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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 

Today is the Sunday of all Saints of Rus’-
Ukraine; also, the Fourth Sunday after 
Pentecost, Tone 3; and the Holy Martyr Julian 
of Tarsus (284-305) [Apostles’ Fast] 

Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 4: O you, who glorified Christ:* 
princes and bishops,* monastics and 
martyrs,* and steadfast confessors of 
Christian Ukraine throughout all times,*pray 
Christ God to look with favour on our people* 
and to grant them the grace to persevere in 
the faith* that the souls of prayerful faithful* 
who revere your sacred memory* 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 4: You shine as bright beacons,* 
O God-inspired and righteous saints of our 
Church.* By your encouraging example,* you 
serve communities of faithful throughout the 
Christian world.* Therefore we humbly bow 
our heads to you* thanking our great and all-
gracious God* Who has made you our 
intercessors in heaven* where you pray for 
our souls. 

Prokeimenon, Tone 3 

Sing to our God, sing; sing to our King, sing. 

Verse: Clap your hands, all you nations; shout unto 
God with the voice of joy. (Psalm 46:7,2) 

Epistle - Romans 8:28-39 

A reading from the epistle of the holy Apostle Paul 
to the Romans. 

Brothers and Sisters: We know that all things 
work together for good for those who love 
God, who are called according to His purpose. 
For those whom He foreknew He also 
predestined to be conformed to the image of 

His Son, in order that He might be the firstborn 
within a large family. And those whom He 
predestined He also called; and those whom 
He called He also justified; and those whom He 
justified He also glorified. 

What then are we to say about these things? 
If God is for us, who is against us? He who did 
not withhold His own Son, but gave Him up for 
all of us, will he not with Him also give us 
everything else? Who will bring any charge 
against God’s elect? It is God who justifies. 
Who is to condemn? It is Christ Jesus, who 
died, yes, who was raised, who is at the right 
hand of God, who indeed intercedes for us. 
Who will separate us from the love of Christ? 
Will hardship, or distress, or persecution, or 
famine, or nakedness, or peril, or sword? As it 
is written, “For your sake we are being killed 
all day long; we are accounted as sheep to be 
slaughtered.” 

No, in all these things we are more than 
conquerors through Him who loved us. For I 
am convinced that neither death, nor life, nor 
angels, nor rulers, nor things present, nor 
things to come, nor powers, nor height, nor 
depth, nor anything else in all creation, will be 
able to separate us from the love of God in 
Christ Jesus our Lord. 

Alleluia, Tone 3 

Verse: In You, O Lord, have I hoped that I may 
not be put to shame for ever. Verse: Be a 
protector unto me, O God, and a house of 
refuge to save me. (Psalm 30:2, 3) 

Gospel - Matthew 5:1-16 

AT THAT TIME, when Jesus saw the crowds, he 
went up the mountain; and after he sat down, 
his disciples came to him. Then he began to 
speak, and taught them, saying: 

“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the 
kingdom of heaven. Blessed are those who 
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mourn, for they will be comforted. 
Blessed are the meek, for they will inherit the 
earth. Blessed are those who hunger and 
thirst for righteousness, for they will be filled. 
Blessed are the merciful, for they will receive 
mercy. Blessed are the pure in heart, for they 
will see God. Blessed are the peacemakers, for 
they will be called children of God. Blessed are 
those who are persecuted for righteousness’ 
sake, for theirs is the kingdom of heaven. 
Blessed are you when people revile you and 
persecute you and utter all kinds of evil 
against you falsely on my account. Rejoice and 
be glad, for your reward is great in heaven, for 
in the same way they persecuted the prophets 
who were before you. 

“You are the salt of the earth; but if salt has 
lost its taste, how can its saltiness be 
restored? It is no longer good for anything, but 
is thrown out and trampled underfoot. “You 
are the light of the world. A city built on a hill 
cannot be hid. No one after lighting a lamp 
puts it under the bushel basket, but on the 
lampstand, and it gives light to all in the house. 
In the same way, let your light shine before 
others, so that they may see your good works 
and give glory to your Father in heaven.” 

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. (Psalm 32:1) 

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

ANNOUNCEMENTS 

READERS 

Today – June 21, 4th Sunday: 

5:00 pm (Sat) – Andrew Wojcichowsky 
9:30 am (Sun) – Youth 
11:00 am (Sun) – Zenon Wojnowskyj 

Next Sunday – June 28, 5th Sunday: 

5:00 pm (Sat) – Theodosia Babej 
9:30 am (Sun) – Peter Sorochuk 
11:00 am (Sun) – Kasia Tymczak 

***** 

HAPPY FATHER’S DAY! Our prayers and best 
wishes to all fathers, grandfathers, 
godfathers, guardians, and all who fulfill the 
role of a father! God bless you! 

HAPPY BIRTHDAY to Fr. Stan Bjeli, who 
celebrates his birthday on Monday, June 22. 
Many happy years! 

NATIVITY OF JOHN THE BAPTIST – this 
Wednesday, June 24th, 2015. Great Matins 
will be celebrated at 8:00 pm. Divine Liturgy 
(Bilingual) at 9:30 am and 6:00 pm. 

FEAST OF STS. PETER AND PAUL – Monday, 
June 29th. Great Vespers and Lytia – Sunday, 
June 28th, at 6:00 pm. The Apostles’ Fast ends 
on the eve of this feast. On Monday, June 
29th: Great Matins at 8:00 am; Divine Liturgy 
(Eng) at 9:30 am; Divine Liturgy (Ukr) at 11 am; 
and Divine Liturgy (Bilingual) at 6:00 pm. 

SAINTS PETER AND PUAL ANNUAL 
PILGRIMAGE AND VIDPUST in Mundare: 
Sunday, June 28, 2015. Liturgy in church at 8 
am; Water Blessing at the Grotto at 9:30 am; 
10 am – DIVINE LITURGY AT THE GROTTO, 
celebrated by Bishop David; 12:30 pm – 
Dinner in the National Hall; 3 pm – Moleben in 
the Church. Dinner tickets are available before 
Liturgy and at the door. Adults: $20.00; 
Children (ages 5-12) - $5.00. For more 
information, please call 780-764-3860. 

RESTORATION OF THE CATHEDRAL – work on 
our windows began on Monday, June 15th and 
will continue throughout the months of June 
and July. Your donations to the Preservation 
Fund are greatly appreciated! 
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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 
for 1.5 hours. If you are able to help, please 
contact Fr. Peter. Thank you! 

ORDINATION TO THE HOLY PRIESTHOOD - 
Deacon Jim Nakonechny will be ordained to 
the priesthood on Saturday. Ordination 
banquet immediately following at St. Basil’s 
Cultural Centre. Tickets available from: The 
Eparchial Chancery 780-424-5496; or from 
Deacon Jim 780-444-9393; or from Elizabeth 
Nakonechny 780-632-7436. Adults - $35; 
Children (6 to 12 yrs.) $15; small children free. 

FIRST LITURGY AT THE CATHEDRAL – As an 
ordained priest, Dcn. Jim will celebrated his 
first Divine Liturgy at St. Josaphat Cathedral on 
Sunday, August 16th, at 9:30 am (Bilingual). 
There will only be one Liturgy at 9:30 am that 
day. No Liturgy at 11 am. A parish brunch and 
social will take place in the parish hall, 
immediately after the service. All are 
welcome! 

JUNE 19: MARIAN CENTRE will be celebrating 
its 60th Anniversary with an Open House on 
Sunday, July 19, from 1-4 pm. Please join them 
for their goodness and generosity. May God 
bless them for their good work!  

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

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. 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 Children 
(toothbrushes, toothpaste, deodorant, soap, 
shampoo); Receiving blankets; toys (new) 

ST. JOSAPHAT 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. Please 
register as soon as possible! 

CAMP OSELIA: ROME AND THE 
UNDERGROUND CHURCH is quickly filling up! 
Register your children today. Camp Oselia is 
running from July 19th to August 1st and offers 
a program for children from the ages of 7 to 
14. Come out and learn from St. Paul in the 
Underground Church and enjoy all of our fun 
camp activities. For more information, please 
call Deacon Mike Bombak at 780-424-
5496.See brochures at entry into the church. 
The deadline for registration is June 25th! 

ACOLYTE CAMP (AUGUST 3-8, 2015) – all 
active altar boys are of the Eparchy of 
Edmonton (7 years and older) are invited to 
attend Camp St. Basil on Pigeon Lake. For 
more information or to register, please 
contact Fr. Ireneus at 780-424-8010 or visit 
youth.edmontoneparchy.com/camps/ 

A FUNDRAISER AND CHURCH TOUR of 
country churches in the Smoky Lake, 
Josephburg and Jaroslaw/Skaro areas (by bus 
from Edmonton) – will take place on August 
5th, 2015. Lunch included. Maximum of 30 
people must be confirmed by July 15, 2015. 
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For more information see our bulletin board 
on the south side, or to purchase tickets 
contact Marilyn Sochatsky at 780-90-5557, 
marilynsochatsky@shaw.ca 

CATHOLIC FAMILY CONFERENCE – The 20th 
Annual Catholic Family Life Conference will 
take place from July 1-5 at Lac Ste. Anne. This 
year’s theme is “Be Not Afraid” (Matthew 14: 
17). This year, for the very first time, Bishop 
David and clergy of the Eparchy of Edmonton 
will celebrate a Divine Liturgy at 10 am, 
Thursday, July 2.  Come celebrate families!  For 
further info and registration, contact (780) 
961-3346 or catholicfamilyministries.com. 

Aug 14-16, 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. For 
confidential information or to register for the 
program beginning with a weekend on Aug 
14-16, 2015. Phone: 780-577-1474 

 E-mail: info@helpourmarriage.ca 
Website       www.HelpOurMarriage.ca 

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

LAST SUNDAY, JUNE 14, 2015 

SUNDAY COLLECTION $4,351.35 
CANDLES   $224.00 

PRESERVATION FUND 

Stephania Broda $100.00 
Stefan & Maria Romaniuk $100.00 
P. Osachie $100.00 
Orest Boychuk $175.00 
Dan Papirnik $1,000.00 
(In memory of +Sister Theodosia) 
Eric & Carol Batty $1,000.00 
(In memory of +Sister Theodosia) 
Marc & Melanie Turgeon $1,000.00 
John Kowalchuk $500.00 
Patrick Samoil                                                 $500.00 
 

Joe & Gloria Filewych                                    $100.00 
(In memory of +Josephine Greschuk) 

Major Expense for June, 2015 – Property Tax for 
the Cathedral in the sum of $9,682.56. Please 
report any omissions or corrections to the parish 
office as soon as possible. Thanks! 

SINCERE THANKS TO ALL DONORS! 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ALL SAINTS 
OF RUS’-UKRAINE 
Today’s feast day, the SUNDAY OF ALL SAINTS 
of RUS’-UKRAINE, raises up before our eyes 
not just the canonized saints of Rus’-Ukraine, 
but all those other holy ones, the great cloud 
of unknown saints of our ancestral lands, 
known only to God, whose lives were 
dedicated to God and the establishment of 
His Kingdom here on earth. 

And who are among them? Well, we have 
such saints in all our own families. They are 
parents, grandparents, great grandparents, 
relatives and ancestors who lived holy lives 
(and their lives revolved around the Church), 
as well as those members of our families who 
sacrificed their own comfort and resources to 
support the Church in its mission to spread 
the gospel to our people. 

They are nuns and teachers who taught us 
about our Lord, Jesus Christ, about the 
Sacraments and the life of God we receive at 
Divine Liturgy in Holy Communion. 

They are friends, both Catholic and Orthodox, 
who supported us in our choices to do what 
is right, what is good, what is noble and best. 

They are also our bishops, priests and 
religious men and women who inspired us, 
prayed for us, and prayed with us.  

They are our brothers and sisters of our 
parish communities, who would drop 
everything to come and help those who were 

mailto:info@helpourmarriage.ca
http://www.helpourmarriage.ca/
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in need, caring for those who were sick or 
were in trouble. 

When we think about holiness many of us 
tend to think that only extraordinary people 
are holy people, those “other people,” those 
in monasteries or convents, or in religious 
orders, going about in silence, dressed in 
habits and reading prayer books. But maybe 
it’s a way of defending ourselves from the 
idea that God is asking us to be holy too. If 
only a few extraordinary people are called to 
be saints, we then think that we don’t need 
to make the effort, because that’s not really 
for us. 

However, God’s call for holiness is universal. 
Everyone is called to live in God’s love and 
make His love real in the lives of those 
around them. Holiness isn’t something that is 
distant and far removed for us. Quite the 
contrary, it is very near and close at hand. For 
holiness is not some strange way of living.  

Holiness is related to the word 
“wholesomeness,” or “wholeness.”  It means 
living lives that are whole or complete, full of 
integrity and truth, wholesome and 
integrated, lives in which we are close to 
others, while being close with God. It means 
forgiving others when they injure us. It means 
not holding grudges against them. To live a 
life of holiness means that one gives up 
clinging to prejudices, resentments, and the 
desire to get even with others. 

Holiness means that you are open and 
exposed to God. It means that you can listen 
to what God wants to say to you. God has a 
Word for you. He has something He wants to 
say to you. Holiness, living holistically with 
God, means that you give God time in which 
you worship Him with praise and 
thanksgiving; time to ask Him for things that 
you need, but also a time in which He can ask 
you for what He wants for you. Holiness 

involves what you’re doing right now, namely 
joining together in Christ’s family of faith to 
share His loving Presence in the Mystery of 
the Eucharist. (Holy Things for the Holy!) 

Holiness also means being filled with God’s 
grace and the Holy Spirit. It means, through 
private and public prayer together, being 
filled and inspired with God’s Holy Spirit so 
that God’s mind might fill our minds, and His 
heart might fill our hearts. 

This is the Sunday of ALL SAINTS OF RUS’-
UKRAINE, a special Sunday each year when 
we place in our vision what God has in mind 
for our Church, the people of Ukraine, and all 
those who have ancestral roots in Ukraine 
and the Kyivan Church. We recognize today 
that we are called to be part of that vast 
multitude of holy ones whose numbers are so 
great they cannot be counted. This is All 
Saints Sunday of all who trace their roots to 
the Church of Kyiv, established by St. 
Volodymyr and Olha – is meant to be your 
feast day and mine. 

What remains for us to do is to break free 
from some of the ordinary patterns we may 
have established in our daily lives and try 
something fresh and new. God has fallen in 
love with you and me just where we are. All 
that remains is for us to live lives a little bit 
closer to each other, as well as a little bit 
closer to God. Each and every time we do, we 
grow in holiness and we become a little bit 
more like what God dreamed we could be 
when He made us in the first place. 

May the love of God fill us with a greater 
measure of His presence, His power and His 
Holy Spirit on this SUNDAY, AS WE 
COMMEMORATE ALL THE SAINTS OF 
UKRAINE, as well as all the remaining days of 
our lives. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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CЛУЖБА БОЖA 

Неділя Всіх Святих 
Українського Народу 

Тропар, глас 5: Христославні князі і святителі,* 
преподобні і мученики,* і незламні 
ісповідники всіх часів християнської 
України, * моліть Христа Бога, щоб Він 
споглянив ласкавим оком на наш народ* і 
дав йому ласку витривалости у вірі,* щоб 
спаслися душі богомольних вірних,* що 
вшановують священну вашу пам’ять.  

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

Кондак, Глас 4: Ясними світилами ви сяєте, 
Богом натхненні праведники нашої 
Церкви,* і прикладом заохотливим служите 
громадам вірних* по всьому христи-
янському світі.* Тому-то в покорі схиляємо 
перед вами наші голови,* дякуючи 
великому і вселаскавому Богові, що вчинив 
вас нашими заступниками в небі* і 
молільниками за душі наші. 

Прокімен, Глас 3 

ВСІ: Співайте Богові нашому, співайте,* 
співайте Цареві нашому, співайте. 
Стих: Всі народи, заплещіть руками, кликніть до 
Бога голосом радости. 

Апостол – Римлян 8:28-39 

До Римлян послання святого апостола 
Павла читання. 

Браття і сестри! Знаємо, що тим, які 
люблять Бога, покликаним за Його 
постановою, усе співдіє на добро. Бо яких 
Він передбачив, тих наперед призначив, 
щоб були подібні до образу Сина Свого, 
щоб Він був первородний між багатьма 
братами; яких же наперед призначив, тих і 

покликав; і яких покликав, тих виправдав; 
яких же виправдав, тих і прославив. 

Що, отже скажемо на це? Коли Бог за нас, 
хто проти нас? Він власного Сина не 
пощадив, а видав Його за нас усіх; як, отже, 
разом із Ним не дасть нам усього? Хто буде 
звинувачувати вибраних Божих? Коли Бог 
виправдує, хто засудить? 

Христос Ісус, який умер, щобільше – і 
воскрес, що по правиці Божій, – Він 
заступається за нас. Хто нас відлучить від 
любови Христа? Горе, чи страждання, чи 
переслідування, чи голод, чи нагота, чи 
небезпека, чи меч? Бо написано: За Тебе 
нас увесь день убивають, уважають нас за 
овець, призначених на заріз. Але в усьому 
маємо повну перемогу завдяки Тому, Хто 
нас полюбив. Бо я певний, що ні смерть, ні 
життя, ні ангели, ні власті, ні теперішнє, ні 
майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні 
інше яке створіння не зможе нас відлучити 
від любови Божої, що в Христі Ісусі, Господі 
нашім. 

Стихи Алилуя 

1. На Тебе, Господи, уповаю, щоб не 
осоромитись навіки. 2. Будь мені Богом 
захисником і домом простановища, щоб 
спасти мене. 

Євангелія – Від Матея 5,1-16 

У ТОЙ ЧАС: Побачивши народ, Ісус зійшов 
на гору. І коли сів, підійшли до Нього Його 
учні, і Він, відкривши уста почав навчати їх: 
Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство 
Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують 
землю. Блаженні засмучені, бо будуть 
утішені. Блаженні голодні та спраглі 
справедливости, бо вони наситяться. 
Блаженні милосердні, бо вони зазнають 
милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони 
побачать Бога. Блаженні миротворці, бо 
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вони синами Божими назвуться. Блаженні 
переслідувані за правду, бо їхнє Царство 
Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть 
зневажати, гонити т виговорювати всяке 
лихо на вас, обмовляючи, мене ради. 
Радійте й веселіться, бо нагорода ваша 
велика на небі. Так бо переслідували 
пророків, які були перед вами. 

Ви – сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її 
солоною зробити? Ні на що не придатна 
більше, хіба – викинуть геть, щоб топтали 
люди. Ви – світло світу. Не може сховатись 
місто, що лежить на верху гори. І не 
запалюють світла і не ставлять його під 
посудиною, лише на свічник, і воно світить 
усім у хаті. Так нехай світить перед людьми 
ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі 
вчинки, прославляли вашого Отця, що на 
небі. 

Причасний 

Хваліте Господа з небес* хваліте його на 
висотах. * Радуйтеся, праведні, у Господі, 
правим належить похвала.* Алилуя, 
алилуя,* алилуя. 

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

ПАРАФІЯЛЬНІ ВІСТІ 

ЧИТЦІ 

Слідуюча  неділя  (21-го червня): 

5:00 п.п. (субота) – Андрій Войчіховський 
9:30 рано (нед) – Молодь 
11:00 рано (нед) – Зенон Войновський 

Слідуюча  неділя  (28-го червня): 

5:00 п.п. (субота) – Андрій Войчіховський 
9:30 рано (нед) – Молодь 
11:00 рано (нед) – Зенон Войновський 

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

В ДЕНЬ БАТЬКА складаємо найщиріші 
побажання всім татам, дідусям, хресним, та 
всім, які сповняють ролю батька. Нехай 
Господь Бог благословить на многі літа! 

МНОГАЯ ЛІТА! – Складаємо найщиріші 
побажання о. Станиславові, який святкує 
свої уродини в понеділок, 22-го червня. 
Нехай Господь Бог благословить на многі 
літа! 

ПОСВЯЧЕННЯ В САН СВЯЩЕНСТВА - Рукою 
владики Давида Мотюка, диякон Яким 
Наконечний прийме ієрейське свячення у 
суботу, 8-го серпня. Квітки можна 
придбати: в єпархіяльні канцелярії  780-
424-5496; або від диякона Якима 780-444-
9393; або від Єлисавети Наконечної 780-
632-7436. Квітки для дорослих $35.00; для 
дітей (6-12): $15.00; малі діти безкоштовно. 

ПЕРША СЛУЖБА БОЖА – Як ново-
висвячений ієрей (священик), о. Яким 
відправить першу Службу Божу в Катедрі 
Св. Йосафата в неділю, 16-го серпня, 2015, о 
год. 9:30 рано. В цю неділю, не буде 
відправи о год. 11:00 рано, лише одна 
відправа о год. 9:30 рано. По Службі, 
спільний обід/перекуска та привітання отця 
з родиною в церковні залі при домі 
«Верховина». Запрошуємо всіх до участи!  

24-ГО ЧЕРВНЯ – РІЗДВО СВЯТОГО ІВАНА 
ХРЕСТИТЕЛЯ. Велика Утреня відправиться о 
год. 8:00 рано. Служба Божа відправиться о 
год. 9:30 рано. 

СВЯТО СВ. ПЕТРА Й ПАВЛА – понеділок, 29-
го червня. Велика Вечірня з Литією 
відправиться в неділю, 28-го червня, о год. 
6:00 вечором. В понеділок, 29-го червня: 
Велика Утреня о год. 8:00 рано; Служба 
Божа (анг.) – 9:30 рано;, Служба Божа (укр) 
– 11 рано; Служба Божа (двомовна) – 6:00 
вечором. 
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ВІДПУСТ СВВ. ПЕТРА І ПАВЛА У МАНДЕР 
відбудеться в неділю, 28-го червня, 2015. 
Архиєрейська Служба Божа відправиться о 
год. 10:00 рано. Обід – о год. 12:30 п.п. 
Молебень – о год. 3:00 п.п. Запрошуємо всіх 
до участи! За дальшими інформаціями, 
просимо дзвонити на тел. 780-764-3860. 

ПІДГОТОВКА ГОЛУБЦІВ – в середу, 24-го 
червня. Просимо вашої допомоги! 

РЕСТАВРАЦІЯ ВІКОН – почалося в 
понеділок, 15-го червня. Праця над вікнами 
катедри продовжуватиметсья протягом 
місяців червня та липня. Щира подяка всім, 
які склали пожертву на Фонд Збереження 
Катедри! 

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.  

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

Глава УГКЦ до семінаристів: 
«Кличучи вас до 
священства, Бог 
кладе у ваші руки 
найбільший дар 
Церкви - Пресвяту 
Євхаристію» 

14 червня, 2015, Глава й Отець 
УГКЦ очолив Архиєрейську 
Божественну Літургію в 
Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового УГКЦ у 
Києві в межах прощі 
семінаристів духовних 
семінарій УГКЦ з усієї України.  

Із Верховним Архиєпископом УГКЦ 
співслужили владика Володимир (Війтишин), 
Митрополит Івано-Франківський, та владика 
Йосиф (Мілян), Єпископ-помічник Київської 
архиєпархії. 

Проповідуючи, Глава Церкви зазначив, що 
слово про боговибраність проходить 
червоною ниткою через усі книги Святого 
Письма. «Від початку, щоби приготовити 
людину до повноти її спасіння у Христі, 
Господь вибирає народ, з яким потім укладає 
Заповіт. Цей старозавітній народ Господь 
обрав як народ святий, в якому має 
об’явитися повнота Божої істини, світло Його 
Закону, на якому спочине повнота Божих 
благословенств», – сказав він. 

Так самo Ісус Христос вибирав перших 
апостолів, увійшовши в їх щоденне робоче 
буденне життя. «Він приходить на берег 
моря, де вони працюють як рибалки, і там, 
виходячи з їхньої особистої життєвої ситуації, 
робить боговибраними. Таким способом 
покликаючи їх до особливої апостольської 
місії, роблячи їх "рибалками людей"», – додав 
проповідник. 
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Приготовляючи апостолів до цього нового 
служіння, Господь робить їх учасниками нової 
місії, бо, обираючи людину, Бог долучає її до 
своєї особистої дії – «навчати та 
проголошувати Євангеліє і загоювати усяку 
недугу в народі». «Господь покликає до цієї 
місії дуже дивних людей. Наприклад,  апостол 
Петро, за інтелектуальним рівнем був 
найслабшим серед усіх учнів, а Господь 
робить його скелею, на якій будує Церкву», – 
сказав він. Пояснюючи спосіб вибору 
Христових учнів, апостол Павло навчав: 
«Господь вибрав немудре світу цього, щоб 
засоромити премудрих. Він вибрав слабких 
світу цього, щоб засоромити сильних». Бо 
сила Божа виявляється в немочі. 

Глава Церкви пригадав, що цього дня Церква 
святкує свято Пресвятої Євхаристії – 
урочистого поклоніння Тілу і Крові Господа. 
Проповідник переконаний, що кожен із нас 
став боговибраним ще в момент хрещення. 
«Ми стали боговибраним народом у момент 
нашого хрещення, ще в часи князя 
Володимира Великого, – продовжив він. – 
Однак наша особлива місія, до якої покликає 
нас наше боговибранство, – це святість». Але 
неможливо сповняти цю місію без таїнства 
Євхаристії. Бо Святе Причастя є метою та 
вершиною християнського життя. Без нього 
немає Церкви, немає справжнього духовного 
життя. УГКЦ вистояла саме завдяки тому, що 
в тюрмах і концтаборах священики щодня 
звершували Святу Літургію. 

Ми можемо зростати в нашому 
боговибранстві, коли отримуватимемо цю 
Божу поживу: «Кожен із вас покликаний, як і 
колись апостоли, піти за покликом Божим до 
святості, яку Він нам дає в таїнстві Пресвятої 
Євхаристії». Звертаючись до присутніх 
семінаристів, Предстоятель УГКЦ сказав: 
«Господь вибрав вас, бо Він вас полюбив і 
особисто приготовив. Покликаючи вас до 

священства, Він у ваші руки покладе цей 
найбільший дар своєї Церкви, бо ви будете 
служителями таїнства Пресвятої Євхаристії. 
Самі з цього дару користайте щодня і, як 
служителі, ви маєте ним кормити всю 
Церкву». 

Після Літургії Блаженніший Святослав вручив 
присутнім семінаристам пам'ятки прочанина. 
Закінчилися урочистості освяченням води у 
Дніпрі та відновленням хресних обітів. 

Департамент інформації УГКЦ 

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

Глава УГКЦ відкрив 
конференцію, присвячену 
1000-літтю відходу у вічність 
святого князя Володимира 

Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав відкрив у 
Київському національному університеті ім. 
Тараса Шевченка конференцію 
«Християнство в Україні: реалії, виклики, 
перспективи з нагоди 1000-ліття святого 
рівноапостольного Великого київського князя 
Володимира». 

«Цього року, - звернувся Предстоятель 
Церкви до учасників конференції, - усі 
християни України, зокрема спадкоємці 
Хрещення святого Володимира відзначають 
1000-літній ювілей відходу у вічність нашого 
хрестителя, великого рівноапостольного 
князя Володимира. Цю дату можна по-
різному пережити. З цієї події можна зробити 
різні висновки. Але ми, християни, 
відзначаючи її, не лише згадуємо події 
минулого, які, можливо, для декого не мають 
жодного відношення до нашого життя. 
Вдивляючись у постать святого Володимира, 
бачимо питому рису нашого особистого 
християнського життя. Тому що ми, зокрема 
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Українська Греко-Католицька Церква, 
назнаменована печаттю Хрещення святого 
князя Володимира. Роздумуючи над 
реаліями, перспективами і викликами 
християнства сьогодні й завтра в Україні, 
цілком логічно вглянутися в обличчя нашої 
Церкви, щоби віднайти у ній спадщину 
рівноапостольного князя Володимира». 

Говорячи про реалії та виклики, Блаженніший 
Святослав відзначив, що ми переживаємо 
буремні часи. «Буремні не тому, що, 
можливо, живемо в один із найскладніших 
періодів нашої Церкви, буремні через те, що 
не завжди всі вміють користати з саме 
християнського коріння європейського 
цивілізованого світу. Але ми знаємо, що 
завжди, коли надходить буря, вона 
випробовує коріння. Той, хто не має міцного 
коріння, під час бурі дуже швидко втрачає 
ґрунт під ногами або просто зникає з лиця 
землі. Тому цілком природно нам під час бурі 
шукати, відкривати і зміцнювати своє коріння. 
Бо воно дасть нам силу, надію, це коріння 
покаже нам не лише складні реалії, але дасть 
перспективи на майбутнє», - наголосив 
Предстоятель УГКЦ. 

Глава Церкви подякував адміністрації 
ректорату університету ім. Тараса Шевченка, 
який особливо пов'язаний з іменем 
рівноапостольного князя Володимира… 

«Хочу подякувати за те, що ця інтелектуальна 
подія, якою ми відзначаємо тисячолітній 
ювілей, відбувається на такому високому 
форумі. Ми дуже хотіли, щоби християнська 
думка, науково-практичне діяння не 
замикалася лише всередині церковної 
спільноти. Хочемо цю дискусію про 
християнство Володимира сьогодні й завтра 
винести на широку платформу. Хочемо разом 
відкривати своє багатство, разом ним 
тішитися і ділитися з усіма, хто поруч», - 
зазначив Блаженніший Святослав. 

Також він подякував тим, хто прибув, щоб 
поділитися своїм глибоким науковим словом. 

Привітальні слова виголосили також п. 
Анатолій Конферський, декан філософського 
факультету КНУ ім. Т. Шевченка, п. Івана 
Патриляка, декана історичного факультету 
КНУ ім. Т. Шевченка. 

На конференції із доповідями виступлять: 
владика Борис (Ґудзяк), президент УКУ, на 
тему: «Благовірні князі і страстотерпці Борис і 
Гліб: радикальне наслідування Христа в 
першому поколінні Володимирового 
хрещення і пророче значення для сучасності»; 
о. д-р Іван Дацько, президент Інституту 
екуменічних студій УКУ, на тему: «Йосип 
Сліпий і ІІ Ватиканський собор: рецепція 
документів собору, український контекст»; 
канд. іст. наук Олег Турій, проректор із 
програмного розвитку УКУ, матиме доповідь 
на тему: «Блаженніший Любомир (Гузар) про 
еклезіальну ідентичність та екуменічну місію 
УГКЦ на початку третього тисячоліття: 
історична перспектива». 

Також відбудуться дискусії у чотирьох секціях: 
Історія. Внесок Володимира Великого у 
становлення Християнської Церкви та 
держави. Екуменізм. Перспективи 
порозуміння між християнськими конфесіями 
в Україні та ідея створення Помісної Церкви. 
Пастирі Христової Церкви в Україні. Церква-
Революція гідності-АТО. 

На конференцію, яку організували студенти 
Київської Трьохсвятительської семінарії, 
прибули студенти з УКУ, Львівської духовної 
семінарії Святого Духа, Івано-Франківської 
духовної семінарії, Тернопільської духовної 
семінарії, семінарії отців василіян у 
Брюховичах, КНУ ім. Т. Шевченка, 
Дрогобицької духовної семінарії, Київського 
університету Бориса Грінченка. 

Департамент інформації УГКЦ 
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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. 
 
COMMITTEES, PROGRAMS  

Pastoral Council 
Chair: Dan Papirnik 780-454-9159 

Adult Faith Directorate 
(Catechumenate, Bible Study, Missions, Presentations) 

Director: Ed Hecker 780-483-4707 

Catechetical Directorate 
(Sunday School, Solemn Communion, Summer Camps) 

Director: Andrea Leader 780-433-6839 

St. Josaphat Youth-Disciple Program 
Program Director: Julia Boyko 780-964-7365 

St. Josaphat Sadochok 780-421-1769 

ORGANIZATIONS 

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

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

Children’s Ukrainian Choir 
Director: Kasia Antoszko 780-437-0465 

St. Josaphat Choir  
Director: Melanie Turgeon 780-243-6208 

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, JUNE 21: 4TH SUNDAY; ALL 
SAINTS OF UKRAINE 

5 PM (Sat) – Vigil Liturgy (Ukr & Eng); for 
all parishioners; for all fathers and those 
who fulfill the role of a father 

6 PM (Sat) – Great Vespers 

9:30 AM (Sun) – Liturgy (Eng) for all 
parishioners; health of Matthew Bogda; 
for all fathers and those who fulfill the 
role of a father 

11 AM (Sun) – Liturgy (Ukr) for all 
parishioners; for all fathers and those 
who fulfill the role of a father 

MONDAY, JUNE 22 

8 AM – Divine Liturgy – Blessings upon Fr. 
Stan Bjeli on the occasion of his birthday  

TUESDAY, JUNE 23 

8 AM – Liturgy for +Steve Wasylyshyn 

WEDNESDAY, JUNE 24: NATIVITY OF 
JOHN THE BAPTIST 

8 AM – Great Matins 
9:30 AM – Divine Liturgy (Bilingual) 
6:00 PM – Divine Liturgy (Bilingual) 

THURSDAY, JUNE 25 

8 AM – Liturgy for Arnold Denys 

FRIDAY, JUNE 26 

8 AM – Liturgy for +Orest Petryk 

SUNDAY, JUNE 28: 5TH SUNDAY 

5 PM (Sat) – Vigil Liturgy (Ukr & Eng); 

9:30 AM (Sun) – Liturgy (Eng) for all 
parishioners;  

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

 
 


