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Most Reverend David Motiuk
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CLERGY

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.

Rev. Peter Babej, Cathedral Rector
peterbabej@telus.net / 780-993-8037 (cell)

Rev. Andrij Nykyforuk, Assistant Priest
andrijnk@gmail.com / 780-918-7353 (cell)
Very Rev. Michael Kowalchyk, Rector-Emeritus
lembergm@telus.net 780-718-1159 (cell)

DIVINE SERVICES
Weekdays

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

7:30 AM – Divine Liturgy (Monday-Friday)
The Lord’s Day

Kontakion, Tone 4: You shine as bright beacons,* O

Sat 4 PM – Vespers
Sat 5 PM – Divine Liturgy (Bilingual)

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 allgracious God* Who has made you our
intercessors in heaven* where you pray for our
souls.

Sun 9:00 AM – Rosary Prayer
Sun 9:30 AM – Divine Liturgy (English)
Sun 11:00 AM – Divine Liturgy (Ukrainian)
Feasts

See Bulletin Schedule

CONFESSIONS

Prokeimenon, Tone 3
Sing to our God, sing; sing to our King, sing.

Before each Sunday Divine Liturgy

PARISH OFFICE

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

Tuesday-Friday: 9:00 AM - 4:30 PM
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Epistle - Romans 8:28-39

speak, and taught them, saying: “Blessed are
the poor in spirit, for theirs is the kingdom of
heaven. Blessed are those who 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.”

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.

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)
==========================

READERS

Alleluia Verses
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)

Today – Sunday, July 2
5:00 pm (Sat) – David Waselenak
9:30 am (Sun) – Greg Warwa
11:00 am (Sun)— Michael Pecuh
Next Sunday – Sunday, July 9
5:00 pm (Sat) – Roman Palichuk
9:30 am (Sun) – Beth Cooper
11:00 am (Sun)— Danylo Wojnowskyj

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
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ANNOUNCEMENTS

spend time at the Royal Tyrrell Museum, then
see the Passion Play. Arrival back in Edmonton
at midnight. Tickets include bus fare, entrance
to the museum, play, and snacks. Adults $100,
Youth 6-17 $80. Please call Michelle at (780)
566-1545 for more information or tickets.
USE OF ELEVATOR – for proper use of the
elevator, please follow the instructions posted
in the elevator. Step 1: Push the “FLOOR”
button. Step 2: Push “DOOR CLOSE” button.
Thank you!
GARAGE SALE – will take place on Friday and
Saturday, August 18-19, 2017. We will begin
receiving donations for the sale after Sunday,
July 9th, 2017.
MARRIAGE COUNSELLING – Retrouvaille - A
lifeline for troubled marriages! Is your marriage
in crisis? Communication problems? You are not
alone. helpourmarriage.ca, 587-598-4357,
info@helpourmarriage.ca Next Edmonton
Retrouvaille Program starts Aug 18-20, 2017.
UKRAINIAN CATHOLIC EDUCATORS RETREAT
Weekend will be held at Sanctum Retreat
Centre in Caroline, Alberta from September
29th to October 1st, 2017. It is open to all
Catholic educators: teachers& catechists. The
theme of the retreat will be: Icons: Finding
Peace through Christ. The retreat master will be
Fr. Jim Nakonechny. The cost is $275.00.
Employees of the Edmonton Catholic Schools
pay only $125.00. Please contact Ed Hecker at
(780) 483-4707 or at Eduard.Hecker@ecsd.net
or Taras Podilsky at (780) 475-3566 or at
Taras.Podilsky@ecsd.net.
C.O.A.S.T. (July 9 – August 4) – Camp Oselia
Academy for Superhero Training. Now
accepting applications for C.O.A.S.T. This year’s
summer camp theme is superheroes and we will
be training your children to be the best versions
of themselves. By training our minds, bodies
and spirits we will be building a better breed of
spiritual heroes to fight for the Catholic faith.
This year offering 4 weeks of summer camp
programming for various age groups. Alpha

CANADA DAY – 150 YEARS: A Divine Liturgy of
Thanksgiving will be celebrated on Saturday,
July 1, at 5:00 PM. The Consecration of Canada
to the Blessed Virgin Mary will take place at the
conclusion of this Divine Liturgy. Thanksgiving
will also be offered at the Sunday Divine
Liturgies, with a repetition of the Consecration
of Canada to the Mother of God.
HAPPY BIRTHDAY! Our best wishes and God’s
blessings to Cyril Bernard, who celebrated his
birthday on Saturday, July 1st. Many Happy
Years!
THANK YOU! – Our sincerest thanks for your
donations last week for the needy, in the sum
total of $562.35. All donations are forwarded to
local centres that serve the poor, homeless and
needy.
THANK YOU! – Our sincerest thanks to Fr.
Damian Higgins from Holy Transfiguration
Monastery in Redwood Valley, California, for
conducting the icon course this past week. This
was the third consecutive year that the course
was offered at the Cathedral. We will offer the
course once again, next year, during the last
year of June, 2018. If you are considering taking
it, we recommend you register еаrly! Space will
be limited to a maximum of 14 people.
OUR SUMMER BIBLE DAY CAMP – begins on
Monday, July 3. May the Lord God bless our
children and staff!
ORDINATION TO SUBDIACONATE – On the
feast of St. Volodymyr the Great, Saturday, July
15, at the Divine Liturgy celebrated at 9:30 am,
Cyril Kennedy will ordained to the
subdiaconate. All are welcome to attend!
PASSION PLAY – You are invited to join St
Vladimir Parish for a day trip to Drumheller to
see the Passion Play. This will be a wonderful
time to share in faith and fellowship! A private
coach bus will leave from the St Vladimir Parish
Parking lot at 9:15, Saturday July 22. We will
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PRAYER FOR THE
CONSECRATION OF CANADA

Team Training (July 9-14) – This week of camp
is intended for youth going into Grades 10-12
and is a prerequisite for, but not limited to camp
counselors. Cobra Team Training (July 16-21) –
This week of camp is intended for youth going
into Grades 7-9. (If your trainee is only available
for one week of camp, we suggest they come to
this week). Cobra/Sparks Crossover (July 2328) – This week of camp is intended for children
going into Grades 2-6 and Grades 7-9. Sparks
Team Training (July 30-August 4). This week of
camp is intended for children going into Grades
2-6. (If your trainee is only available for one
week of camp, we suggest they come to this
week). Early Bird Registration ends June 21st
and saves you $25! Final Registration ends on
June 30th. Visit www.camposelia.com, email
oselia@edmontoneparchy.com or call 7804524-5496 for information on registration.

July 1, 2017
Blessed Virgin Mary, Mother of God and
Mother of the Church, when the first Christian
believers came to these shores, they planted a
Cross made of the fresh timber of the New
World as a sign of their faith in your Son and
the power of His Resurrection, placing their
lives under your maternal protection and
venerating you as the Immaculate Conception.
You show us how to live a life free from sin
Christ Jesus and, by our baptism, we hope to
share fully with you in the freedom of the glory
of the children of God. You have accompanied
us on our path through history, in times of
peace, conflict, and reconciliation, and as we
arrived at a greater sense of unity and
nationhood.
With full confidence, we come before you
today giving thanks to God on the 150th
anniversary of the Canadian Confederation.
Gathered in the communion of the Father, Son
and Holy Spirit, we place ourselves completely
in the sanctuary of your Heart and commit the
past, the present and the future of Canada in
your maternal care.
For this reason, I commend to your Immaculate
Heart the portion of the People of God
entrusted to me. Together with all bishops and
priests, I also consecrate the people of our
country to your maternal Heart, which teaches
us to trust in God’s loving plan.
Immaculate Mother of God, we find ourselves
at a crossroads in our history; we are grateful
for advances in science and new discoveries,
yet we know the human heart is tempted by
selfish interests and false ideas about the human
person and freedom. Help us, AS Catholics, to
live in peace with all people of good will and to
dialogue with respect and friendship.

CAMP ST. BASILS – Looking for a fun way to
spend two weeks this summer and to add to
your resume at the same time? We are still
accepting applicants to volunteer as counsellors
and lifeguard at Camp St. Basil from July 2-15.
Applicants must be at least 16 years of age. If
you are interested, please contact Fr. Ireneus
Prystajecky at 780-983-4895 for more
information or to set up an interview.
===========================
LAST SUNDAY: JUNE 25, 2017
SUNDAY COLLECTION
DONATIONS TO PARISH
For Parish Picnic
In memory of +George Korpany

$3,132.00
$10.00
$100.00

Rick & Janine Doblanko

Patrick M. Samoil
N.N.

$150.06
$360.00

COLLECTION FOR NEEDY

$562.35

PRESERVATION FUND
Marian Elson
Khrystyna Kohyt
Mary-Ann & Eugene Sekora

$100.00
$100.00
$200.00

===========================
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Loving Mother of Our Lord, help us to uphold
religious freedom in Canada, and the natural
rights of parents and families; inspire us to
protect the unborn, to help the poor, the
marginalized, and to give support to the infirm
and elderly. Weighed down at times by our
concerns, but hopeful for the future, we turn to
you, the new Eve, Mother of all the living, for
help and for strength.
Your Son is the beginning of God’s New
Creation and you are his Masterpiece: intercede
for our Churches, for all our people, especially
in the Indigenous Peoples, the first stewards of
this land of Canada, and all who come here to
live, take refuge, or visit.
May the Cross of you Son, planted on Canadian
soil and in Canadian hearts, be known as the
Tree of Life, whose fruit is visible and available
to all in the garden of this world.
Mary our Mother, we place our country Canada
in the sanctuary of your Holy Heart for we
know that there we will find Jesus, who lives
and reigns with the Father in the unity of the
Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
========================

mineral, used for flavoring and preservation needed by all known living creatures. If abused, it
can be harmful. However, it is also detrimental to
have no salt intake because it regulates the water
content in our bodies. Jesus used salt to describe
how Christians are needed to bring balance and
hope to an otherwise dying world.
The question He asked however is, "What good
is salt if it has lost its flavor?" In other words, if a
Christian has lost his or her gusto and fervor, then
what's the difference between the old grain of
sand they once were and the so-called salt they
are now? The answer is: very little.
Because of recent circumstances in my life, I
pondered this scripture differently than I have
before. Trials can cause us to become weary if
we're not careful. And just like salt can become
diluted in water, Christians can become diluted
(or altered) by their experiences.
For example, what we believed before a
traumatic event is sometimes not the same as
afterwards. Why is that? There could be many
reasons, but the most common is depression,
fatigue, self-doubt, and ultimately reservations
about what we believed in to begin with. And we
have to clearly understand there is an enemy at
work in these cases. If we are the salt of the earth
and it's possible to lose our flavoring, then it's no
secret the Devil will do his best to make sure our
effectiveness (our flavoring) isn't what it used to
be. And if he had his way in every case, we'd have

Salt of the Earth
Daphne Delay
cbn.com

"You are the salt of the earth. But what good is
salt if it has lost its flavor?" (Matthew 5:13)
You and I, as Christians, are called the salt of
the earth because our lives enhance and give
meaning to this existence we call life. Before
salvation, we were like grains of sand, too
numerous to count. But after receiving Christ, we
were transformed - no longer like minuscule
debris of rock having little or no difference from
another lost piece of sand, to something
distinctive in taste, texture, and aroma.
It may be an odd analogy, but Jesus compared
believers to salt for a reason. Salt is a dietary
5

CЛУЖБА БОЖA

no flavoring left at all - returning to transparent
grains of sand with no threat to him or his
kingdom.
Jesus said, "Salt is good, but if the salt loses its
flavor, how will you season it? Have salt in
yourselves, and have peace with one another."
(Mark 9:50)
Consider this: the sea is full of salt but it is only
extracted through the process of boiling
(removing the water to retain the salt). I don't like
the idea of going through fiery trials, but if that's
what it takes to recapture the "salt" in my life,
then maybe I'm okay with that. What I've learned
is that God is not the destroyer in this life. He said
the thief comes to kill, steal, and destroy. (John
10:10) God is not the thief. God is the "Restorer"
of broken lives and broken hearts.
The boiling process will either prove or
disprove the amount of salt contained in a
substance. In the same way, the trials of life will
either prove our lives are flavored by God or they
will reveal how much we truly lack. Either way, if
handled correctly, the end result can be beneficial.
For the one, their revelation of Jesus Christ and
His grace and faithfulness will increase; for the
other, a realization of their small faith can push
them to a deeper relationship with God because
despite their lack, He remains faithful. The only
problem is: God has left the "salt containers" (you
and I) to decide.
"So dear friends, don't be surprised at the fiery
trials you are going through, as if something
strange were happening to you. Instead, be very
glad - for these trials make you partners with
Christ [and what He went through], so that you
will have the wonderful joy of seeing His glory
when it is revealed to all the world." (1 Peter
4:12-13)
I have learned I can’t always control the trials I
face, but I am the keeper of my "salt." Will I be
bitter or better? Less seasoned or more flavorful?
Will I disappear into the background or stand out
as an overcomer? Because in the end, what good
am I if I've lost my flavoring?

Неділя Всіх Святих
Українського Народу
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.
Тропар, глас 5:

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
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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.

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.

Стихи Алилуя

ЧИТЦІ

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

ОГОЛОШЕННЯ

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

Сьогодні, 2-го липня
5:00 п.п. (суб) – Давид Василиняк
9:30 рано (нед) – Григорій Варава
11:00 рано (нед) – Михайло Пецюх

Євангелія – Від Матея 5,1-16

В слідуючу неділю, 9-го липня
5:00 п.п. (суб) – Роман Палічук
9:30 рано (нед) – Бет Купер
11:00 рано (нед) – Данило Войновський

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 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.

===========================
150-ЛІТТЯ КАНАДИ – підчас Божественної
Літургії сьогодні особиво складаємо подяку
Богові та просимо Божої опіки, охорони, та
благословення на майбутнє.
ЩИРА ПОДЯКА – отцеві Дам’янові Гиґґінс за
успішне переведення курсу іконографії при
катедрі минулого тижня!
ЩИРА ПОДЯКА – всім, які минулої неділі
склали пожертву для потребуючих та бідних.
ЛІТНІЙ ТАБІР ДЛЯ ДІТЕЙ – при катедрі
починається завтра, в понеділок, 3-го липня.
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Владика Венедикт
(Алексійчук) введений на
престол єпархії Святого
Миколая УГКЦ у Чикаґо
У Чикаґо 29 червня в празник святих
апостолів Петра і Павла за новим стилем
Отець і Глава Української ГрекоКатолицької Церкви Блаженніший
Святослав ввів на престол Правлячого
єпископа єпархії Святого Миколая УГКЦ з
осідком у Чикаґо.
Насамперед було зачитано булу від
Святійшого Отця Папи Франциска, який
20 квітня 2017 року благословив рішення
Синоду Єпископів УГКЦ про призначення
дотеперішнього Єпископа-помічника
Львівської архиєпархії владику Венедикта
(Алексійчука) Правлячим єпископом єпархії
Святого Миколая УГКЦ з осідком у Чикаґо,
США, перенісши його з титулярного осідку
Германіціяни.
Під час проповіді до вірних Предстоятель
Церкви відзначив, що сьогоднішнє свято
Петра і Павла розкриває нам зміст
сьогоднішньої події – введення в уряд
нового єпископа. «Апостол Петро нам

сьогодні каже, що ця єпархія має українське
коріння. І так важливо є плекати єдність з
матірною Церквою. Посилаючи з України
вам єпископа сюди, ваша мати-Церква хоче
сказати, що вона дбає про вас. Вона хоче
будувати єдність між нашими вірними в
Україні і в діаспорі, хоче плекати цей спадок
традицій нашої Церкви Володимирового
Хрещення», – сказав Блаженніший
Святослав.
«Сьогодні, – продовжив Глава Церкви, –
апостол Петро вам каже, владико, що ви є
невід’ємним членом Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви.
Тепер отримаєте у Синоді нову позицію,
новий голос як правлячий архиєрей.
Відпускаючи вас до Сполучених Штатів,
ми з вами не розлучаємося. Ви лишаєтеся
великим скарбом нашої Церкви, якого ми
потребуємо кругом і в Чикаґо, і у Львові, і
в Києві».
Глава УГКЦ звернувся з особливим
проханням до вірних єпархії. «Із
синівською любов’ю прийміть нашого
владику. Підтримайте його! Я вам хочу
сказати, він не є янгол, він є просто
людина. Людина, яка має свої слабкості,
але і свої дари від Господа Бога. Він
потребує вас так само, як і ви потребуєте
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його. Там, де він щось не може, не вміє або
не знає, допоможіть йому, підставте йому
своє плече і тоді побачите, що у вашій
єпархії буде здійснюватися все те, що ми
чуємо про Петра і Павла, і про Христову
Церкву», – попросив Предстоятель.
Блаженніший Святослав звернувся з
окремим словом до монашества Чиказької
єпархії. «Владика Венедикт є ваш. Знаю, що
він по-особливому дбатиме про ваші
монастирі і спільноти. Буде дбати про
покликання священичого і монашого стану.
Моліться за нього і любіть його як свого. І
підтримайте його», – сказав Глава УГКЦ.
Насамкінець духовний лідер греко-католиків
звернувся до самого владики Венедикта.
«Ви отримуєте для свого пастирського
служіння, мабуть, одну з найбільших
єпархій Католицької Церкви, яка
простягається від Детройту до Аляски і
Гаваїв. Ваша єпархія є місійною єпархією.
Ще не всі Божі діти є зібрані під тим
омофором, який ви сьогодні несете на своїх
плечах. Будьте місійним єпископом, вчіться
мов. Ми знаємо, що ви розмовляєте
англійською мовою, але вчіться і іспанської,
можливо, навіть китайської… Ідіть і
голосіть Слово Боже для тих, хто, може,
сьогодні ще себе не відчуває любленим і
спасенним Богом сином чи донькою. Ми
знаємо, що Чикаґо – це гарний великий
український центр, але думайте про ті
частини вашої єпархії, де найтяжче
священикам і вірним. Несіть Боже Слово в
цю культуру. Бо наша Церква і ви особисто
маєте так багато що сказати. Владико,
любіть ваших людей і віддайте все
найкраще, що маєте, задля їхнього спасіння.
Будьте для людей Святим Миколаєм», –
побажав Блаженніший Святослав.

Глава УГКЦ в Чикаго: «Блаженніший
Любомир знав про призначення
владики Венедикта, радів цим і чекав
цього дня»
УГКЦ народила для світу не тільки
патріархів, а й етнархів, зокрема таких, як
Блаженніший Любомир, якого ми
проголосили всенародним молільником за
мир в Україні.Багато людей, незалежно від
конфесійної приналежності, стояли в чергах,
аби попрощатися з ним. Блаженніший
Любомир знав про призначення владики
Венедикта, радів цим, і чекав цього дня. А
сьогодні він радіє з нами в Бозі. Він є з нами.
Про це сказав Блаженніший Святослав,
Отець і Глава УГКЦ, під час святкового
обіду після Літургії з Чином введення на
престол єпархії Святого Миколая УГКЦ в
Чикаго владики Венедикта.
«Цей день є особливим, бо в Бога немає
випадковостей. Саме 29 червня 1867 року
був проголошений блаженний Йосафат
Кунцевич святим у Вселенській
Церкві, також була коронована чудотворна
ікона Матері Божої Зарваницької», − додав
Предстоятель Церкви. Владика Венедикт
говорив про покликання: «Монаше життя –
це покликання… Бог кличе. Чому? Чого?
Для чого? Ти не знаєш. Бог кличе тебе. Я і
зараз відчуваю, що я мав це покликання і
його вибрав. Служачи як монах, священик,
єпископ, я намагався цінувати людей, яких
мені давав Бог».
За словами владики Венедикта, доки ми
прокидаємося і виникають певні проблеми −
це означає, що ми живемо. «Ми не можемо
оминути проблем. Ми неминуче є частиною
проблем. Але питання в тому, чи ми їх
використовуємо як нагоду робити щось
добре? Чи ми шукаємо того, що Бог нас хоче
навчити в цих проблемах? Бог, який є

Департамент інформації УГКЦ

9

неї, розбудовуйте її, а між собою живіть
дружно, допомагайте одні одним і зростайте
в любові. Нехай Бог благословить і владику
Венедикта, і всіх вас».
Департамент інформації УГКЦ

Глава УГКЦ в Чикаго: «Я вірю, що
Чиказька єпархія стане однією із
найбільш динамічних з усіх наших
єпархій у світі»
Ми прагнули, аби всі миряни, священики та
монахи Чиказької єпархії УГКЦ відчули, що
ваша Церква вас любить і про вас дбає. Ми
хотіли знайти для вас найкращого єпископа,
якого маємо. Гадаю, уся Церква, зокрема
Чиказька єпархія, була приємно вражена тим
благословенним вибором, який здійснив Дух
Святий, призначивши вам Правлячим
архиєреєм владику Венедикта. Ми,
застановляючись над кандидатом для
єпископського служіння тут, розуміли
великі потреби і виклики, що існують в
єпархії.
Промовив 28 червня до мирян та
духовенства Чиказької єпархії Святого
Миколая Отець і Глава УГКЦ Блаженніший
Святослав. Зустріч відбулася у культурному
осередку, що діє при парафії Святих
Володимира і Ольги в Чикаго. У зустрічі
також взяли участь: Архиєпископ Стефан
(Сорока), Митрополит Філадельфійський,
владика Борис (Ґудзяк), Єпарх єпархії
Святого Володимира Великого в Парижі для
українців візантійського обряду у Франції,
країнах Бенілюксу та Швейцарії, а також
владика Венедикт.
Серед викликів, які існують на території
єпархії, як зазначив Глава Церкви,
насамперед є те, що це найбільша за
територією українська католицька єпархія в
США, яка охоплює територію від Чикаго до
Гаваїв. І ця єпархія має багато різних вірних,

Любов, у кожній ситуації, проблемі і навіть
гріху, прагне нас чогось навчити. Тому я
дякую Богу за своє життя, єдине і
неповторне, через яке Він мене провадить.
Не знаю, чому Бог мене сюди повів, але
вірю, що Він хоче тут робити щось добре. Я
не Спаситель, але прийшов сюди, аби ми
робили разом щось добре. Нам не буде легко
і просто. Але коли будемо працювати, то
Господь нам допоможе», − наголосив
владика Венедикт.
Єпископ пригадав, як під час похорону
Блаженнішого Любомира багато було
сказано доброго про нього: «Мене це трохи
боліло. Чому? Я собі думав, що
Блаженнішому Любомиру потрібно було
померти, аби його цінували. Ми повинні
цінувати людей і дивитися, що в них є
унікального і неповторного. Україна буде
сильною тоді, коли буде сильною діаспора, а
діаспора буде сильною тоді, коли буде
сильна Україна. Дякую Богу, що в цей
період свого життя я тут. Очікую на вашу
підтримку і співпрацю. Не біймося проблем!
Нехай нам Бог допоможе йти цією дорогою
довіри до Господа».
Наприкінці владика Ігор, Архиєпископ і
Митрополит Львівський, дав кілька порад
вірним: «Поважайте владику і любіть.
Будуйте тут разом нашу Церкву, дбайте про
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які мають різні потреби. «Очевидно, тут, у
Чикаго, ми маємо сильний український
культурний національний осередок. Тож
потрібно, аби владика добре володів
українською. Однак велика частина є таких,
які не володіють українською, тому
потрібно, щоб єпископ знав і англійську», −
зауважив Блаженніший Святослав.
Крім цього, єпархія має надзвичайно великі
місійні виклики, адже до США приїздить
велика кількість мігрантів, зокрема з
України. Існує й внутрішня міграція США:
люди рухаються з одного штату до іншого, з
одного міста до іншого. «Ми знаємо, якого
культурного, економічного і церковного
значення має західне узбережжя США. У
цих штатах формується американська
культура, яка не є надто християнською.
Часто цінності, які там формуються, не є
толерантними та відкритими до того, що
проповідує Христове Євангеліє. Тому
виклики і потреби є надзвичайно великі», −
зауважив Предстоятель Церкви.
За словами промовця, владики Синоду
усвідомлювали, що до такої єпархії потрібно
призначити особу, яка є єпископом не один
рік і вже показала себе добрим
адміністратором. «Ми зрозуміли, що
владика Венедикт є тою особою, яку Бог
дарував нашій Церкві сьогодні. На Синоді
ми усвідомили, що він є ваш», − додав
Блаженніший Святослав.
Тут Першоієрарх УГКЦ поділився своїми
спогадами про владику Венедикта:
«Напевно, багато із вас пам’ятають ігумена
Венедикта зі Свято-Успенської Унівської
лаври. Він був наймолодшим ігуменом в
історії Лаври і зміг не тільки відновити,
відбудувати її, а й згуртувати спільноту,
згуртувати душі тих богопосвячених людей,
яких Господь доручив його опіці. Владика
сім років був Єпископом-помічником в
одній із найбільших архиєпархій в Україні −

Львівській. Він показав себе також добрим
адміністратором, який зумів зібрати біля
себе команду людей, які взяли на себе
обов’язки і рівномірно їх розподілили.
Владика Венедикт добре знає, що означає
організувати адміністративно великий
єпископський духовний церковний
осередок. Він знає добре англійську мову, а
будучи єпископом, мав покору стати
студентом і він завершив навчання в Бізнесшколі УКУ у Львові».
Як підкреслив Блаженніший Святослав,
Чиказька єпархія потребує сьогодні рестарту
(перезапуску). Вона має все: гори, океани,
пустелі, обдарованих людей, чудове
духовенство. «Тому, гадаю, Чиказька
єпархія − у добрих руках. Я хочу поставити
перед всіма завдання. Період відпочинку
завершився і розпочався час, аби закотити
рукава і взятися до великої серйозної праці.
Я вірю, що ця єпархія стане однією з
найбільш динамічних з усіх наших єпархії у
світі. І вона тут, на заході Америки, зможе
розтопити серця навіть тих, які, можливо,
втратили зв'язок зі своєю Церквою, і зможе
допомогти багатьом людям різних
національностей відкрити для себе
присутність Бога між нами. Ми так багато
маємо що сказати світові», − закликав
промовець.
А далі він звернувся до владики
Венедикта: «Ми вам довіряємо душі тих
людей. Любіть їх, збирайте їх довкола себе,
слухайте їх, загоюйте рани, які ця спільнота
має зі свого минулого, і не допускайте
нових, шукайте заблудлих, будьте учителем
молоді, надихайте всіх своїм прикладом віри
в Бога. Я переконаний, що святий Миколай,
під покровом якого живе ця єпархія, справді
буде вашим небесним заступником і
покровителем».
Департамент інформації УГКЦ
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THIS WEEK AT THE CATHEDRAL

SACRAMENTAL MYSTERIES

SUNDAY, JULY 2: ALL SAINTS OF UKRAINE
5:00 PM (SAT) – For Sunday: Divine Liturgy оf Thanksgiving –
150th Anniversary of Canada; Consecration of Canada to the
Blessed Virgin Mary; for intentions of all parishioners
9:30 AM (ENG) – Divine Liturgy (English); in thanksgiving for
Canada, 150th Anniversary; for intentions of all parishioners;
for the repose of +Mary Rozumniak
11:00 AM (UKR) –Divine Liturgy (Ukr); in thanksgiving for
Canada, 150th Anniversary; for the health and intentions of
all parishioners; for the health and intentions of Kay
Choloniwsky
Monday, July 3: Robe of Mary
7:30 AM – Divine Liturgy; blessings and protection for the
Matal Sol Aparicio family; for God’s blessings upon our
camp, the staff and children
8:30 AM – VACATION BIBLE DAY CAMP BEGINS
Tuesday, July 4: St. Andrew of Crete
7:30 AM – Divine Liturgy; for health and intentions of
Doreen Buga
Wednesday, July 5: St. Athanasius of Athos
7:30 AM – Divine Liturgy; for health and intentions of Alex
Pasichney

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: Rick Doblanko
780-473-5092
Adult Faith Committee
(U.C.I.A, Bible Study, Missions, Presentations)
Director: Ed Hecker
780-483-4707
Bible Study: Don Hucal
780-424-3477
Catechetical Committee
(Sunday-School, Solemn Communion, Camps)
Director: Andrea Leader
780-433-6839
Children’s Choir / Youth Kryllos
Solomia Babiak
780-457-7071
St. Josaphat Sadochok
780-421-1769

Thursday, July 6: Sisoes the Great
7:30 AM- Divine Liturgy; for health and intentions of Helen
Prysko

ORGANIZATIONS

Friday, July 7: St. Thomas of Malea
7:30 AM – Divine Liturgy; for health and intentions of Ed and
Marcia Hladunewich

Altar Servers (Boys, ages 8 to 17)
Fr. Peter Babej
780-993-8037
Knights of Columbus
Grand Knight: Greg Warwa
780-483-5810
St. Josaphat Choir
Director: Dr. Melanie Turgeon
780-243-6208
St. Josaphat Brotherhood (UCBC)
President: Ron Zapisocki
780-476-8977
Ukrainian Catholic Women’s League
President: Carol Batty
780-476-5834

Saturday, July 8: St. Procopius, Martyr
3:00 PM – 50th Wedding Anniversary Blessing
4:00 PM- Great Vespers
5:00 PM- Divine Liturgy; for the repose of +Patricia Diediw
(40th Day Memorial). Panakhyda Service after Divine Liturgy
SUNDAY, JULY 9: 5TH SUNDAY AFTER PENTECOST
9:30 AM (ENG) – Divine Liturgy (English); for intentions of all
parishioners; for children and staff of our Summer Day
Camp
11:00 AM (UKR) –Divine Liturgy for the health and
intentions of all parishioners; for the repose of +Bishop
Dmetrius Greschuk
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Lectors – Holy Communion
Coordinator: Ed Hecker

780-483-4707

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

780-424-7505
780-421-9353
780-424-9723
780-429-3846
780-424-5496
780-424-5493

