving blankets (new); 
забавки (нові).  

ЩИРА ПОДЯКА Братству Св. Йосафата за 
їхню щедру пожертву в сумі $5,000.00. 
Нехай Господь Бог благословить і 
винагородить! 
ПАРАФІЯ СВ. ВОЛОДИМИРА  СВЯТКУЄ 65-
ЛІТТЯ! Торжественну Подячну Літургію 
відправить Владика Давид Мотюк, разом з 
о. Іваном Никифоруком та о. Михайлом 
Ковальчиком в неділю 14-го червня, 2015, о 
год. 10 рано. Квитки можна закупити в 
церковній канцелярії, або безпосередньо 
через о. Івана, тел 780-477-9366. 

 

ЗУСТРІЧ З ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРОМ 
УКРАЇНИ 

У п’ятницю, 29 травня, Блаженніший 
Святослав, Отець і Глава УГКЦ, зустрівся з 
Арсенієм Яценюком, Прем’єр-міністром 
України. У зустрічі також брали участь 
владика Йосиф (Мілян), Єпископ-помічник 
Київської архиєпархії, та народний депутат 
України Віктор Єленський.  

Під час розмови сторони обговорили 
приклади співпраці УГКЦ та державних 
структур України. Блаженніший Святослав 
розповів про соціальне служіння, яке у 
сучасних особливих обставинах здійснює 
Церква. Йшлося про служіння для 
вимушених переселенців, поранених, 
українських воїнів. При цьому Глава УГКЦ 
наголосив на необхідності врегулювання 
нормативно-правової бази, яке дало б 
можливість для кращого і більш 
ефективного соціального служіння Церкви. 

Особливу увагу було приділено підготовці 
до відзначення 150-річного ювілею 
митрополита Андрея Шептицького. 
Предстоятель УГКЦ подякував Главі Уряду 
за створення оргкомітету із вшанування 
постаті митрополита Андрея та за ті 
ініціативи, які вирішено зреалізувати. 
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На згадку про зустріч Блаженніший 
Святослав подарував Арсенію Яценюку 
книгу «У паломництві до гідності та 
свободи…» та ікону святого Миколая, Мир 
Ликійського чудотворця. 

 Департамент інформації УГКЦ 

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

В УКУ обговорили способи 
реалізації партикулярного 
права УГКЦ 

Кафедра пасторального богослов’я УКУ 
організувала відкритий семінар 
«Канонічний та пасторальний вимір 
канонів партикулярного права УГКЦ». За 
словами організаторів, цим семінаром 
кафедра розпочинає серію зустрічей-
обговорень і пояснень канонів 
партикулярного права.  

В УГКЦ вже багато років працюють над 
створенням партикулярного права, «яке б 
відображало її сутність та допомагало 
вирішувати внутрішньоцерковні питання». 
Адже для УГКЦ, як Церкви свого права, є 
важливо і навіть необхідно мати 
розпрацьоване своє законодавство, яке 
було б якнайбільше пристосоване до її 
традиції, історії та ідентичності. Тому 
проголошення декретом Глави УГКЦ 
Блаженнішого Святослава Шевчука 12 
березня 2015 року канонів партикулярного 
права, які були прийняті на Синоді 
Єпископів УГКЦ, що відбувся у Львові-
Брюховичах 7-14 вересня 2014 року, та 
стали обов’язковими до виконання на 
наступні три роки від 7 квітня 2015 року, є 
знаковою подією для Української Греко-
Католицької Церкви. 

Доповідачами семінару були отець 
Володимир Ждан, викладач УКУ та ЛДС, 
доктор пасторального богослов’я, та отець 

Ігор Галей, викладач УКУ та ЛДС, доктор 
канонічного та цивільного права, учасник 
робочої групи каноністів з доопрацювання 
норм партикулярного права УГКЦ. 

Отець Ігор Галей, який був одним із 12 
членів робочої групи, що була затверджена 
Синодом УГКЦ для доопрацювання норм 
кодифікованого партикулярного права 
УГКЦ, у своїй доповіді розповів як 
відбувалася праця групи над цим 
завданням, яка тривала три роки, зокрема 
зазначивши труднощі, які виникали в 
процесі роботи. Крім цього, отець Ігор 
представив деякі нововведення. Це, 
наприклад, новий спосіб проголошення 
законів, який дозволяє це робити «… у 
електронному варіанті на „веб-сайті УГКЦ 
(§ 1)» для того, щоб якнайшвидше донести 
його до людей. Після чого канони 
набувають чинності через два місяці, хоч 
вони, як і раніше, публікуються у 
Благовіснику, офіційному виданні 
Верховного Архиєпископа УГКЦ. Також 
доповідач представив й інші 
нововведення, які стосуються 
єпархіального життя, священнослужителів, 
а також подружнього життя. 

http://ugcc.ua/news/v_ugkts_viyshlo_drukom_nove_vidannya_blazhenn%D1%96shogo_svyatoslava_u_palomnitstv%D1%96_do_g%D1%96dnost%D1%96_ta_svobodi_73389.html
http://ugcc.ua/news/v_ugkts_viyshlo_drukom_nove_vidannya_blazhenn%D1%96shogo_svyatoslava_u_palomnitstv%D1%96_do_g%D1%96dnost%D1%96_ta_svobodi_73389.html
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Отець Володимир Ждан представив 
канони партикулярного права у 
пасторальному вимірі, наголошуючи на тих 
моментах, які потребують доопрацювання, 
а саме на потребі узгодження канонів із 
Стратегією розвитку УГКЦ 2020 «Жива 
парафія – місце зустрічі з живим Христом». 
Наприклад, це необхідність точнішого 
формулювання канону 40, в якому 
говориться про звершення парохом 
Божественної Літургії за народ довіреної 
йому парафії, питання парафіяльних рад та 
катехуменальної програми, а саме 
більшого розкриття цих тем, беручи до 
уваги досвід Церкви. Також одним із 
серйозних викликів залишається 
написання Душпастирської інструкції 
«Добрий пастир» та Парафіяльного 
правильника на основі новопроголошених 
канонів партикулярного права, які самі є 
дані на три роки. 

Отож, канони партикулярного права 
потребують подальшого ґрунтовного 
дослідження і обговорення, невеличким 
внеском у цьому процесі і став цей 
семінар, звернувши увагу на деякі аспекти, 
які стосуються його пасторального і 
канонічного вимірів. 

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

Kонференція до 150-ліття 
митрополита Андрея 
Шептицького у Коломиї 

20 травня спільними зусиллями управління 
Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ, 
Коломийського інституту Прикарпатського 
національного університету імені Василя 
Стефаника та Національного музею 
народного мистецтва Гуцульщини та 
Покуття імені о. Й. Кобринського в Коломиї 
провели Всеукраїнську наукову 
конференцію з міжнародною участю, 

присвячену до 150-ліття з дня народження 
митрополита Андрея Шептицького. 
Науковці з одинадцяти вищих навчальних 
закладів України представили свої 
дослідження у вивченні духовної 
спадщини українського Мойсея. У роботі 
конференції із назвою “Митрополит 
Андрей Шептицький – великий праведник 
України, фундатор національно-
культурного відродження в Україні” взяли 
участь понад сто священнослужителів 
Коломийсько-Чернівецької єпархії. 

Наукова праця конференції була 
зосереджена в чотирьох напрямках: 
духовна спадщина митрополита Андрея 
Шептицького у предметному полі сучасної 
релігійно-філософської думки в Україні; 
громадсько-політична діяльність 
митрополита Андрея Шептицького та його 
роль у національному відродженні 
України; культурно-освітні ідеї 
митрополита Андрея Шептицького: 
ретроспективний аналіз та перспективи 
розвитку; мова й поетика духовної 
творчості Андрея Шептицького. 

Владика Василь (Івасюк), Єпарх 
Коломийсько-Чернівецький, благословив 
учасників конференції і відзначив 
багатогранність величної особистості 
Андрея Шептицького, який присвятив своє 
життя Богові та українській пастві. У своїй 
доповіді на основі видатного твору 
владики Андрея “Як будувати рідну хату?”, 
єпископ Василь стверджує: “Ідеалом 
нашого національного буття є рідна 
всенаціональна “Хата-Батьківщина”. 
Очевидно, що це має бути досконала 
народна будова”. 

Після тематичних доповідей учасники 
конференції продовжили роботу в 
секційних групах за вищевказаними 
науковими напрямками. Секційні наукові 
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засідання проводили в катедральному 
соборі Преображення Христового та музеї 
народного мистецтва Гуцульщини 
й Покуття. 

За сприяння управління Коломийсько-
Чернівецької єпархії всі матеріали 
конференції, а це понад тридцять статей і 
повідомлень, видані окремим збірником. 
Канцлер єпархії о. Олександр Селезінка 
зазначає, що ці збірники отримають 
бібліотеки міст і сіл, що розташовані та 
теренах єпархії. 

Вагомість і значення цієї події для 
Коломийщини означили представники 
влади: голова Коломийської РДА Любомир 
Глушков та заступник міського голови Ігор 
Граділь. Очільники привітали учасників 
конференції і стверджували про велике 
значення таких наукових досліджень 
грандіозної постаті митрополита 
Шептицького в державотворчому 
становленні України. 

За підсумками конференції можна ще раз 
зробити висновок про надзвичайне і 
всебічне обдарування митрополита 
Андрея від Бога. Про що стверджує 
Блаженніший Святослав (Шевчук) у 
Пастирському послання Глави УГКЦ з 
нагоди Року митрополита Андрея 
Шептицького “Нехай Божа мудрість поведе 
нас!”: “Таємниця такого дивовижного 
пророчого слова митрополита Андрея 
проста: його найбільше багатство було не 
від цього світу, бо він посідав Божу 
Мудрість і Божий мир. З усіх видів 
діяльності цього слуги Божого, його праць, 
молитов і повчань, мрій і страждань, 
заповітів і завдань, що їх він нам залишив, і 
сьогодні випромінює Божественна 
благодать. Це й визначило калібр його 
особи: “Велетень Свято-Юрської гори ”. 

о. В. Перцович, прес-секретар єпархії 

 
PRAYER INTENTIONS 

SUNDAY, MAY 31: ALL-SAINTS 

5 PM (Sat) – Vigil Liturgy (Ukr & Eng); for 
the repose of +Sister Theodosia (40th 
Day) with Pankhyda 

9 AM (Sun) – Liturgy (Eng) for the repose 
of +Alex Kachmar 

11 AM (Sun) – Liturgy (Ukr) for all 
parishioners; for the birthday intentions 
of Eva Haluschak (100 years old!) 

MONDAY, JUNE 1: APOSTLES FAST 
BEGINS 

8 AM – For the needs of all parishioners; 
for health of Matthew Bogda 

TUESDAY, JUNE 2 

8 AM – For the repose of Rose Markiw 

WEDNESDAY, JUNE 3 

8 AM – repose of +Josephine Greschuk 

5:30 PM – Akathist to Jesus 
6:00 PM – For intentions of healing 

THURSDAY, JUNE 4 

8 AM – For repose of +Evelyn Markowski  

FRIDAY, JUNE  5 

8 AM – For the repose of +Stephania 
Petryk 

SUNDAY, JUNE 7: SECOND SUNDAY 
AFTER PENTECOST 

5 PM (Sat) – Vigil Liturgy (Ukr & Eng); for 
all parishioners; for the repose of +Jane 
Tichkowsky (1 year memorial) 

9:30 AM (Sun) – Liturgy (Eng) for all 
parishioners; for the health of Rose 
Rosychuk 

11 AM (Sun) – Liturgy (Ukr) for all 
parishioners 

 
 


