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BISHOP 
Most Reverend David Motiuk 
chancery@edmontoneparchy.com  780-424-5496 
Website: www.edmontoneparchy.com 

CLERGY 
Fr. Peter Babej, Rector 
peterbabej@telus.net  780-993-8037 (cell) 

Fr. Michael Bombak, Associate  
fr.bombak@eeparchy.com  780-885-8056 (cell) 

Fr. Michael Kowalchyk, Rector-Emeritus  
lembergm@telus.net  780-718-1159 (cell) 

DIVINE SERVICES 

Weekdays 

8 AM – Divine Liturgy (Monday-Friday) 

The Lord’s Day 

Sat 4 PM – Great Vespers 
Sat 5 PM – Div Liturgy (Ukr/Eng) 

Sun 7:30 AM – Great Matins 
Sun 9:00 AM – Rosary Prayer 
Sun 9:30 AM – Div Liturgy (English) 
Sun 11:00 AM – Div Liturgy (Ukrainian) 

Major Feasts 

9:30 AM & 7 PM – Divine Liturgy (Bilingual) 

CONFESSIONS 
Before each Sunday Divine Liturgy 

PARISH OFFICE 
Tuesday-Friday:  9:30 AM - 4:30 PM 

  
  
 

 

 
 

Sunday, September 04, 2016 

16TH SUNDAY AFTER PENTECOST 
Tone 7: Holy Priest-Martyr Babylas, Bishop of Antioch 

(250); Holy Prophet Moses Who Saw God 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

DIVINE  LITURGY 

Troparia and Kontakia 

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

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

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

Prokimenon, Tone 7 

The Lord will give strength to His people;* the 
Lord will bless His people with peace. 

Verse: Bring to the Lord, O you sons of God; 
bring to the Lord young rams. (Psalm 28:11,1) 

Катедра Святого Йосафата 
Української Католицької Єпархії Едмонтону 

10825 – 97th Street, Edmonton AB, T5H-2M4 
Tel: 780-422-3181 | Fax: 780-425-7517 

josaphat@telus.net   | www.stjosaphat.ab.ca 

Saint Josaphat Cathedral 
Ukrainian Catholic Eparchy of Edmonton 
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Epistle: 1 Corinthians 10:23-28 

A reading from the first letter of the holy 
Apostle Paul to the Corinthians. 

Brethren (brothers and sisters), “All things are 
lawful,” but not all things are helpful. “All things 
are lawful,” but not all things build up.  Let no 
one seek his own good, but the good of his 
neighbor.1   

Eat whatever is sold in the meat market without 
raising any question on the ground of 
conscience.  For “the earth is the Lord’s, and 
everything in it.”  

If one of the unbelievers invites you to dinner 
and you are disposed to go, eat whatever is set 
before you without raising any question on the 
ground of conscience.  But if some one says to 
you, “This has been offered in sacrifice,” then 
out of consideration for the man who informed 
you, and for conscience’ sake -- I mean his 
conscience, not yours -- do not eat it.2 

Alleluia Verses: 

Verse: It is good to give praise to the Lord; and 
to sing to Your name, O Most High. 
Verse: To announce Your mercy in the morning, 
and Your truth every night. (Psalm 91:2,3) 

 

 

                                                           
1 Christians are obligated to obey only one law: the law of 
Christ, the law of love. This obligates us to what is helpful 
and edifying to the other’s well-being. We therefore 
continually seek the good of others in every way.  
2 Paul addresses the issue of idol meat sold in the open 
market after being sacrificed in a pagan temple. 
Objectively, his readers are free to eat and need not 
worry about past history of market food or of meals 
served in private homes. In these contexts, the food is 
safely disconnected from the context of conscious 
idolatry. However, his readers should abstain from eating 
when the food’s idolatrous origin is pointed out by 
another; otherwise, the informant may be scandalized 
and led to think that Christians have a casual attitude 
toward idolatry.  

Gospel: Matthew 24:34-44 

The Lord said: “Truly, I say to you, this 
generation will not pass away till all these things 
take place.  Heaven and earth will pass away, 
but my words will not pass away. But of that day 
and hour no one knows, not even the angels of 
heaven, nor the Son, but the Father only.3 As 
were the days of Noah, so will be the coming of 
the Son of man.  For as in those days before the 
flood they were eating and drinking, marrying 
and giving in marriage, until the day when Noah 
entered the ark, and they did not know until the 
flood came and swept them all away, so will be 
the coming of the Son of Man.  Then two men 
will be in the field; one is taken and one is left. 
Two women will be grinding at the mill; one is 
taken and one is left.  Watch therefore, for you 
do not know on what day your Lord is coming.  
But know this, that if the householder had 
known in what part of the night the thief was 
coming, he would have watched and would not 
have let his house be broken into. Therefore, 
you also must be ready; for the Son of man is 
coming at an hour you do not expect.4  

Communion Hymn 

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

3 Tradition maintains that Jesus’ apparent ignorance is 
not a literal statement, but a figurative expression; for 
the Father and the Son share everything in common, 
including their divine knowledge. Here Jesus does not 
display any human knowledge of the time when the 
Father will send the Son to judge all nations, because this 
mystery lies beyond the scope of what the Father intends 
the Son to reveal.  
4 The Lord’s purpose in this discourse is not to make people 
experts on end-time prophecy. Rather, it is so they may 
watch and be ready, continuing in virtue and obey Christ’s 
commandments. This warning is illustrated in the parable 
of the returning master (24:45-51).   
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ANNOUNCEMENTS 

READERS 

This Sunday – September 4 

5:00 pm (Sat) –  Solomia Babiak 
9:30 am (Sun) – Russell Jonas Grigaitis 
11:00 am (Sun) – Melania Antoszko 

Next Sunday – September 11 

5:00 pm (Sat) –  David Waselenak 
9:30 am (Sun) – Andrea Szabo 
11:00 am (Sun) – Daria Antoszko 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

GREAT VESPERS – is celebrated every Saturday 
at 4 PM. Join us for this beautiful service, which 
spiritually prepares us for the Lord’s Day! 

PARISH FOOD BANK — Please place non-
perishable items into the box at the south 
entrance. Please give generously to those who 
are in need in our city.  

MANY HAPPY YEARS to Walter Kowalchyk, who 
celebrated his birthday on Saturday, September 
3rd! Also, best wishes to all who celebrated their 
birthday or a special anniversary this past week! 
MNOHAYA LITA! 

SEPT 5: LABOUR DAY – no Divine Liturgy 
tomorrow in the morning on Monday, 
September 5th (Labour Day). The parish office 
will be closed. 

SEPT 7: GREAT VESPERS & LYTIA – will be 
celebrated on Wednesday, September 7th at 
5:00 pm in preparation for the Feast of the 
Nativity of the Theotokos (Mother of God). 

SEPT 8: FEAST OF THE NATIVITY OF MARY, THE 
MOTHER OF GOD – Divine Liturgy (bilingual) will 
be celebrated at 9:30 am and 7:00 pm (for those 
who work). Great Matins –  7:30 am. 

SEPT 11: BLESSING OF STUDENTS AND 
TEACHERS – at the end of each Divine Liturgy. 

SEPT 12: PASTORAL COUNCIL MEETING – will 
take place on Monday, September 12, 6:30 pm, 
at the parish hall (Verkhovyna). 

WED. SEPT 14: EXALTATION OF THE CROSS – 
Divine Liturgy will be celebrated at 9:30 am and 
7 pm. Great Matins – at 7:30 am. Great Vespers 
and Lytia for the feast will be celebrated on 
Tuesday, September 13th, at 5 pm. 

DIVINE LITURGY ON WEDNESDAYS – Beginning 
September 21, in addition to the 8:00 am 
Service, Divine Liturgy will also be celebrated at 
5:00 pm. 

A NEW PARISH DIRECTORY! – Professional 
photographs will be conveniently taken at the 
Cathedral: September 27, 28, 29, 30 and 
October 1, 2016; weekdays from 2:00 pm to 
9:00 pm; Saturdays from 10:00 am - 4:00 pm. 
Our pictorial directory will be in full-colour. 
Everyone who participates in this program will 
receive a free pictorial directory and a free 
portrait! Parishioners will also have the 
opportunity of purchasing additional portraits if 
they wish. To book an appointment on a 
particular day, please contact the assigned 
person: 

For Tuesday, Sept 27  Janice 780-470-0648 
For Wed. Sept 28 Trish 780-458-2885 
For Thursday, Sept 29 Irene 780-488-2356 
For Friday, Sept 30 Carol 780-476-5834 
For Saturday, Oct 1 Tetyana 780-266-1342 

ST. JOSAPHAT CHOIR will begin a new year of 
singing on Sunday, September 11, starting with 
a rehearsal at 10 a.m. in the parish hall, followed 
by singing for the 11 a.m. Divine Liturgy.  New 
members are encouraged and invited to attend 
and join our parish choir.  No previous singing 
experience is required.  If necessary, 
transliteration will be provided. Everyone is 
welcome! If you have any questions, please 
contact Melanie Turgeon at 780-243-6208 or  
melanie.turgeon@kingsu.ca 

ST. JOSAPHAT’S SADOCHOK – FALL 
REGISTRATION. St. Josaphat’s Sadochok is 
located at St. Matthew Elementary School 
(8735 – 132 Avenue) and offers programs for 
children ages 19 months to Kindergarten. 

mailto:melanie.turgeon@kingsu.ca
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Children participate in an environment rich in 
Ukrainian language, culture, religion and 
fun.  Both bilingual and immersion classes are 
offered. Our Annual General Meeting and 
Registration Night will be held on Thursday, 
September 1st at St. Matthew Elementary 
School in the school library. Registration and 
classroom tour – 6 pm. AGM – 7 pm. To register 
or for more information, please contact 
us: Nadia 780-472-6946 or Patty 780-945-0432 
or e-mail playschool@sadochok.com.  

CATECHISM – SUNDAY SCHOOL – For children 
in Kindergarten to Grade 5. The Sunday School 
(Catechism) Program at St. Josaphat Cathedral 
provides catechesis for children on Sundays, 
using the “God With Us” series, a program 
developed by Eastern Catholic Bishops. Regular 
Sunday classes will begin September 18, 2016, 
10:30 – 11:30 am. Registration forms are 
available at all entrances. For more information, 
please contact the parish office at 780-3181 or 
josaphat@telus.net 

EXALTATION AT THE SKETE — The Monastic 
Skete of the Universal Exaltation of the Precious 
and Life-Creating Cross is celebrating their 
Praznyk-Feast on the weekend of Sept 17 and 
18! More information can be found on our 
parish bulletin board at the south entrance.  

SOBOR AT ST. JOSAPHAT – Now that the 
Catechism of the Ukrainian Catholic Church has 
been translated into English, Bishop David has 
convoked an Eparchial Mini-Sobor to take place 
from 7:00-9:00 pm, Tuesday, October 18, at 
Saint Josaphat Cathedral Hall - Verkhovyna. 
Special guest speaker:  Very Rev. Peter Galadza, 
Professor, Metropolitan Andrey Sheptytsky 
Institute, Ottawa.  Father Peter and others will 
introduce us to the new Catechism, which is 
comprises of three parts:  Part I - The Faith of 
the Church (what we believe); Part II - The 
Prayer of the Church (how we pray); and Part III 
- The Life of the Church (how we live our lives as 
Christians).  The Sobor is a continuation of our 
eparchy-wide efforts in implement the “Vibrant 

Parish Program” and our “25 Year Pastoral 
Plan.” Kindly register by October 1. No cost. For 
further information and registration, contact 
the Chancery Office at (780) 424-5496 or 
chancery@edmontoneparchy.com. 

CHILDREN’S CHOIR – We invite children from 
ages 5-14 to join our children’s choir, “Little 
Angels.” Beginning in September, the bilingual 
program will include catechesis, singing (Liturgy 
and church hymns), preparation for various 
events throughout the year, and children’s 
games. The choir will sing the 11 am Divine 
Liturgy on the last Sunday of each month. For 
further information, please contact Solomia 
Babiak: 780-457-7071 or bsolomia@gmail.com 

YOUTH KRYLLOS – We invide youth and young 
adults to join our youth kryllos “Barvinok.” This 
year, the kryllos will learn to sing the Divine 
Liturgy, Vespers, Moleben, Presanctified Liturgy 
and various church hymns. Also, the group will 
be taking part in various church events. For 
further information, please contact Solomia 
Babiak: 780-457-7071 or bsolomia@gmail.com 

ALTAR SERVERS – For boys ages 7 and up. Altar 
servers assist at the 9:30 am and 11:00 am 
Divine Liturgies on Sundays. Meetings take 
place on a monthly or bi-monthly basis. First 
meeting is scheduled for Friday, September 16, 
6:00 pm. For more information or to join, please 
call Fr. Michael Bombak, 780-885-8056 or 
fr.bombak@eeparchy.com 

ADULT BIBLE STUDY – will begin Tuesday, 
September 13th, 7 pm. Location to be 
announced. Topic: The Great Adventure Bible 
Timeline. This is an opportunity to read through 
the major books and events of the Old and New 
Testaments to get a good overview of the 
history of salvation. To register, please call Don 
Hucal at 780-424-3477. 

THINKING OF BECOMING A CATHOLIC? Join our 
program for adults who wish to be initiated into 
the Catholic Church. Regular weekly sessions 
are scheduled to begin on Wednesday, 

mailto:playschool@sadochok.com
mailto:chancery@edmontoneparchy.com
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September 21, at 7 PM. If you are interested or 
know someone who would like to be fully 
initiated into the Church, please contact Ed 
Hecker at 780-483-4707. 

ON THE ROAD TO EMMAUS – A SPIRITUAL 
PILGRIMAGE – A pilgrimage is a time for a 
renovation of heart and mind, both of which are 
profoundly intertwined – and with renovation 
comes restoration, then transformation. Join us 
for this ten-week spiritual pilgrimage to 
important New Testament sites in the Holy Land 
in the spirit of permanent pilgrimage. Weekly 
sessions will begin on Wednesday, October 5, 
2016, 7:00 – 8:30 pm. To register, call Fr. Peter 
Babej at 780-422-3181 or peterbabej@telus.net 

FUNDRAISING – Please be generous to the 
Preservation Fund! Your donations are 
important and essential for the completion of 
this urgent project! Despite financial support in 
form of grants, the majority of funding will need 
to be provided by St. Josaphat parishioners.  

ST. MICHAEL’S CEMETERY - Please join us for 
our annual Open House which will be on 
Saturday September 17, 2016, from 1:00 p.m. – 
4:00 p.m. Administration office on-site at St. 

Michael’s Cemetery 13819 – 82 Street *One day 
promotions on Plots, Niches, Mausoleum 
Crypts, Private Columbariums, urns, and 
Monuments. Door Prizes and Refreshments. 

ROSEHILL CEMETERY - Annual Open House, 
Saturday September 24, 2016, 1:00 p.m. – 4:00 
p.m. Rosehill Cemetery Office 1605 – 141 St. 
S.W. (Anthony Henday to Rabbit Hill Rd south to 
Ellerslie. Ellerslie east bound to 141 Street). 
One-day promotion on Plots, Niches, 
Mausoleum Crypts, Private Columbariums and 
Urns. Door Prizes and Refreshments 

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

The New Saint of Mercy 

On September 4, Pope Francis plans to canonize 

Mother Teresa, whose life sent the world a single, 

urgent message: that love and caring are the most 

important things in life. 

Perhaps we can best understand why she is 

worthy of veneration and imitation by reflecting 

on some of her own words: 

“The biggest disease today is not leprosy or 

tuberculosis, but rather the feeling of being 

unwanted, uncared for and deserted by everybody. 

The greatest evil is the lack of love and charity, 

the terrible indifference toward one’s neighbor 

who lives at the roadside, assaulted by 

exploitation, corruption, poverty and disease. 

“Those who are a burden to society, who have lost 

all hope and faith in life, who have forgotten how 

to smile and no longer know what it means to 

receive a little human warmth, a gesture of love 

and friendship—they turn to us to receive a little 

bit of comfort. If we turn our backs on them, we 

turn our backs on Christ. 

“Our love and our joy in serving must be in 

proportion to the degree to which our task is 
repugnant.” 

Our prayer today: Mother Teresa, Saint of Mercy, 
pray for us that we may truly see the image of 
God in the spiritually most deprived and 
disfigured of our brothers and sisters.  
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A FAMILY RETREAT! 
October 1, 2016 

"Adorn me with Your 
Presence!" 

 
We encourage all to come and 

experience this remarkable 

opportunity for personal 

understanding and spiritual 

growth. We invite all, 

especially Mom, Dad and the 

children, to participate in this 

one day learning experience to 

more fully understand the Divine 

Liturgy in our Ukrainian 

Catholic Church. We will look 

to understand the meaning of 

why we pray, why we worship 

and why we celebrate in 

community.  

Registration will begin at 9:00 

am and program will start  

at 9:30 am. This will give 

parents the opportunity to get  

their children to their respective 

programs. We ask all youth over 

the age of 16 to join the adult 

program.  

Lunch is included in the 

registration fee and youth will 

join their parents at the family 

table.  

Programs especially designed 

for young children  
between the ages of 3 and 15 

will be divided into age 

appropriate groups with breaks, 

snacks, and lunch, rest time etc. Fr. Bilyj and 

Fr. Nakonechny and other clergy will lead this 

programming. Please contact Namisha @ 780 

554 8543 for all youth registration details 

and to find out about family rates!  

A key aim or objective of the UCWLC is to 

coordinate activities that enlighten each and 

every one in the Eastern Rite and Byzantine 

tradition, and has served as a strong unifying 

force of our Ukrainian Catholic identity while 

opening itself to the mission of sharing our faith 

with others. 
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

LAST SUNDAY: AUGUST 28, 2016 

SUNDAY COLLECTION             $3,957.00 

PRESERVATION FUND 
Eleine Derbyshire  $1,000.00 
Walter & Rose Kruhlak $500.00 
Fr. Peter and Dob. Donna Babej $500.00 
Anonymous $100.00 
 
NEEDY COLLECTION $425.00
 
  A sincere thank you to all of our donors!  

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

CЛУЖБА БОЖA 

Тропар і кондак 

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

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

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

Прокімен, Глас 7 

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

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

Апостол (1 Кор 10,23-28) 

До Koрінтян першого послання святого 
апостола Павла читання. 

Браття (брати й сестри), все мені дозволене, 
але не все корисне; усе дозволене, але не все 

будує. Ніхто хай не шукає для себе користи, 
але для другого. Їжте все, що у м’ясника 
продається, нічим не турбуючись ради 
совісти; Господня бо земля та її повнота. 

Як хто з невіруючих вас запросить і ви 
згодилися піти, їжте все, що покладуть перед 
вами, зовсім не турбуючись про совість. Але, 
як хтось вам скаже: Це було жертвоване 
ідолам – не їжте задля того, хто попередив 
вас, і задля совісти: Господня бо земля і ї 
повнота. 

Стихи Алилуя 

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

Євангеліє (Матея 24,34-44) 

Сказав Господь Своїм учням: Істинно кажу 
вам, цей рід не промине, поки не збудеться 
це все. Небо і земля пройдуть, але слова мої 
не пройдуть. 

А про той день і годину ніхто не знає, ані 
ангели небесні, ані Син, лише один Отець. Як 
було за днів Ноя, так буде й за днів Сина 
Чоловічого. Бо як за днів перед потопом їли й 
пили, женилися та віддавались аж до дня, 
коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав 
нічого, аж поки не прийшов потоп і змив усіх, 
так буде і прихід Сина Чоловічого. 

Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, 
другий лишиться. Дві молотимуть на жорнах: 
одну візьмуть, друга лишиться. Чувайте, 
отже, бо не знаєте, якого дня Господь наш 
прийде. Знайте те, що коли б господар відав, 
у яку сторожу прийде злодій, пильнував би і 
не дав би підкопати свого дому. Тому й ви 
будьте готові, бо Син Чоловічий прийде тієї 
години, про яку ви й не думаєте. 

Причасний 

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



8 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
ЧИТЦІ 

Сьогодні, 4-го вересня: 

5:00 п.п. (суб) –  Соломія Бабяк 
9:30 рано (нед) – Рассел Ґріґайтас 
11:00 рано (нед) –  Меланія Антошко 

 В слідуючу неділю, 11-го вересня: 

5:00 п.п. (суб) –  Давид Василиняк 
9:30 рано (нед) – Андрея Шабо 
11:00 рано (нед) –  Дарія Антошко 

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

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, 3-го вересня, 
складаємо найщиріші побажання 
Володимирові Ковальчик! Нехай Господь Бог 
благословить на многі і благі літа! 

ПОН. 5-ГО ВЕРЕСНЯ: ЛЕЙБОР ДЕЙ – ранньої 
Служби не буде; канцелярія закрита. 

СЕРЕДА, 7-ГО ВЕРЕСНЯ – Вечірня з Литією 
відправиться о год. 5:00 п.п. 

ЧЕТВЕР, 8-ГО ВЕРЕСНЯ: РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ – Служби Божі: 9:30 рано та 
7:00 год. вечером. Велика Утреня 
відправиться о год. 7:30 рано.  

11-ГО ВЕРЕСНЯ: БЛАГОСЛОВЕННЯ 
СТУДЕНТІВ ТА ВЧИТЕЛІВ – відбудеться при 
кінці кожної Святої Літургії. 

СХОДИНИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ УПРАВИ – 
відбудуться в понеділок, 12-го вересня, о год. 
6:30 вечора, в парафіяльній залі при 
«Верховині». 

СЕРЕДА, 14-ГО ВЕРЕСНЯ: ВОЗДВИЖЕННЯ 
ЧЕСНОГО ХРЕСТА. Велика Утреня – о год. 7:30 
рано. Служба Божа відправиться о год. 9:30 
рано та в 7:00 год. вечером. Вечірня з Литією 
– у вівторок, 13-го вересня, о год. 5:00 п.п. 

СЛУЖБА БОЖА В СЕРЕДУ – починаючи в 
середу 21-го вересня, Служба Божа 
відправлятиметься що середи о год. 8:00 
рано та 5:00 п.п. 

НОВИЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ДОВІДНИК! – 
Фотографування відбудеться при Катедрі у 
днях 27-го, 28-го, 29-го, 30-го вересня, та 1-го 
жовтня, 2016; в будні від 2:00 год. п.п. до 9:00 
год. вечора, та в суботу від 10:00 год. рано до 
4:00 год. п.п. Всі, що візьмуть участь у цього 
проекті отримають копію довідника та один 
портрет безкоштовно. Якщо хтось бажає, 
можна закупити додаткові копії портретів. 
Щоб записатися в одних з днів 
фотографування, просимо дзвонити до 
призначеної особи: 

На вівт. 27-го вересня  Janice 780-470-0648 
На сер. 28-го, вересня Trish 780-458-2885 
На четв. 29-го, вересня Irene 780-488-2356 
На п’ят. 30-го, вересня Carol 780-476-5834 
На суботу, 1-го жовтня Tetyana 780-266-1342 

ЦЕРКОВНИЙ ХОР СВ. ЙОСАФАТА – починає 
свою діяльність на 2016-2017 літургічний рік 
в неділю, 11-го вересня. Хор співатиме Святу 
Літургію о год. 11:00 рано. Репетиція – год. 
10:00 рано в парафіяльній залі при 
«Верховині». Запрошуємо нових членів 
вписатися до нашого хору! За дальшими 
інформаціями, просимо дзвонити до Меланії 
Туржон на тел. 780-243-6208, або 
електронічно melanie.turgeon@kingsu.ca  

ДИТЯЧИЙ ХОР ТА МОЛОДІЖНА КАПЕЛЯ. 
Запрошуємо дітей віком від 5-ти до 14-ти 
років до участі у дитячому хорі, який має 
назву "Ангелики" ("Little Angels").  Програма 
починається знову у вересні. До програми 
входить катехизація хористів, вивчення 
Божественної Літургії та церковних пісень, 
постановка ріаноманітних виступів з нагоди 
церковних свят та христянські дитячі розваги. 
Хор співає Літургію кожну останню неділю 
місяця об 11am. Ласкаво запрошуємо! 
Програма українсько-англійська.  За 
детальнішою інформацією просимо 
звернутися до Соломії Бабяк: 780 457 7071; 
bsolomia@gmail.com 

Запрошуємо молодь(youth) та дорослих 
молодих людей (young adults) до участі у 

mailto:melanie.turgeon@kingsu.ca
mailto:bsolomia@gmail.com
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молодіжній капеллі "Барвінок", програма 
якої включає вивчення співу Божественної 
Літургії, Вечірні, Молебнів та церковних 
пісень, а також виступи з нагоди церковних 
свят. Ласкаво запрошуємо! За детальною 
інформацією просимо звернутися до Соломії 
Бабяк: 780 457 7071; bsolomia@gmail.com 
Програма українсько-англійська.  

САДОЧОК СВ. ЙОСАФАТА – для дітей від 19 
місяців до передшкілля знаходиться  при 
школі св. Матея (St. Matthew Elementary 
School, 8735 – 132 Avenue). Програма – 
двомовна або вповні в українській мові. 
Загальній збори та реєстрація відбудеться в 
четвер, 1-го вересня, в шкільній бібліотеці св. 
Матея в 7:00 год. вечором. Тура приміщення 
– о год. 6:00 вечором. За дальшими 
інформаціями або в справі реєстрації, 
просимо звернутися до Наді 780-472-
6946 або до Петрусі на телефон 780-945-0432 
або через електронічну пошту 
playschool@sadochok.com.  

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

Уперше чудотворна ікона 

«Милосердя двері», яка є 

офіційною іконою Року 

Божого милосердя, 

перебуватиме в Україні 

3-го вересня 2016 р. о 15.00 год. до 

архикатедрального собору Святого Юра у 

Львові вперше урочисто внесуть 

чудотворну ікону «Милосердя двері». Її 

владика Євген (Попович), Архиєпископ і 

Митрополит Перемишльсько-Варшавський, 

привезе з м. Ярослава (Польща).  

Українська ікона Пресвятої Богородиці 

«Милосердя двері» 8-го грудня 2015 р. на 

особисте побажання Папи Франциска 

перебувала в Римі під час відкриття 

Ювілейного року Божого милосердя у всій 

Католицькій Церкві. 

«Що це означає для нашої Церкви, для 

нашого народу, годі поки що вповні 

усвідомити. Адже ми так давно шукали 

способу, аби вся Католицька Церква 

молилася за Україну. Бо зараз на наші плечі 

лягають дуже тяжкі тягарі... І так виглядає, 

що Богородиця особисто бере на себе всі 

необхідні справи, щоби промовити слово за 

Україну. І де? У Римі», – зауважив тоді 

Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ. 

У неділю, 4 вересня 2016 р., перед цією 

іконою молитимуться всі владики, члени 

Синоду Єпископів УГКЦ, адже саме цього 

дня Архиєрейською Літургією об 11.00 

Синод розпочне свою роботу. 

Упродовж тижня в соборі Святого Юра 

перед іконою відбуватимуться як спільні, 

так і приватні молитви, а 10 вересня її 

урочисто буде перенесено до 

новоспорудженого університетського храму 

Святої Софії – Премудрості Божої УКУ. 

Того дня о 16.00 розпочнеться Молебень до 

Божого милосердя, а відтак о 16.30 – 

молитовна хода із собору Святого Юра до 

храму Святої Софії – Премудрості Божої. О 

18.00 у храмі Святої Софії розпочнеться 

mailto:bsolomia@gmail.com
mailto:playschool@sadochok.com
http://ugcc.ua/official/ugcc-today/rik_bojoho_myloserdya/blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_pro_%D1%96konu_miloserdya_dver%D1%96_vona_z_nayvishchogo_prestolu_katolitskoi_tserkvi_promovlyaie_pro_ukrainu_%D1%96_molitsya_za_nas_75526.html
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Вечірня з Литією, а о 19.30 – молитовні 

чування. 

11-го вересня о 10.00 год. Блаженніший 

Святослав освятить храм Святої Софії. Того 

ж дня ікона повернеться назад до Ярослава. 

«Заохочую всіх вірних Церкви і людей 

доброї волі використати унікальну нагоду 

помолитися перед цією чудотворною іконою 

за нашу Україну, за її свободу і 

незалежність. Особливо просити у Пресвятої 

Богородиці миру для нашої землі й опіки 

над нашими воїнами. До нашого храму в 

Ярославі, щоб помолитися перед цією 

іконою прибувають групи паломників з усієї 

Європи. А тут Божа Мати у своїй 

чудотворній іконі сама приходить до нас», – 

закликав Блаженніший Святослав. Він також 

попросив вірних молитися за успішне 

проведення цьогорічного Синоду Єпископів 

УГКЦ. 

Довідка 

Ікона «Милосердя двері» виставлялася під 

час урочистостей у Ватикані з нагоди 

відкриття Надзвичайного року Божого 

милосердя. 

У нашій Церкві ця ікона також є офіційною 

іконою Року Божого милосердя. Копії цієї 

ікони виставлені для вшанування в усіх 

катедральних соборах нашої Церкви. 

«Милосердя двері» – це стародавня ікона, 

яка належить Греко-Католицькій Церкві і 

сьогодні зберігається в соборі 

Преображення в м. Ярославі в 

Перемишльсько-Варшавській архиєпархії 

УГКЦ у Польщі. Ярославська ікона 

«Милосердя двері» вважається чудотворною 

та коронована коронами Святого Папи Івана 

Павла ІІ у 1996 р. 

Департамент інформації УГКЦ 

Про Ярославську чудотворну 

ікону «Милосердя двері» 

«Як це було на весіллі в Кані 
Галилейській, Марія з Ярославської ікони 
говорила і говорить до мільйонів 
українців словами милосердя», - о. д-р 
Іван Музичка. 

Ікона «Милосердя двері» виставлялася під 

час урочистостей у Ватикані з нагоди 

відкриття надзвичайного Року Божого 

милосердя. 

У нашій Церкві ця ікона також є офіційною 

іконою Року Божого милосердя. Копії цієї 

ікони виставлені для вшанування в усіх 

катедральних соборах нашої Церкви. 

«Милосердя двері» – це стародавня ікона, 

яка належить Греко-Католицькій Церкві, і 

сьогодні зберігається у соборі 

Преображення в м. Ярославі у Перемисько-

Варшавській архиєпархії УГКЦ в Польщі. 

Ярославська ікона «Милосердя двері» 

вважається чудотворною та коронована 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9hbm5vdW5jZXMvZ2xhdmFfdWdrdHNfb3N2eWF0aXRfdW4lRDElOTZrYWxuaXlfaHJhbV9zb2YlRDElOTZpX19wcmVtdWRyb3N0JUQxJTk2X2JvemhvaV91a3VfNzcyODEuaHRtbA==
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9hbm5vdW5jZXMvZ2xhdmFfdWdrdHNfb3N2eWF0aXRfdW4lRDElOTZrYWxuaXlfaHJhbV9zb2YlRDElOTZpX19wcmVtdWRyb3N0JUQxJTk2X2JvemhvaV91a3VfNzcyODEuaHRtbA==
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коронами святого Папи Івана Павла ІІ у 

1996 році. 

Багаторічний співробітник української 

секції «Радіо Ватикану» о. д-р Іван Музичка 

свого часу брав участь у святкуваннях 

десятиріччя коронування Ярославської 

чудотворної ікони Пресвятої Богородиці 

«Милосердя двері» коронами від святого 

Папи Івана Павла ІІ, яке довершив тодішній 

Префект Конгрегації Східних Церков 

кардинал Акілле Сільвестріні. З цієї нагоди 

священик приготував цикл передач, 

присвячених цій іконі. 

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

Глава УГКЦ Світовому конгресу 

українців: «Наше спільне 

завдання – бути обличчям 

України і говорити правду про її 

болі та страждання» 

Отець і Глава Української Греко-

Католицької Церкви Блаженніший 

Святослав на загальних Річних загальних 

зборах Світового конгресу українців (СКУ) 

закликав українців за кордоном говорити 

правду про Україну.  

Вітаючи з цією подією Предстоятель УГКЦ 

заохотив СКУ до однієї спільної праці… 

«Ми сьогодні багато думаємо, молимося і 

допомагаємо тим, які перебувають на 

передовій. Коли ми чуємо слово «передова», 

то перш за все думаємо про зону бойових 

дій. Думаємо про Крим, про наших братів і 

сестер, які сьогодні на собі відчувають усі 

болі війни проти України. Але хочу вам 

сказати, що де би ви не жили у світі, ви є на 

передовій. Тому що ця війна, яка сьогодні 

торкнула Україну, її передова проходять 

через серце кожного з нас», – вважає 

Блаженніший Святослав. 

Архиєрей відзначив, що ця війна, яку світ 

називає гібридною, має різні види фронту і 

передової. За його словами, кожен із нас має 

запитати себе: де мій блокпост, де моє місце 

на цій передовій, де моє особливе завдання, 

яке я маю сповнити? «Зокрема, – переконує 

Глава УГКЦ, – ми всі перебуваємо на 

передовій інформаційної війни. Ми бачимо, 

як той, хто сьогодні напастує Україну, по 

цілому світі поширює неправду про нас. 

Повірте мені, жодне Міністерство 

інформаційної політики України не дасть 

собі ради з усім тим, що в неправильний 

спосіб поширюється по цілому світі». 

«Наше спільне завдання – бути обличчям 

України і говорити правду про її болі та 

страждання. Це сьогодні робить Українська 

Греко-Католицька Церква по цілому світі, це 

сьогодні робить Світовий конгрес українців. 

Це свідчення правди має бути одним із 

наших пріоритетів. Інтеграція, а не 

асиміляція. Це має бути гаслом української 

громади у світі. Бо саме це дає нам ключ 

втримати блокпост на нашій передовій», – 

вважає Блаженніший Святослав. 

Він також висловив переконання, що в 

цьому питанні Церква і громада можуть, 

повинні й багато зроблять разом. 

Предстоятель Церкви побажав Божого 

благословення СКУ на Річних загальних 

зборах. 



12 

 

 

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 and during 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. 

COMMITTEES, PROGRAMS  

Pastoral Council 
Chair: Dan Papirnik 780-474-5193 

Adult Faith Directorate 
(U.C.I.A, Bible Study, Missions, Presentations) 

Director: Ed Hecker 780-483-4707 

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

Director: Andrea Leader 780-433-6839 

Children’s Choir / Youth Kryllos 
Solomia Babiak 780-457-7071 

St. Josaphat Youth-Disciple Program 
Donna Babej 780-423-9077 

St. Josaphat Sadochok 780-421-1769 

ORGANIZATIONS 

Altar Servers (Boys, ages 8 to 17) 
Fr. Michael Bombak 780-885-8056 

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

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

Ukrainian Catholic Brotherhood (UCBC) 
President: Ron Zapisocki 780-476-8977 

Ukrainian Catholic Women’s League (UCWLC)  
President: Maxine Zakordonski 780-470-4741 

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 
St. Michael’s Cemetery 780-424-5493 

 

THIS WEEK: SEPT 4-11 

SUNDAY, SEPTEMBER 4: 16TH SUNDAY 

5 PM (SAT) – Divine Liturgy for the intentions of 
all parishioners; for health of Mary Chaba 

9:30 AM – (SUN) Divine Liturgy (English); for the 
intentions of all parishioners; for the health and 
intentions of Ellen Cherniwchan 

11 AM – (SUN) Divine Liturgy (Ukrainian); for 
the intentions of all parishioners; for the repose 
of +Virginia Smereka (40 days) and +Allan 
Zazulak (1-year) (Panakhyda) 

2:00 PM – Wedding (Liviniuk/Tetterington 

MONDAY, SEPTEMBER 5: LABOUR DAY 

NO MORNING LITURGY 
 
TUESDAY, SEPTEMBER 6 

8 AM – For the repose of +Myron Farmus 

WEDNESDAY, SEPTEMBER 7 

8 AM – For the health of Mary Chaba  
5 PM – Great Vespers & Lytia 

THURSDAY, SEPT 8: NATIVITY OF MARY  

7:30 AM- Great Matins 
9:30 AM – Divine Liturgy; for the intentions of 
all parishioners; for the health of Sister Martha 
7:00 PM – Divine Liturgy; for the intentions of 
all parishioners; for the health of Mary Chaba 

FRIDAY, SEPTEMBER 9 

8 AM— Divine Liturgy for the repose of 
+Stephanie Klapkow 

SATURDAY, SEPTEMBER 10 
1 PM – Baptism 
4 PM – Great Vespers 
5 PM – Divine Liturgy for the intentions of all 
parishioners; for a private intention  

SEPT 11: SUNDAY BEFORE EXALTATION  

9:30 AM – Divine Liturgy (English); for the 
intentions of all parishioners 

11 AM – Divine Liturgy (Ukrainian); for the 
repose +Ksenia Sawchenko and Hanya 
Zhukovska 

12:30 PM - Baptism 


