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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 it’s
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!”
Prokeimenon, 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)

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

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

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

See Bulletin Schedule

CONFESSIONS
Before each Sunday Divine Liturgy

PARISH OFFICE
Tuesday-Friday: 9:00 AM - 4:30 PM
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Epistle – 1 Corinthians 1:10-18
Brethren, I plead with you, brethren, by the
name of our Lord Jesus Christ, that you all speak
the same thing, and that there be no divisions
among you, but that you be perfectly joined
together in the same mind and in the same
judgment. For it has been declared to me
concerning you, my brethren, by those of
Chloe’s household,1 that there are contentions
among you. Now I say this, that each of you
says, “I am of Paul,” or “I am of Apollos,”2 or “I
am of Cephas,” or “I am of Christ.” Is Christ
divided? Was Paul crucified for you? Or were
you baptized in the name of Paul? I thank God
that I baptized none of you except Crispus and
Gaius,3 lest anyone should say that I had
baptized in my own name. Yes, I also baptized
the household of Stephanas. Besides, I do not
know whether I baptized any other. For Christ
did not send me to baptize, but to preach the
gospel, not with wisdom of words, lest the cross
of Christ should be made of no effect. For the
message of the cross is foolishness to those who
are perishing, but to us who are being saved it
is the power of God.

Alleluia, Tone 7
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)
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the Israelites in the desert (see Ex 16). The Church Fathers
see in this an image of the Eucharist, an idea made clear
in Jn 6.
5 Moved with compassion is used frequently concerning
the Lord (20:34; Mk 1:41; 6:34; Lk 7:13), showing that His
power and authority are extended to those who suffer.
6 A spiritual interpretation given by the Fathers teaches
that the five loaves indicate the five books of the Law
(Genesis through Deuteronomy), which are broken open
in Christ and thus feed the universe. The two fish
represent the Gospel Book and the Epistle Book, the
teaching of the fishermen. The gathering of the leftovers
by the apostles (v. 20) shows that the teachings the
faithful are unable to grasp are nevertheless held in the
consciousness of the Church.
7 The terminology points to the Last Supper (26:26) and
leads to a eucharistic interpretation of this miracle. Just
as the disciples distribute the bread to the multitudes, so
also Christ feeds the Eucharist to His flock through the
hands of His bishops and presbyters.

Gospel – Matthew 14:14-224
At that time, when Jesus went out He saw a
great multitude; and He was moved with
compassion5 for them, and healed their sick.
When it was evening, His disciples came to Him,
saying, “This is a deserted place, and the hour is
already late. Send the multitudes away, that
they may go into the villages and buy
themselves food.” But Jesus said to them, “They
do not need to go away. You give them
something to eat.” And they said to Him, “We
have here only five loaves and two fish.”6 He
said, “Bring them here to Me.” Then He
commanded the multitudes to sit down on the
grass. And He took the five loaves and the two
fish, and looking up to heaven, He blessed and
broke and gave the loaves to the disciples7; and
the disciples gave to the multitudes. So, they all
ate and were filled, and they took up twelve

Chloe was a prominent woman who hosted the
Corinthian church in her home and who faithfully
reported these contentions to Paul.
2 Apollos was a learned Jew from Alexandria, Egypt,
“mighty in the Scriptures” (Acts 18:24). Originally a
follower of “the baptism of John” (Acts 18:25), he was
taught more fully about Christ by Priscilla and Aquila at
Ephesus, and he later preached at Corinth, where some
saw him as a rival to Paul. Tradition tells us Apollos
became the first bishop of Crete (see Tts 3:13). Paul
makes it plain that he and Apollos are partners in
apostolic work and that Apollos would not approve of the
factionalism in Corinth (3:4–6; 4:6; 16:12).
3 Crispus had been the ruler of the synagogue at Corinth
(Acts 18:8). Converted through the preaching of Paul,
then baptized, he was apparently succeeded as ruler by
Sosthenes (Acts 18:17). Gaius was a resident of Corinth
with whom Paul was staying when he wrote the Epistle to
the Romans (Rom 16:23). The third epistle of John (see
3Jn 1) seems to have been directed to this same Gaius.
4 This miracle, reported by all four evangelists, shows
Jesus feeding a great multitude of His people as He fed
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TRANSFIGURATION – This year, this feast falls
on a Sunday, August 6th. Blessing of fruit will
take place at the end of each Divine Liturgy.
Great Vespers and Lytia will be celebrated on
Saturday, August 5, at 3:30 pm.
DORMITION OF THE MOTHER OF GOD – This
feast will be celebrated on Tuesday, August 15th.
7:30 am – Festal Matins
9:30 am – Divine Liturgy (English)
11:00 am – Divine Liturgy (Ukrainian)
7:00 am – Divine Liturgy Bilingual)
The blessing of flowers will take place at the end
of each Divine Liturgy.

baskets full of the fragments that remained.
Now those who had eaten were about five
thousand men, besides women and children.
Immediately Jesus made His disciples get into
the boat and go before Him to the other side,
while He sent the multitudes away.
Communion Hymn
Praise the Lord from the heavens;* praise Him
in the highest.* Alleluia, alleluia,* alleluia.
==========================
READERS
Today, Sunday July 30
5:00 pm (Sat) – Andrew Wojchichowsky
9:30 am (Sun) – Daniel Papirnik
11:00 am (Sun)— Zenon Wojnowskyj

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.

Next Sunday, August 6
5:00 pm (Sat) – David Waselenak
9:30 am (Sun) – Peter Sorochuk
11:00 am (Sun)— Melania Antoszko

PARISH GARAGE SALE – Our parish will be
holding a huge Garage Sale on Fri. August 18, 12
noon to 7 PM, and Sat. August 19, 8 AM to 3 PM.
We are now accepting any items you may have
to donate in the church basement (auditorium).
Please make sure all items are in working order,
clean and not damaged in any way. Volunteers
are NEEDED both days of the sale and also for
pricing and set-up prior to the sale. Call Carol at
780-476-5834 to volunteer. All proceeds are
designated for the Restoration Fund.

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

ANNOUNCEMENTS
MANY HAPPY YEARS! – Our best wishes to the
couples crowned in marriage last Saturday, July
22: Kelsey (Latawiec) and Nikolas Kruhlak; and
Juliana Masiuk and Nathan Plumb. May God
bless for many happy years to come!
WELCOME TO GOD’S FAMILY! – We welcome
Dean Allan Kulchyski, who was initiated into the
Church yesterday, Saturday, July 29, through
the Mysteries of Baptism, Chrismation and Holy
Eucharist. Many happy years!

UKRAINIAN DAY- Sunday, August 13, 2017, at
the Ukrainian Cultural Heritage Village, 9:00 AM
to 5:00 PM. Concert showcase featuring:
Ukrainian Shumka Dancers; Balada – Romanian
Dancers; Polonez – Polish Dancers; Euphoria
Band; and Korinnya Choir of Calgary.

COLLECTION FOR THE NEEDY – takes place
today, at each Divine Liturgy. This collection
takes place on the last Sunday of each month.
NEEDY FUND – has been distributed to the
following charities: CNEWA – Catholic Near East
Welfare Association, Wings of Providence,
Marian Centre, Mustard Seed, Lurana Shelter,
and Bissell Centre. Thank you once again for
your donations and your support!
THE DORMITON FAST – begins on Monday,
August 1 (2 weeks).

===========================
LAST SUNDAY: JULY 23, 2017
SUNDAY COLLECTION

$3,446.00

PRESERVATION FUND
Lucy Szymanski
(in memory of +Walter Szymanski)

$500.00

===========================
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Feeding the Five Thousand

the size of the need and the greatness of God's
resources available. Often God calls us to do tasks for
him that are technically impossible, barring a miracle.

Although Jesus attempted to withdraw to a solitary
place (v. 13), he was now too popular to escape
notice. Seeing where he was going on a boat, the
crowds flocked round the top of the lake and were
waiting for him at the other side when he arrived.
Being moved by compassion, Jesus healed them and,
when the evening came, he fed them before they took
the long road home.

The place of the disciple in the work of Christ.
This Gospel informs us very clearly of the place of
the disciple in the work of Christ. The story tells that
Jesus gave to the disciples and the disciples gave to
the crowd. Jesus worked through the hands of his
disciples that day, and he still does. Again and again
we come face to face
with this truth which is
at the heart of the
Church. God desires
our
very
own
participation in doing
His will. He desires to
work
through
His
people; to act through
us and to speak through
us.
Jesus
desires
disciples to whom he
can give, in order that
they may give to others. It is our task to be such
disciples for him.

Our
Lord
is
compassionate.
Jesus had come to find
peace and quiet and
loneliness; instead he
found a vast crowd
eagerly demanding what
he could give. He might
so easily have resented
them. What right did
they have to invade his
privacy
with
their
continual demands? Was he to have no rest and quiet,
no time to himself at all? But Jesus was not like that.
So far from finding them a nuisance, he was moved
with compassion for them.

God uses what we bring to Him.
The task sometimes seems to be impossible or so
enormous that we get discouraged while facing it.
The great news of today’s Good News is that Jesus
often takes what we bring to him and blesses it. Jesus
sets every one of us the tremendous task of
communicating himself to people; but he does not
demand from us splendours and magnificences that
we do not possess. He says to us, "Come to me as you
are, however ill-equipped; bring to me what you have,
however little, and I will use it greatly in my service."
Little is always much in the hands of Christ.

Some problems require God's direct intervention.
The disciples were right to be concerned about the
people's hunger but intended to solve the problem in
a purely natural way. Feeding multitudes by natural
means is, of course, appropriate. But few towns were
nearby, and towns were generally small, at most
accommodating only a few visitors in towns of a few
thousand people. Further, most of the day's bread
would be consumed by evening. It would have been
nearly impossible for roughly ten thousand people
(five thousand men plus women and children) to fend
for themselves in the countryside. In this light, the
disciples' concern is a real one, and Jesus’ command:
“You give them something to eat” is impossible: “We
have here only five loaves and two fish.”

Give and God will reward you abundantly.
The disciples at first did not believe that they had
enough food to share with everyone. But at the
Lord’s call they gave everything they had. In the end
of the day everyone ate and was filled, and there was
still a basket of food left for each of the twelve
disciples. The leftovers stress the lavish abundance
of God's blessing upon those who give to the Lord.
==========================

God is not intimidated by the magnitude of our
problem.
The disciples saw the size of the need and the
littleness of the human resources available; Jesus saw
4

CЛУЖБА БОЖA

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

Тропарi і кондаки
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.

Євангелія – Від Матея 14:14-22
Того часу, побачиа Ісус силу народу і
змилосердився над ними та вигоїв їхніх
недужих. Якже настав вечір, підійшли до
нього його учні і кажуть: Пустинне це місце та
й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть
по селах та куплять собі поживи. Ісус сказав
їм: Не треба їм відходити: дайте ви їм їсти.
Вони ж мовлять до нього: Ми маємо тут
тільки п’ять хлібів і дві риби. Тоді він каже:
Принесіть мені їх сюди. І, велівши народові
сісти на траві, взяв п’ять хлібів і дві риби,
підвів очі до неба, поблагословив і розламав
хліби, і дав учням, а учні - людям. І всі їли до
наситу, і назбирали кусків, що зосталися,
дванадцять кошів повних. Тих же, що їли,
було якйх п’ять тйсяч чоловік, окрім жінок та
дітей.
І зараз же заставив учнів увійти до човна і
переплисти на той бік раніше від нього, тим
часом як відпускав народ.

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 1:10-18
Браття, благаю вас ім’ям Господа нашого
Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили;
щоб не було розколів між вами, але щоб ви
були з’єднані в однім дусі і в одній думці. Я
бо довідався про вас, мої брати, від Хлоїних,
що між вами є суперечки. Кажу ж про те, що
кожен з вас говорить: я Павлів, а я Аполлосів,
а я Каяфин, а я Христів. Хіба Христос розділився? Хіба Павло був розп’ятий за вас?
Або хіба в Павлове ім’я ви христилися? Дякую
Богові, що я нікого з вас не христив, крім
Криспа та Ґая, щоб не сказав хто, що ви були
хрищені в моє ім’я. Христив я теж дім
Стефана; і більш не знаю, чи христив я кого
іншого. Христос бо послав мене не христити,
а благовістити, і то не мудрістю слова, щоб
хрест не став безуспішним. Бо слово про
хрест — глупота тим, що погибають, а для
нас, що спасаємося, сила Божа.

Причасний
Хваліть Господа з небес* хваліть Його на
висотах.* Алилуя, алилуя,* алилуя.
===========================

ЧИТЦІ
Сьогодні, 30-го липня
5:00 п.п. (суб) – Андрій Войціховський
9:30 рано (нед) – Данило Папірник
11:00 рано (нед) – Зенон Войновський
В слідуючу неділю, 6-го серпня
5:00 п.п. (суб) – Давид Василиняк
9:30 рано (нед) – Петро Сорочук
11:00 рано (нед) – Меланія Антошко

===========================
5

ОГОЛОШЕННЯ

всьому світі. У нашій молитві ми хочемо
торкнутися ран цього Божого народу та цієї землі.
Сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший
Святослав під час відкриття Лемківської ватри у
Ждині в Польщі.
Зазначимо, що захід відбувся в межах
Всецерковної прощі на гору Явір.
Він додав, що вчора разом із численними
паломниками молився на горі Явір, дякуючи
Матері Божій за те, що вона пригортає до свого
серця свій народ. «Я прибув сюди, аби схилити
голову перед нашими прабатьківськими храмами,
перед могилами наших предків, аби в молитві ще
раз відчути, що тут, на цій землі, наш народ жив і
житиме в Божій присутності. Прагну особливо
подякувати і згадати в молитві всіх батьків і
матерів, які зуміли передати своїм дітям любов до
цієї лемківської землі та цього благословенного
краю. Спогадуючи сумні роковини, ми прагнемо
подякувати за те, що не можна було відібрати в
цього народу. Забрали землю, забрали могили
предків, забрали наші храми та не могли вирвати
із сердець людей віру в Бога і любов до своєї
землі. Гадаю, сьогодні увесь світ і всі народи з
подивом дивляться, як лемки люблять свої гори,
як лемки люблять свою землю», – сказав
Предстоятель Церкви.
За його словами, Лемківщина сьогодні є
учителькою нової Європи, яка втрачає коріння,
втрачає свою національну і релігійну пам’ять,
втрачає свою віру в Бога і тому немає надії. А
лемки цього всього можуть навчити сучасного
європейця. «Велике вам за це спасибі! Мені
особливо сьогодні приємно бути учасником цієї
ювілейної 35-ї Лемківської ватри. Чому? Тому що
я зустрів тут так багато знайомих. Сюди приїхали
люди не тільки з Польщі, Словаччини, України, а
й з усього світу (з Канади, США, Австралії). На
Лемківській ватрі ми відзначаємо свято нашої
єдності. Однак сьогодні відбулася ще одна подія,
яку, можливо, не всі бачили, але яка є
невід’ємною частиною цього свята. Я сьогодні
вперше зустрів і подав руку владиці Паїсієві. Це
надзвичайно важливий момент в історії наших
Церков, які живуть на одній землі. Подаючи один
одному руки, ми визнали себе братами у Христі.

СВЯТО ПЕРЕОБРАЖЕННЯ Г.Н.І.Х. – Цього
року, це свято припадає в неділю, 6-го
серпня. Благословення овочів та фруктів
відбудеться при кінці кожної Літургії. Вечірня
з Литією відправиться в суботу, 5-го серпня, о
годині 3:30 п.п.
СПАСІВКА/БОГОРОДИЧНИЙ
ПІСТ
–
починається 1-го серпня та триває до кінця
14-го серпня. Цей посний приготовляє вірних
до свята Успення Пресвятої Богородиці.
УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ – це
Богородичне свято припадає у вівторок, 15го серпня, 2017. Порядок богослужень
слідуючий: 7:30 рано – Велика Утреня; 9:30
рано – Служба Божа (в англійській мові);
11:00 рано – Служба Божа (в українській
мові); 7:00 вечером – Служба Божа (двомовна). Благословення квітів – при кінці
кожної Літургії.
ҐАРАЖ СЕЙЛ – відбудеться у днях 18-19
серпня, 2017: в п’ятницю, 18-го серпня, від
12:00 год. п.п. до 7:00 веч. та в суботу, 19-го
серпня, від 8:00 год. рано до 3:00 год. п.п.
Просимо лишати свої пожертви в церковній
авдиторії (внизу). Ввесь дохід призначений
на фонд віднови катедри.
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ – відбудеться в неділю,
13-го серпня, 2017, на селі української
культурної спадщини, від 9:00 год. рано до
5:00 год. п.п. В програмі- концерт.
===========================

Блаженніший Святослав на
ювілейній 35-й Лемківській Ватрі в
Польщі: «Лемківщина сьогодні є
учителькою нової Європи», –

З ласки Божої цього року я зміг прибути до цієї
Богом благословенної землі, як паломник і
прочанин, аби тут схилити голову в молитві до
Господа Бога і пом’янути ці сумні роковини, 70ту річницю акції «Вісла». Ця сумна подія
розпорошила рідних нашому серцю лемків по
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Цього нам так сьогодні бракує», – відзначив Глава
УГКЦ.
Наприкінці він додав: «Гадаю, послання, яке ми
принесли з України, – це те, що велика Україна з
вами. Ми з вами єднаємося, один за одного
будемо горою стояти, бо в цій єдності – наша
сила, наше майбутнє. Сьогодні ми згадуємо сумні
події, але біль Лемківщини – це біль всієї великої
України. Відчуття гідності, яке носить у своєму
серці кожен лемко в цілому світі, спонтанно стало
гімном гідності Революції на Майдані. Недаремно
лемківський плач «Плеве кача» став гімном
Майдану. Спогадуючи ці сумні роковини, ми
спогадуємо також і долю УГКЦ – вашої матері,
яка терпіла з вами. Нехай Всемилостивий Господь
благословить нас усіх Божим миром».

зближається до людини, яка за ним плаче, яка
чекає зцілення. «У Святому Письмі ми бачимо
образ Бога, який спішить до людини. Наш Бог –
не є Богом замкненим самим у собі. Бог – світло і
в нього жодної темряви немає, – пояснив він. – У
своєму Синові Єдинородному Господь Бог
звертає до нас своє відвічне Слово. Бог не є
безмовним, не є німим, коли бачить біль людини
і чує її голос та прохання про допомогу. Він
посилає своє Слово. Він сам стає Словом.
Христос – Слово Отця, яке скероване до кожного
з нас».
Блаженніший Святослав наголосив, що в
Євангелію йдеться про два оздоровлення. З
одного боку, Господь Бог повертає зір сліпцям,
які благають Його молитвою про помилування. А
з другого боку, ми бачимо оздоровлення
глухонімого, який був одержимий духом, що не
давав йому, ані дару спілкуватися, ані дару чути.
«Можна сказати, що в цих двох чудах Господь
каже нам одне і теж. Він зціляє здатність людини
бачити і чути Бога. Він зціляє здатність людини
спілкуватися з Богом, приймати світло, яке від
Бога до людини скероване, а також мати слово»,
– додав він. На його думку, часто так стається, що
інколи ми, які бачимо й чуємо, в певний момент
свого життя сліпнемо і німіємо, коли перестаємо
бачити Бога і чути Його Слово. «Ми сліпнемо,
коли наша злість, наші гріхи, наші пристрасті
затемнюють нам очі. Ми німіємо, коли говоримо
неправду, пустословимо. Замовкне людина у
своїй здатності промовляти, якщо вона
відокремлює себе і своє життя від Господа Бога.
Але Ісус спішить назустріч, стає нашим Світлом,
нашим Словом, відкриває нам здатність бачити
присутність Бога між нами і чути Слово Боже, яке
Він вкладає в наше вухо», – сказав проповідник.
Предстоятель УГКЦ відзначив, що в контексті 35ї ювілейної Лемківської ватри у Ждині, яка
проходить цими днями, ми повертаємося до
сумних часів, коли «лемківські гори почали
темніти, коли в лемківських хижах забракло
світла». Бо було вигнано тих людей, які
запалювали світло життя і віри на цих землях.
Він зазначив, що вчора, 22 липня, відвідав
Залізничний дворець у Горлицях, з якого вивезли

Глава УГКЦ: «Лемки
показують усьому
світові, що є
віруючим Божим
народом, який
любить свою землю і
культуру»
"Сьогодні я чув гарні
слова вітання, ступаючи
на цю славну гору. Мені
було сказано, що цими
днями тут б’ється серце
Лемківщини. Хочу вам
сказати, що тут сьогодні б’ється серце всієї
України, всієї УГКЦ, б’ється серце нашого
боголюбивого Божого народу, який разом із вами
прагне слухати Боже Слово. А відтак прагне
просити Бога, аби Він почув наш біль і
змилувався над нашою болісною, тяжкою
історією, і дарував нам мирне краще завтрашнє.”
Такими словами розпочав проповідь Отець і
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 23 липня у
Ждині (Польща) з нагоди відзначення 70-річчя
акції «Вісла» на «Ватряному полі». Додамо, Глава
Церкви тут освятив камінь під будівництво
«Ватряної церкви» Святого преподобного
Антонія, київського печерника.
За словами проповідника, в недільному
Євангелію ми бачимо Ісуса Христа, який
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THIS WEEK AT THE CATHEDRAL
SUNDAY, JULY 30: 8th SUNDAY
4:00 PM (SAT)- Great Vespers
5:00 PM- (SAT) Divine Liturgy; for intentions of all
parishioners; for the health of John Kowalchuk
7:30 AM (SUN) – Great Matins
9:00 AM (SUN) – Rosary Prayer
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (English); for intentions of all
parishioners; for the repose of +Olga Motiuk
11:00 AM (SUN) –Divine Liturgy (Ukrainian) for the health
and intentions of all parishioners; for the repose of +Anna
Farmus
Mon. July 31: Eudocimus, Venerable
7:30 AM – Divine Liturgy (P); for the health & intentions of
Maria Gubernowycz
Tues. Aug. 1: DORMITION FAST begins (Spasivka); LifeGiving Cross; Seven Maccabees, Martyrs
7:30 AM – Divine Liturgy; for health & intentions of Harry
Musinowski; for health and blessings upon Mahdalyna on
her birthday.
Wed. Aug. 2: Relics of Stephen, Martyr
7:30 AM – Divine Liturgy; for health and intentions of Fr.
William Hupalo
Thurs. Aug. 3: Venerable Isaac & Others
7:30 AM- Divine Liturgy; for the intentions and health of
Taras and Lilia
Fri. Aug. 4: Seven Youths of Ephesus
7:30 AM – Divine Liturgy; for the blessings and protection
for the Matal Sol Aparicia family
Sat. Aug. 5: Holy Resurrection Sobor
4:00 PM- Great Vespers
5:00 PM- Divine Liturgy; for intentions of all parishioners;
for the health of Sophie Warawa; for the repose of +Robert
Waselenak (10th anniversary)
SUNDAY, Aug. 6: HOLY TRANSFIGURATION
7:30 AM – Great Matins
9:00 AM – Rosary Prayer
9:30 AM (ENG) – Divine Liturgy (English); for intentions of all
parishioners; for the repose of +Eugene Cherwick
11:00 AM (UKR) –Divine Liturgy for the health and
intentions of all parishioners; for the blessings and
intentions of Ed & Olga Hecker (Wedding Anniversary)
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11 тисяч лемків, котрі тижнями там
жили і чекали, коли приїде вагон поїзда,
в якому їх повезуть на заслання.
«Можливо на тих місцях між нашими
братами і сестрами й Ісусом Христом
точилася молитва: "Ісусе, сину Давидів,
помилуй нас". Але тоді, мабуть, до них
поспішив наш Бог і запитав: "Чи вірите,
що я можу вам це зробити?". І
засвітилося світло їх віри, і вони
сказали: "Так, Господи". Ми згадуємо
про ці страшні дні й молимося, аби
подібні речі ніколи не повторилися», –
сказав Блаженніший Святослав.
«Просимо Бога, аби своєю силою і через
нашу віру беріг наші землі від нової
темряви і нової неправди. Просимо
Його, нехай дарує нашій землі мир, а
нам – силу вірити в Бога, любити свою
землю, мову і культуру. Саме це, з року
в рік, повертає лемків на їхню землю, як
лелек, які повертаються до свого гнізда.
Вони показують усьому світові, що є
віруючим Божим народом, який любить
свою землю та культуру», – сказав
наприкінець Предстоятель Церкви.
Департамент інформації УГКЦ

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.

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

