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

Sunday, January 22, 2017

BISHOP

Most Reverend David Motiuk

36TH SUNDAY AFTER PENTECOST

chancery@edmontoneparchy.com 780-424-5496
Website: www.edmontoneparchy.com

The Holy Apostle Timothy; the Holy VenerableMartyr Anastasius the Persian (628); Tone 3

CLERGY
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Fr. Peter Babej, Rector

peterbabej@telus.net 780-993-8037 (cell)

DIVINE LITURGY

Fr. Michael Bombak, Associate

Troparia and Kontakia
Troparion, Tone 3: Let the heavens be glad, let the
earth rejoice,* for the Lord has done a mighty
deed with His arm.* He trampled death by
death. He became the first-born of the dead;*
He saved us from the abyss of Hades* and
granted 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 3: You rose from the tomb, O
compassionate Lord,* and led us out from the
gates of death.* Today Adam exults and Eve
rejoices,* and the prophets together with the
patriarchs* unceasingly acclaim the divine
might of Your power.

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 – Divine Liturgy (Ukr/Eng)
Sun 7:30 AM – Great Matins
Sun 9:00 AM – Rosary Prayer
Sun 9:30 AM – Divine Liturgy (English)
Sun 11:00 AM – Divine Liturgy (Ukrainian)
Major Feasts

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

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)

CONFESSIONS

Before each Sunday Divine Liturgy

PARISH OFFICE

Tuesday-Friday: 9:30 AM - 4:30 PM
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Epistle – Colossians 1:2-6

Communion Hymn

To the saints and faithful brothers and sisters in
Christ in Colossae: Grace to you and peace from
God our Father. In our prayers for you we
always thank God, the Father of our Lord Jesus
Christ, for we have heard of your faith in Christ 1
Jesus and of the love that you have for all the
saints, because of the hope laid up for you in
heaven. You have heard of this hope before in
the word of the truth, the gospel that has come
to you. Just as it is bearing fruit and growing in
the whole world, so it has been bearing fruit
among yourselves from the day you heard it and
truly comprehended the grace of God.

Praise the Lord from the heavens;* praise Him
in the highest.* Alleluia, alleluia,* alleluia.
(Psalm 148:1)
===========================

ANNOUNCEMENTS
READERS
Today – Jan 22
5:00 pm (Sat) – Anastasia Babej
9:30 am (Sun) – Russell Grigaitis
11:00 am (Sun) – Daria Antoszko
Next Sunday – Jan. 29
5:00 pm (Sat) – Teodosia Babej
9:30 am (Sun) – Children’s Liturgy
11:00 am (Sun) – Children’s Liturgy

Alleluia Verses
The Lord will hear you in the day of
tribulation; the name of the God of Jacob will
shield you. Verse: Lord, grant victory to the king
and hear us in the day that we shall call upon
You. (Psalm 19:2,10)

Verse:

PRAYERS & CONDOLENCES to Jean and family
on the passing away of Henry Sawchyn. The
Burial Service and Divine Liturgy will take place
on Tuesday, January 24, 11:00 am, at St.
Josaphat Cathedral.

Gospel – Luke 16:10-15
The Lord said, “Whoever is faithful in a very little
is faithful also in much; and whoever is
dishonest in a very little is dishonest also in
much. If then you have not been faithful with
the dishonest wealth, who will entrust to you
the true riches? And if you have not been
faithful with what belongs to another, who will
give you what is your own? No slave can serve
two masters; for a slave will either hate the one
and love the other, or be devoted to the one
and despise the other. You cannot serve God
and wealth.” The Pharisees, who were lovers of
money, heard all this, and they ridiculed him. So
he said to them, “You are those who justify
yourselves in the sight of others; but God knows
your hearts; for what is prized by human beings
is an abomination in the sight of God.

HOUSE BLESSINGS – Please contact one of the
priests to make arrangements for a house
blessing (phone numbers on cover page).
PYROHY WORKBEE – Feb 1st and Feb 15th.
Please come out and support our community!
PRAYERS – Please continue to remember Kelly
Misko in your prayers. Her situation is serious
and she will need further surgery as soon as
possible.
EYEGLASSES - The Cathedral's UCWLC is
collecting used/old eyeglasses for charity.
Please bring your unneeded eyeglasses to
church and drop them in the green bucket

Giving thanks for the church in Colossаe, Paul
commends them with his faith, hope love trilogy. Note
the gospel is the same in Colossаe as in all the world,
indicating the catholic (universal) nature of the faith in

the first century. Elements of this gospel include: (1) Faith
in Christ Jesus alone, no other; (2) love for all the saints;
(3) hope in the Kingdom of heaven (4) true preaching and
(5) godly ministry.

1

2

Manly Virtues
The Guild of St. John Chrysostom invites all
men to an evening of prayer, confession, Divine
Liturgy, a meal, and a lively discussion on the
battles facing Catholic Men today.
Where: Dormition of the Most Holy Mother of God
Parish, Edmonton
When: Saturday, January 28, 2017, 6:30 pm
7:00pm – Divine Liturgy
8:15 pm – Meal
8:45 pm – Talk given by Fr. Philip Creuer
(Topic: Manly Virtues)
Cost of the meal is $25 per person (please bring
your money on the night).
Please register by sending an email to the Guild,
or sending a message on Facebook, no later than
Wednesday, January 24, 2017.
If you would like to attend the meal and talk,
please send a message containing your name and
the number of guests
to: GuildOfStJohnChrysostom@gmail.com

private training session on how to use the
system.
BROTHERHOOD ANNUAL GENERAL MEETING –
St. Josaphat Brotherhood will hold its Annual
General meeting tomorrow, Monday, January
23, 2017 at 7:00pm in the Cathedral Basement.
All gentlemen are invited to attend. Please call
Ron Zapisocki at 780-476-8977 if you plan to
attend.

provided at the south entrance. Thank you, in
advance, for your donation. PLEASE NOTE: The
last day for drop off will be January 29th.
SOLEMN CONFESSION AND COMMUNION –
The Winter-Spring Program preparing children
for their first solemn Confession and Holy
Communion began Saturday, January 14th,
2017, and will continue weekly on Saturdays at
1:00 pm. Registration forms are available at the
doors or on our website.
HEARING ASSISTANCE – the cathedral LOOP
system for Assisted Listening is up and running!
If you have a hearing with a t-coil, you will be
able to hear much better in church! If you are
not sure if you have a t-coil in your hearing aid,
contact your hearing care provided to find out.
If necessary, a t-coil can be added. Next, call us
at the parish office at 780-422-3181 to book a

HOLY LAND PILGRIMAGE, “ON THE WAY TO
EMMAUS” – Our final meeting for all pilgrims
will take place on Wednesday, January 25th, at
7:00 pm, in the cathedral basement for a final
presentation and informative meeting. Please
plan to attend this meeting! Those not able to
attend will receive information via email.
PASTORAL COUNCIL MEETING – will take place
on Monday, February 6, 6:30 pm, in the church
basement.
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ARE YOU A STUDENT OF U OF A? Would you like
to learn about our faith while earning university
credits? This winter St. Joseph’s College at the U
of A is offering CHRTC 372 “The Theology and
Spirituality of Eastern Christianity.” Learn about
the historical context of our Ukrainian spiritual
tradition as well as that of the Orthodox and
Eastern Catholic Churches in general. For more
information, contact the instructor himself:
kuc@ualberta.ca
MEN OF INTEGRITY- FOLLOW ME— A Men’s
Conference! This is an excellent chance to
deepen your faith and hear some great
speakers. Registration brochures are available
at the entrances. For more information or to
register:
780-961-3346
or
www.catholicfamilyministries.com
BOOK LAUNCH – Meet Bohdan Kordan, author
of NO FREE MAN: Canada, the Great War, and
the Enemy Alien Experience. The Book Launch
will take place on Friday, January 20th, 7:30 pm,
at St. John’s Institute, 11024 – 82nd Avenue,
Edmonton. The author will be present to sign
books.
UCWLC BOOK LAUNCH – The U.C.W.L.C.
cordially invites you to the book distribution of
UCWLC: Builders of Home, Faith and
Community, by Lena Sloboda HLM, UCWLC Past
National President, on Sunday, February 12,
2017, at St. Basil Cultural Centre, 10819 71st
Avenue, from 1:00 to 3:00 pm. The program
includes a light lunch and entertainment. RSVP
by February 6, 2017, would be appreciated.
Barb
Olynyk
at
780-462-3432
or
bdolynyk@gmail.com
RETROVAILLE – Did you know... January is the
month that has the highest rate of couples
seeking marriage help?
Retrouvaille - A lifeline for troubled marriages!
Is your marriage in crisis? Communication
problems? helpourmarriage.ca, 587-598-4357,
info@helpourmarriage.ca
Next
Edmonton
Retrouvaille Program starts March 17-19, 2017

MARRIAGE ENCOUNTER - Make your good
marriage better! Marriage enrichment!
wwme.org, 780.464.2874, gvankup@telus.net Next
Edmonton Marriage Encounter Program starts
June 4-7, 2017
==========================

LAST SUNDAY: JANUARY 15, 2017

SUNDAY/CHRISTMAS COLLECTION

$3,628.50

PRESERVATION FUND
Bishop David Motiuk
Anna Kuc

$1,000.00
$1,000.00

In Memory of +Mykola Kuc

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

Apostle Timothy of the Seventy
(From https://oca.org)

The Holy Apostle Timothy was from the
Lycaonian city of Lystra in Asia Minor. Saint
Timothy was converted to Christ in the year 52 by
the holy Apostle Paul (June 29). When the
Apostles Paul and Barnabas first visited the cities
of Lycaonia, Saint Paul healed one crippled from
birth. Many of the inhabitants of Lystra then
believed in Christ, and among them was the future
Saint Timothy, his mother Eunice and
grandmother Loida (Lois) (Acts 14:6-12; 2 Tim.
1:5).
The seed of faith, planted in Saint Timothy’s soul
by the Apostle Paul, brought forth abundant fruit.
He became Saint Paul’s disciple, and later his
constant companion and co-worker in the
preaching of the Gospel. The Apostle Paul loved
Saint Timothy and in his Epistles called him his
beloved son, remembering his devotion and
fidelity with gratitude.
He wrote to Timothy: “You have followed my
teaching, way of life, purpose, faith,
longsuffering, love, and patience” (2 Tim. 3:1011). The Apostle Paul appointed Saint Timothy as
Bishop of Ephesus, where the saint remained for
fifteen years. Finally, when Saint Paul was in
prison and awaiting martyrdom, he summoned his
4

CЛУЖБА БОЖA

faithful friend, Saint Timothy, for a last farewell
(2 Tim. 4:9).
Saint Timothy ended his life as a martyr. The
pagans of Ephesus celebrated a festival in honor
of their idols, and used to carry them through the
city, accompanied by impious ceremonies and
songs. Saint Timothy, zealous for the glory of
God, attempted to halt the procession and reason
with the spiritually blind idol-worshipping people,
by preaching the true faith in Christ.
The pagans angrily fell upon the holy apostle,
they beat him, dragged him along the ground, and
finally, they stoned him. Saint Timothy’s
martyrdom occurred in the year 93.
In the fourth century the holy relics of Saint
Timothy were transferred to Constantinople and
placed in the church of the Holy Apostles near the
tombs of Saint Andrew (November 30) and Saint
Luke (October 18). The Church honors Saint
Timothy as one of the Apostles of the Seventy.

Тропарi і кондаки
Тропар, глас 3: Нехай веселяться небесні, нехай
радуються земляни,* бо показав владу
рукою Своєю Господь.* Він смертю смерть
подолав,* первістком з – поміж мертвих
став,* визволив нас із глибин аду,* і подав
світові велику милість.
†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і
повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак, глас 3: Воскрес Ти нині з гробу,
Щедрий,* і нас вивів із брам смерти;* нині
Адам веселиться і радіє Єва,* разом же і
пророки
з
патріархами
безустанно
оспівують* божественну могутність влади
Твоєї.
Прокімен, Глас 3
ВСІ: Співайте Богові нашому,
співайте Цареві нашому співайте.

співайте;

Стих: Всі народи, заплещіть руками, кликніть до
Бога голосом радости.

Апостол – 1 Tим 1,15-17
До Тимотея друге послання святого апостола
Павла читання.
Сину Тимотею! Вірне це слово й повного
довір’я гідне, що Христос Ісус прийшов у світ,
щоб спасти грішних, з яких я — перший.
Але я був на те помилуваний, щоб Ісус
Христос на мені першім показав усю Свою
довготерпеливість, на приклад тим, що
мають увірувати в нього на вічне життя.
Цареві ж віків, нетліному, невидимому,
єдиному Богу честь і слава на віки вічні!
Амінь.
Стихи Алилуя
1. На Тебе, Господи, уповаю, щоб не
осоромитись навіки.
2. Будь мені Богом захисником і домом
пристановища, щоб спасти мене.
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Євангелія - Лука 7,11-16

БЛАГОСЛОВЕННЯ ДОМІВ – Просимо
дзвонити до одного з отців при катедрі.
МОЛИТВИ ТА НАЙЩИРІШЕ СПІВЧУТТЯВідійшов у вічність слуга Божий, Генрі Савчук.
Складаємо найщиріше співчуття дружині,
Джін, та родині. Похорон відбудеться у
вівторок, 24-го січня, о год. 11:00 рано. Нехай
вічна буде йому пам’ять.
ВЖИВАНІ ОКУЛЯРИ – Наш відділ ЛУКЖК
переводить збірку вживаних окулярів для
потребуючих. Вашу пожертву можна
залишити у призначеному місці при
південному вході до церкви. Останній день:
29-го січня.
ПИРОГИ – Просимо вашої допомоги в середу
1-го лютого та 15-го лютого. Щиро дякуємо!
ПЕРША СПОВІДЬ ТА СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ –
підготовка другої групи дітей до святої
Сповіді та Першого Торжественного Причастя
почалися в суботу, 14-го січня, о год. 1:00 п.п.
Реєстраційні анкети знаходяться при дверях
до храму.
ЗБІРКА НА ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КАТЕДРИ –
Наш проєкт реставрації поволі добігає до
кінця. Ваші пожертви необхідні для
збереження нашої катедри!
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ БРАТСТВА –
відбудуться в понеділок, 23-го січня, 2017, в
церковній авдиторії. Запрошуємо всіх братів
до чисельної участи! Просимо подзвонити до
Рон Запісоцького на тел. 780-476-8977 щоб
зголосити вашу присутність.
===========================

В ТОЙ ЧАС, як Ісус наближався до Єрихону,
один сліпий сидів край дороги й просив
милостині. Почувши, що народ іде мимо, він
спитався, що б воно могло бути. Йому
сказали, що це Ісус Назарянин проходить. І
він почав голосно кричати: “Ісусе, Сину
Давидів, змилуйся наді мною!” Ті, що йшли
попереду, сварили на нього, щоб замовчав,
та він кричав ще душче: “Сину Давидів,
змилуйся наді мною!” Ісус зупинився і звелів
превести його до себе. І коли той наближився
до нього, спитав: “Що хочеш, щоб я зробив
тобі?” “Господи,” сказав той, “Щоб
я
прозрів!” Ісус сказав до нього: “Прозри! Віра
твоя спасла тебе.” І вмить прозрів той і пішов
за Ісусом, славлячи Бога. І ввесь народ,
побачивши те, віддав хвалу Богові.
Причасний
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на
висотах. Алилуя! Алилуя! Алилуя!
===========================

ОГОЛОШЕННЯ

ЧИТЦІ
Сьогодні, 22-го січня:
5:00 п.п. (суб) – Анастасія Бабей
9:30 рано (нед) – Рассел Ґреґайтис
11:00 рано (нед) – Дарія Антошко
В слідуючу неділю, 29-го січня
5:00 п.п. (суб) – Теодосія Бабей
9:30 рано (нед) – Недільна школа
11:00 рано (нед) – Діточий хор

Глава УГКЦ на Водохреща:
«Усвідомити власну гідність – це
вже є революцією»

КОНЦЕРТ КОЛЯД – відбудеться в неділю, 22го січня, 2017, в годині 3:00 п.п. в українській
православній катедрі св. Івана, 10951 – 107
вул. Вступ: добровільні датки на користь
проєкту “Orphanage Project in Ukraine care of
Western Eparchy.” Після концерту, солодке й
кава у парафіяльній залі. Господарем –
Українська Православна Церква в КанадіЗахідня Єпархія.

Ми сьогодні живемо у світі фальші й підробок.
Ми часто самі приховуємо особисту личину, бо
бачимо, що не маємо що виставити напоказ. Нам
страшно пережити момент істини щодо себе. Але
сьогодні Христос запрошує вмитися цією
йорданською водою і перемогти зло.
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Про це сказав Отець і Глава Української ГрекоКатолицької Церкви Блаженніший Святослав під
час проповіді до вірних у Патріаршому соборі
Воскресіння Христового у свято Богоявлення
Господнього.
Богоявлення Господнє – одне з найбільших
християнських свят. Як сказав Предстоятель, це
свято, яке пов’язано з історичною подією, що має
надзвичайно глибоке значення для нас. Має
значення для нас, які живемо в цьому непростому,
особливому історичному моменті історії України.
Про цю подію читаємо сьогодні в Євангелії: Ісус
приходить із Галилеї над Йордан, щоби
хреститися від Івана. «Іван, уділяючи це
хрещення у Йордані, – розповів проповідник, –
начебто дає людям надію на спасіння, на
очищення, – надію, що колись найбільша
таємниця кожної людини буде вже не гріхом і
злом, а чимось набагато кращим. Бо Господь
сотворив людину не для гріха і зла. А сотворив її
на образ і подобу Божу, щоб вона була Його і
брала участь у Божому житті. І ось над Йордан
приходить Христос. Приходить, аби виявити
свою таємницю. Коли Іван побачив Спасителя, то
зрозумів, що це найчесніша, найчистіша особа,
яка не потребує омовіння, аби стати святою і
чистою. Але Христос наполягає: так, ми маємо
звершити всяку істину, тому що хоче об’явити
Іванові й людям, ким Він є, аби стала явною
таємниця Його Божественної особи».
Блаженніший Святослав пояснив, що сьогодні ми
святкуємо наше усиновлення. «Ісус Христос
сьогодні об’явлений і проголошений своїм
Небесним Отцем у Дусі Святому як Син
єдинородний, який відвічно родиться від Отця
згідно своєї Божественної природи. Але сьогодні
Він сходить у хвилі Йорданські, аби дати
можливість кожному з нас стати синами і
доньками Божими. Він хоче з нами розділити те,
ким Він є. Зробити нас причасниками Його
істини. Тому сьогодні вода начебто набирає
інструменту Божого усиновлення».
«Христос, сходячи в йорданські хвилі, освячуючи
воду, торкаючи всесвіт своєю присутністю,
об’являє нам тайну Хрещення», – сказав Глава
Церкви.

Кожен із нас, запевняє богослов, у момент
Хрещення стає дитиною Божою. «І це стає нашою
найбільшою таємницею. Кожен із нас повинен
відкрити в собі, що ми не є невільники, не є раби.
Ми не є інструментами якоїсь політики чи інших
земних сил. Найглибшою правдою про кожного з
нас є те, що ми є синами і доньками Всевишнього,
якими ми стали в момент Хрещення, прийнявши
Духа Святого в Таїнстві Миропомазання».
«І ця вода, яку ми сьогодні благословляємо, –
продовжив Блаженніший Святослав, – є водою
відродження, водою очищення. Христос приймає
сьогодні Хрещення задля нас, щоби нас зробити
учасниками своєї синівської спадщини, щоб
кожен з нас міг пізнати Бога, мати можливість
увійти в Божу присутність. Тому сьогодні ми наче
відновлюємо найглибшу правду про себе.
Знаходимо свою справжню гідність і тотожність
у Таїнстві Хрещення».
За його словами, ми сьогодні урочисто вийдемо
на український Йордан – Дніпро, щоб освятити
води. «Ми сьогодні хочемо причаститися цієї
йорданської води, аби в нашому житті сповняли
всяку істину. Ми сьогодні просимо, аби Христос
обновив у нас те Хрещення водою і Духом
Святим, Духом Святим і вогнем, яке ми отримали
тоді, коли стали християнами. Усвідомити власну
гідність – це вже є революцією. Ми так
потребуємо оновлення, очищення в нашій
Україні, але розуміємо, що момент істини
встановлює не людина, а Господь Бог», –
наголосив Глава Церкви.
«Ми просимо, аби цією йорданською водою,
якою ми причащаємося, яку несемо до своїх
домівок, якою окроплюємося, Господь Бог зіслав
своє благословення на Україну, виявив нашу
правду, нашу істину, в якій живемо, за яку
боремося і за яку вмираємо, – виявив нашу
гідність, нашу силу, яка є в Бозі. Нехай наш
український Йордан понесе цю освячену воду по
всіх куточках нашої землі. Нехай ця вода вижене
з України всякого врага і супостата, нехай покаже
правду, нехай принесе нам перемогу правди і
добра», – побажав духовний лідер грекокатоликів.
По завершенні Літургії Блаженніший Святослав
освятив воду на Дніпрі.
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THIS WEEK: JAN 22-29, 2017

SACRAMENTAL MYSTERIES

SUNDAY, JANUARY 22
5 PM (SAT)– Divine Liturgy for all parishioners;
for the health and intentions of Maria
Pastuszenko
9:30 AM – Divine Liturgy (English); for the
intentions of all parishioners; for the health and
intentions of Rose Warwa
11 AM – Divine Liturgy (Ukrainian); for the
intentions of all parishioners; for Stepan and
God’s assistance

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

MONDAY, JANUARY 23
8 AM – Divine Liturgy for the repose of +Mary
Zapisocki; for Stephan and God’s assistance

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
Bible Study: Don Hucal
780-424-3477
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

TUESDAY, JANUARY 24
8 AM – Divine Liturgy; for the health of the
Pecuh family; for Stepan and God’s assistance
WEDNESDAY, JANUARY 25
8 AM – Divine Liturgy for the health and
intentions of Maria Pastuszenko
5PM – Divine Liturgy; for the intentions of all
parishioners
THURSDAY, JANUARY 26
8 AM – Divine Liturgy for repose of +Anna
Andiyashyn

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

FRIDAY, JANUARY 27
8 AM- Divine Liturgy for the repose of +Peter
and +Josephine Greschuk
SATURDAY, JANUARY 28
11 AM – Baptism
5 PM – Divine Liturgy for all parishioners; for the
health and intentions of Maria Pastuszenko
SUNDAY, JANUARY 29
9:30 AM – Divine Liturgy (English); for the
intentions of all parishioners
11 AM – Divine Liturgy (Ukrainian); for the
intentions of all parishioners

OTHER FACILITIES
Cathedral Auditorium
St. Josaphat Parish Hall
For rentals, please call Jenny at:
Verkhovyna Senior’s Home
Eparchial Chancery Office
St. Michael’s Cemetery
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780-424-7505
780-421-9353
780-424-9723
780-429-3846
780-424-5496
780-424-5493

