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Troparia and Kontakia
Troparion, Tone 2: When You went down to death,
O Life Immortal,* You struck Hades dead with
the blazing light of Your divinity.* When You
raised the dead from the nether world,* all the
powers of heaven cried out:* “O Giver of Life,
Christ our God, glory be to You!”

Fr. Terry Cherwick (military chaplaincy)
cherwick7@gmail.com / 780-237-0376 (cell)

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

Fr. Jim Nakonechny
nakone@hotmail.com / 780-239-2558 (cell)

Kontakion, Tone 2:

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

You rose from the tomb, O
almighty Saviour;* and Hades, seeing this
wonder, was stricken with fear; and the dead
arose.* Creation saw and rejoices with You, and
Adam exults.* And the world, my Saviour, sings
Your praises for ever.
Prokeimenon, Tone 2
The Lord is my strength and my song of praise,
and He has become my salvation.

PARISH OFFICE: Mon. to Fri.: 9:00 AM - 4:30 PM
DIVINE SERVICES
Weekday Div. Liturgy: Mon-Fri, 7:30 AM; Wed. 6 PM
VIGIL (SAT.): Great Vespers, 4 PM; Divine Liturgy
(Bilingual), 5 PM
SUNDAY: Great Matins, 7:30 AM; Rosary, 9 AM; Divine
Liturgy (Eng), 9:30 am; Divine Liturgy (Ukr), 11 AM

Verse: The Lord has indeed chastised me, but He has not
delivered me to death.

Feasts – See Bulletin; Confessions – Before Liturgy
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Epistle – Ephesians 6:10-17
A reading from the holy Apostle Paul to the
Ephesians.
Brothers and sisters, be strong in the Lord and
in the power of His might.1 Put on the whole
armor of God,2 that you may be able to stand
against the wiles of the devil. For we do not
wrestle against flesh and blood,3 but against
principalities, against powers, against the
rulers4 of the darkness of this age, against
spiritual hosts of wickedness in the heavenly
places. Therefore, take up the whole armor of
God, that you may be able to withstand in the
evil day, and having done all, to stand. Stand
therefore, having girded your waist with truth,
having put on the breastplate of righteousness,
and having shod your feet with the preparation
of the gospel of peace;5 above all, taking the
shield of faith with which you will be able to
quench all the fiery darts of the wicked one. And
take the helmet of salvation, and the sword of
the Spirit, which is the word of God.

shield you. Verse 2: Lord, grant victory to the king
and hear us in the day that we shall call upon
You. (Psalm 19:2,10)
Gospel – Luke 13:10-17
At that time, Jesus was teaching in one of the
synagogues on the Sabbath. And behold, there
was a woman who had a spirit of infirmity6
eighteen years, and was bent over and could in
no way raise herself up. But when Jesus saw her,
He called her to Him and said to her, “Woman,
you are loosed from your infirmity.” And He laid
His hands on her, and immediately she was
made straight, and glorified God. But the ruler
of the synagogue answered with indignation,
because Jesus had healed on the Sabbath; and
he said to the crowd, “There are six days on
which men ought to work; therefore, come and
be healed on them, and not on the Sabbath
day.” The Lord then answered him and said,
“Hypocrite! Does not each one of you on the
Sabbath loose his ox or donkey from the stall,
and lead it away to water it? So ought not this
woman, being a daughter of Abraham, whom
Satan has bound7—think of it—for eighteen
years, be loosed from this bond on the

Alleluia, Tone 2
Verse 1: The Lord will hear you in the day of
tribulation; the name of the God of Jacob will
1

4

Paul warns readers of the spiritual warfare that rages
unseen in the Church. For Christ’s kingdom does not
spread free of opposition or enemies; rather, it is daily
attacked by malevolent spirits under the command of
Satan. Our first defence is the armor of God, i.e., the
graces given to protect us in times of temptation. Our
weaponry is both offensive (sword) and defensive
(breastplate, shield, helmet, protective footwear),
enabling us to ward off the powers of darkness and to
guard ourselves from exposure to their tactics. Although
the devil and his demons were defeated by Christ on the
Cross, they remain dangerous until he comes again to
destroy them. They still have power in the world until
Christ returns in glory.
2 armor of God: to put on the armor of God is to put on
the Lord Jesus Christ. Called truth and righteousness, our
Saviour is our belt and our breastplate. Called the living
Word of God, he is the sword who is sharp on both sides.
3 flesh and blood: A Semitic idiom for what is merely
human.

principalities, powers, rulers: Ranks of demonic spirits
opposed to the Church.
5 shod your feet… gospel of peace: An allusion to Is 52:7.
Isaiah envisions the Lord God reigning in Mount Zion after
crushing his enemies and redeeming his people. News of
his victory travels on foot as messengers bring “good
tidings” of “peace” and “salvation” (Is 52:7) to the ends of
the earth. Paul sees this prophecy unfolding in the lives of
believers as they carry the gospel to the world. It is
assumed that the steady advance of God’s kingdom
means the steady retreat of all opposing forces.
6 Spirit of infirmity: There is sometimes a close link
between demonic oppression and physical ailments, with
the former being the unseen cause of the latter.
7 whom Satan has bound: If hypocrites untie even their
livestock on the Sabbath to feed them, they should be
more willing to see a woman loosed from her bondage to
the devil on the same day. After all, the Sabbath is for
everyone: oxen, donkeys, and the daughters of Israel
(Deut 5:14). The Sabbath’s deepest significance as a day
2

PYROHY WORKBEE – Monday, Dec. 11, 2017.
Please! Please! Please come and help! We begin
at 8 am in the parish hall.
TUES. BIBLE STUDY – “THE GOSPEL OF
MATTHEW.” Tuesday, December 12th will be the
last session for 2017.
WED. BIBLE STUDY – “THE OLD TESTAMENT
TIMELINE.” – We are taking a break for the
month of December; and will resume on
Wednesday, January 10, 2018.
WED. DEC 13: ANNUAL MEMORIAL LITURGY –
The Father Dydyk Council #7511 Annual
Memorial Liturgy in honour of those fallen,
clergy, Sister Servants, Sir and Brother Knights,
spouses and faithful members of our Cathedral
family will take place Wednesday, December
13th, at 6 PM. Seasonal fellowship gathering to
follow in the Verkhovyna Hall. All are welcome!
SAT. DEC. 16: DECORATION OF CHURCH FOR
CHRISTMAS – will take place on Saturday,
December 16, from 9 AM. If you are able to
help, please notify the parish office at 780-4223181 or email josaphat@telus.net
SUN. DEC. 17: SAINT NICHOLAS FUNDRAISER –
St. John’s Children Project is organizing a family
fun event to collect 80 sets of pajamas for
children from Zaluchchya Orphanage in
Ukraine. Event entry – one pair of new pajama
per child attending. Adults – no charge. Join us
on December 17, 2017 from 2 till 5 pm at St.
John’s Institute (11024 82Ave. Edmonton AB).
Light snacks provided (fasting/non-fasting).
SUN. DEC. 17: “ADVENT WITH AXIOS”
CONCERT – Sunday, December 17th, 7:00 pm, at
St. Josaphat Cathedral, 10825 97th Street. An
evening of Sacred Choral Music from the
Eastern Catholic and Orthodox Traditions to
prepare for the coming Nativity of Jesus Christ.
For this concert, the Axios Men’s Ensemble of
Edmonton will be led by guest conductor,
Maestro Michael Zaugg and will also feature

Sabbath?” And when He said these things, all
His adversaries were put to shame; and all the
multitude rejoiced for all the glorious things
that were done by Him.
Communion Hymn
Praise the Lord from the heavens;* praise Him
in the highest.* Alleluia, alleluia,* alleluia.
(Psalm 148:1)
===========================
READERS

Today, Sunday, December 10
5:00 pm (Sat) – Roman Palichuk
9:30 am (Sun) – Luba Lubinsky-Mast
11:00 am (Sun – Ola Tymczak
Next Sunday, December 17
5:00 pm (Sat) – Andrew Wojchichowksy
9:30 am (Sun) – Barb Shipman
11:00 am (Sun – Melania Antoszko
==========================

ANNOUNCEMENTS
THANK YOU! – Our sincerest thanks to the St.
Josaphat UCWLC Branch for hosting the Borsch
and Bun lunch and fellowship last Sunday. God
bless you!
ST. NICHOLAS SUNDAY – TODAY! We welcome
all families at the 9:30 am Divine Liturgy at 9:30
am! Please join us for breakfast in the parish hall
(Verkhovyna) and the appearance of a special
guest – St. Nicholas the Wonderworker!
A SECOND COLLECTION – will be taken up
today to help offset the costs associated with
our St. Nicholas Event for our children. Please
help us make this a special day for them!
CHRISTMAS-THEOPHANY SCHEDULES – are
ready for pick-up at all entrances to the church
(in English and Ukrainian).
NO COFFEE SOCIAL – TODAY. We will host a
coffee social next Sunday, December 17th.
of rest and refreshment makes it the most appropriate
day for Jesus to relieve burdens from the oppressed.
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select choristers from the renown Boyan
Ensemble of Kyiv. This is a concert event that
you do not want to miss! Tickets: $25. For more
information, go to www.axioschoir.com
DEC 6 – JAN 28: IMAGES OF FAITH, HOPE &
BEAUTY – an exhibit of Ukrainian Canadian
icons, Iconostases, and Paintings. Where?
Enterprise Square – West Gallery, 10230 Jaster
Avenue, Edmonton, AB. Gallery hours: 11:00 am
– 6:00 pm. Tuesdays to Saturdays. Closed
December 25 & 26 and January 1& 2. Free
Admission. The lecture series schedule is posted
on our south entrance bulletin board. For more
information on tours and lecture series, go to:
www.ukrfolk.ualberta.ca or 780-492-6906.
TUES. DEC. 26: CHRISTMAS DINNER – If you are
not able to celebrate Christmas with family and
friends, or if you will need to work for
Christmas, join us for a special CHRISTMAS
DINNER on Tuesday, December 26, at 12 noon
(after the 10:30 am Divine Liturgy). This dinner
is being sponsored by the UCWLC and UCBC. If
you plan to attend, please sign up at one of the
entrances, or call the parish office. Our
maximum capacity is 80 people, so sign-up
early! The deadline is Sunday, December 17th.
DEC. 27: CHRISTMAS CONCERT PRESENTATION
– by Ihor Bohdan, will take place on Wednesday,
December 27th, 7 PM, at St. Josaphat Cathedral.
For more information, call 403-510-1555.
MALANKA – Ukrainian New Years Celebration:
Friday, January 12, 2018 at St. Josaphat Parish
Hall (9637 – 108 Ave). Dinner at 6:30 pm; dance
to follow. Music by: Sparkling Tones. Advance
tickets only – $45, available from: Jenny (780424-9723), or Dwayne (780-914-0843).
GREY CUP FUNDRAISER – Thank you to all the
parishioners who supported the 2017 annual
Brotherhood of St. Josaphat Grey Cup
fundraising raffle by either buying tickets or
helping sell them. Proceeds are primarily
directed towards the Ukrainian Bilingual youth
recognition program. Congratulations to the
following 1st Quarter, 2nd Quarter, 3rd Quarter,

Final, and Reverse Final winners in the Green
Series: Paul Zazulak ($75), Angie Bober ($100),
Michael Fedyna ($75), Walter Gurba ($300), and
Andrew Richards ($50).
FOR RENT – Very nice half-duplex suite, in very
good condition: 3 bedrooms, open basement,
half garage. For more information, phone 780474-9573 and ask for George or Olga.
CHURCH ENVELOPES for 2018 – are ready to be
picked up at the church auditorium (basement).
2018 Calendars are being printed this week and
will be available in the next few weeks.
2018 CALENDARS – will be ready for pick up
next Sunday, December 2017.
BASILIAN FATHERS MUSEUM – If you are
looking for a meaningful Christmas gift, Keep
the Basilian Fathers Museum in mind. We have
a large selection of puzzles on advent themes,
advent calendars and crosses, and ornaments.
The museum is open from Monday to Friday,
10:00 am to 4:00 pm. For more information,
contact the museum at 780-764-3887. The
Museum will be closed from December 23, 2017
to January 7, 2018. We will resume regular
hours on Monday, January 8, 2018. We wish you
all a very Merry Christmas and look forward to
seeing you in the new year!
===========================
LAST SUNDAY: DECEMBER 3, 2017
SUNDAY COLLECTION

$4,850.55

DONATIONS
Nadia Mazurok
William Wynnyk

$500.00
$300.00

In memory of the departed family members

PRESERVATION FUND
Steve and Maria Zawalak
N.N.
Mike & Lesia Hanas
Amelia & Nick Danilak

$1,000.00
$1,000.00
$500.00
$500.00

In memory of +Frank Warawa

Sincerest thanks to all donors!

========================
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She does not appear to come asking for anything.
She does not call out to Jesus – Jesus calls out to
her.
Jesus saw her. What a remarkable blessing: this
woman is seen by our Savior, and in this seeing,
comes a call to him, a healing touch, and a response
of praise. The Church is the Body of Christ, and
Jesus reaches out to us and calls us as well. Our
opportunity, like that of Jesus, is to look about us
and see. We can see those bent over and unable to
stand, crippled by a spirit, and we can offer healing
to them.
We can announce the Good News that Christ Jesus
sees and knows our burdens and illness. We can be
set free, even on the Sabbath, for such work is of the
Lord. We only give praise. Praise that we all are
made whole in Jesus Christ. Praise that we can
participate in this healing work. All of us stand
before God as broken sinners, unable to straighten
up. In the church we confess our human condition
and create solidarity with all like us who are broken.
And we celebrate that the eyes of Christ are upon us.
In the fellowship of the church we are called and
touched and embraced.
In this story the woman is healed; she is made
straight. We know that when we see, touch, and
announce freedom from the burdens that weigh us
down, not all of us are cured. But as in this Gospel
story, we are all set free and given wholeness,
purpose, and promise through Jesus Christ.
W. Joseph Mann
==========================

Freedom from Infirmity
In his woodcut, “Pilgrim’s Progress,” the artist
Robert Hodgell depicts a man bent over, not unlike
the woman in today’s scripture from Luke. Strapped
to the man’s back are large rocks, and written on
them is the question, “What shall I do to be saved?”
He tries to walk forward, but his burden is too great.
Behind him are laughing faces, deriding him and
adding to his woe.
This “pilgrim” makes little progress because he has
burdened himself with the weight of his own
salvation. This ill-health is deeply spiritual, marked
by our human desire to save ourselves, rather than to
accept the freedom that Jesus offers us.
Like the pilgrim and the ailing woman in this
passage from Luke, many of us have seen the forces
in life that can cripple us. We have seen parishioners
burdened by the weight of grief, sadness, loss of
work, economic woes, the failure of important
relationships, or the inability to meet their own goals
or others’ expectations. This weight can literally
cripple and bend us over – we can see the pain in
faces, in slumped shoulders, and in the broken
rhythms of life. This ill-health taxes all of our
abilities to cope, and we lose a sense of hope and
promise.
We cannot straighten up, and we fear we never will.
And there are those crippled by devastating diseases,
diseases that make crooked our bones and leave us,
as the woman in Luke, “bent over.” Those who are
bent know diminished freedom and individual
power. Such illness requires remarkable adaptation
to the “healthy” world, a world where bones, at least
for the moment, are straight and strong and allow us
to move wherever we want to go. To revive us and
give us health and freedom, we seek doctors, clinics,
and hospitals – we seek to heal ourselves. But often,
like this woman in the synagogue, health care cannot
straighten us, cannot unbend us.
So, this woman went to the synagogue. What a
remarkable thing that preachers look out each
Sunday and see a congregation of people, who, like
this woman, are bent over by sin, illness, and
burdens too heavy for them to bear. Why did this
woman come? Did she come to synagogue as any
observant Jew would, as her Sabbath right and duty?

December 25 becomes a holiday in
Ukraine
The Verkhovna Rada has approved a bill on making
December 25 an official non-working holiday.
A total of 237 MPs voted in favor of bill No.5496 on
amendments to the Labor Code on holiday and nonworking days, an Ukrinform correspondent reports.
The bill envisages the recognition of December 25
an official day off in Ukraine.
Also, the lawmakers supported a proposal of
Verkhovna Rada Chairman Andriy Parubiy and
cancelled the day-off on May 2 so that not to
increase the total number of non-working days in the
5

country. So, from now on, Ukrainians will mark
Labor Day only one day, on May 1.
According to statistics provided by the Culture
Ministry’s department of religious affairs and
nationalities, just over 23,000 current religious
Orthodox, Greek Catholic and some other Christian
communities celebrate Christmas on January 7
according to the Julian calendar. At the same time,
at present in Ukraine there are about 11,000
religious Catholic and Protestant communities
(about 30% of all religious organizations in Ukraine)
that celebrate Christmas on December 25 according
to the Gregorian calendar.
=========================

According to His
Beatitude
Sviatoslav, in the
books of the Old
Testament we can
find profound
lessons about
wisdom, which
we must know in
order to achieve
something in this life. “But that wisdom of
‘achieving’ lies in the fact that no one can become
successful by means of his own strength and efforts
only,” emphasized His Beatitude. “To succeed, we
need to work together with God, Who is the Source
of every good, and the Source of our life. Whoever
believes that he has achieved anything by himself, is
unwise, for he doesn’t know, from where everything
has come from.”
“However,” he continued, “we need also another
wisdom – to use what the Lord our God gave us.
This wisdom means that whatever the Lord our God
has given you, is only an advance, a “down
payment.” Whatever you possess today, is only a
sign of God’s love for you and a reminder that God
has something much better and greater for you in
eternity...”
In our personal efforts, says His Beatitude, in our
work, we can experience similar temptations. “In
order to teach a man to gain things correctly and not
to lose them, one of the best teachers, Saint Ignatius
Loyola said: pray as if everything depends only on
God, but work as if everything depends only on
you. By the way, His Beatitude Lubomyr loved
these words and repeated them to everyone who
came to see him.”
“It is in the collaboration with the God’s gifts which
we have now, lies the secret of wisdom and success,
sense of everything we possess now. Also, here lies
the wisdom how not to lose what we have,” added
the homilist.
During the Hierarchical Liturgy led by His Beatitude
Sviatoslav, sister Maria made eternal vows.

The Head of the UGCC: “A man who
thinks that he achieved anything by
himself, is an unwise one”
In order to succeed, we must work together with
God, the Source of every good, and the source of our
life. This was said by the Father and Head of the
Ukrainian Greek Catholic Church, His Beatitude
Sviatoslav on the twenty sixth Sunday after the
Descent of the Holy Spirit in the convent of the
Sisters of the Most Holy Family in Lviv, Ukraine,
during his homily to the faithful.
His Beatitude observed that the Gospel tells us about
an unwise rich man... Actually, this is God’s Word
about true wisdom – God’s Word, which wants to
make us not only rich and successful but also wise in
our earthly life.

Photo: Fr. Ipatiy Vaschyshyn, OSBM
The UGCC Department of Information
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CЛУЖБА БОЖA

Стихи Алилуя
1. Вислухає тебе Господь у день печалі,
захистить тебе ім’я Бога Якова. 2. Господи,
спаси царя і вислухай нас, коли будемо
взивати до Тебе.

Тропарi і кондаки
Тропар, глас 2: Коли зійшов Ти до смерти, Життя

Безсмертне,* тоді ад умертвив Ти блистінням
Божества;* коли ж і померлих з глибин
підземних Ти воскресив,* всі сили небесні
взивали:* «Життєдавче, Христе Боже наш,
слава Тобі!»
†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і
повсякчас і на віки вічні. Амінь.
Кондак, Глас 2: Воскрес Ти з гробу, всесильний
Спасе,* і ад, побачивши чудо, зжахнувся та й
мертві встали;* а творіння, бачивши, радіє з
Тобою,* й Адам веселиться* і світ, Спасе мій,
повсякчас Тебе оспівує.

Євангеліє - Лука 13:10-17
Того часу Ісус навчав в одній з синагог у
суботу. Була ж там одна жінка, яку тримав дух
у недузі вісімнадцять років: вона була
скорчена і не могла ніяк випростатись.
Побачивши її, Ісус покликав її і промовив до
неї: Жінко, ти звільнена від недуги твоєї. І
поклав на неї руки, і вона зараз же
випросталась, і почала прославляти Бога.
Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус
оздоровив у суботу, озвався і мовив до
народу: Шість день є, коли маєте працювати;
тоді приходьте оздоровлятись, а не в день
суботній. Господь у відповідь сказав до
нього: Лицеміри! Хіба кожний з вас не
відв’язує в суботу свого вола чи осла від ясел
і не веде поїти? Цю ж жінку, дочку Авраама,
яку сатана зв’язав ось вісімнадцять років, не
треба було від цього вузла звільнити в день
суботній? І як він говорив це, усі противники
його засоромились, а ввесь народ радів усім
славним учинкам, які він робив.

Прокімен, Глас 2
ВСІ: Господь – моя сила і моя пісня, і Він став
мені спасінням.
Стих: Тяжко покарав мене Господь, та не
передав мене смерті.
Апостол - (До Ефесян 6:10-17)
ЧТЕЦЬ: До Ефесян послання святого апостола
Павла читання.
Брати і сестри! Кріпіться в Господі та в
могутності Його сили.* Одягніться в повну
зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч
хитрощам диявольським.
Нам бо треба боротися не проти тіла і крови,
але проти начал, проти влади, проти
правителів цього світу темряви, проти духів
злоби в піднебесних просторах.
Тому візьміть повну зброю Божу, щоб за
лихої години ви могли дати опір і,
перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте,
отже, підперезавши бедра ваші правдою,
вдягнувшись у броню справедливости, і
взувши ноги в готовість проповідування
Євангелія миру. А над усе візьміть щит віри,
яким зможете згасити всі розпалені стріли
лукавого. Візьміть також шолом спасіння,
тобто слово Боже.

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

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

ЧИТЦІ
Сьогодні, 10-го грудня
5:00 пп. (суб) – Роман Палічук
9:30 рано (нед) – Люба Любинська-Маст
11:00 рано (нед) – Оля Тимчак
В слідуючу неділю, 17-го грудня
5:00 пп. (суб) – Андрій Войціховський
9:30 рано (нед) – Варвара Шипман
11:00 рано (нед) – Меланія Антошко
==========================
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ОГОЛОШЕННЯ

Шановна українська
громадо,

ЩИРА ПОДЯКА – нашому відділу ЛУКЖК за
обід з борщем минулої неділі. Нехай Господь
Бог благословить!

Хочемо запросити всіх вас на музичнодраматичну феєрію, концерт-лекцію
РОДИВСЯ ВІН, з нагоди Різдва
Христового, за участю Заслуженого
артиста України, Кавалера Ордена За
заслуги ІІІ ступеня Ігоря Богдана.
Концерт відбудеться 27-го грудня 2017
року , в нашій катедрі Святого
Йосафата о 19.00 год. Також, хочемо
пригадати, що саме Ігор Богдан, ще в
часи Радянського Союзу,за часів
комуністичного режиму, в кінці 80-тих
років, першим насмілився заспівати
українське Різдво на сцені Львівської
обласної філармонії. Перші 10 концертів
відбулися при переповнених залах і
залишилися в народній пам’яті до
сьогоднішніх днів.
В наступному році, в січні місяці, з
дозволу і благословення Блаженішого
Патріарха Святослава і Святішого
Патріарха Філарета, подібні концерти
лекції відбудуться по церквах України,
зокрема, 27-го січня 2018 року в
Патріаршому Свято-Володимирському
соборі і 28 січня 2018 року в
Патріаршому храмі Воскресіння
Христового в місті Києві.
Звертаюся до всіх вас з проханням
підтримати Ігоря Богдана 27-го грудня
2017 року на концерті в нашій катедрі і в
його майбутніх концертах по цілій
Україні!
До зустрічі на концерті!

НЕДІЛЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ – СЬОГОДНІ!
Після першої Служби Божої, просимо всіх
батьків і дітей до парафіяльної залі на
снідання.
Очікуємо відвідин св. Отця
Миколая!
ДРУГА ТАЦА – СЬОГОДНІ. Просимо ваших
пожертв на покриття коштів пов’язані зі
святом Миколая та програми для дітей.
ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ – на Різдво та
Богоявління можна підібрати сьогодні, при
вході до церкви.
ПИРОГИ – в понеділок, 11-го грудня,
просимо і просимо і просимо вашої
допомоги ліпити пироги! “На толоку!”
БЛАГОДІЙНЕ СВЯТО МИКОЛАЯ. Проект «Діти
Святого Івана» організовує благодійний
сімейний захід щоб зібрати 80 піжам для
сиріт Залучанського будинку-інтернату. Вхід
– одна тепленька піжамка з кожної дитини,
що прийшла на захід. Дорослі – безкоштовно.
Приєднуйтесь до нас 17 грудня 2017р. з 2 до
5 години в Інституті Святого Івана (11024 82
Ave. Edmonton AB). Пригощаємо перекускою
ПРИКРАШЕННЯ ЦЕРКВИ НА РІЗДВО –
відбудеться в суботу, 16-го грудня, від 9:00
год. рано. Якщо можете допомогти, просимо
повідомити канцелярію, телефонічно або
електронною поштою.
ПЕРЕД-РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ «АКСІОС» відбудеться в неділю 17-го грудня, о год. 7:00
вечора, в катедрі св. Йосафата. Квитки: $25.
За дальшими інформаціями, відвідайте
вебсайт www.axioschoir.com
РІЗДВ’ЯНА ФЕЄРІЯ «РОДИВСЯ ВІН» – з участю
заслуженого артиста України Ігора Богдана
відбудеться в середу, 27-го грудня, о год. 7:00
вечора, в катедрі св. Йосафата. Просимо всіх
до участи!
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«Наші духовні очі Церква звертає не лише на той
старозавітній єрусалимський храм, а насамперед
на Пречисту Діву Марію, бо вона є тим
пречистим храмом, де зустрічаються два храми −
старий і новий», − розповів Предстоятель УГКЦ
під час Архиєрейської Божественної Літургії.
«Справжній храм Господній, який сам починає
розвиватися та зростати, означає, що нове
зростає всередині старого. Таким чином
Старозавітний храм знаходить свою повноту,
своє значення цими днями у постаті храму, яким
є Діва Марія», − доповнює проповідник.
За словами Глави Церкви, сьогодні ми
роздумуємо над тими таємницями
християнського життя, будівництва справжнього
храму та над тим, яку важливу роль у цих
складових відіграє родина. Бо саме родина
врятувала Церкву в той період, коли її прагнула
позбутися радянська влада.
«Сьогодні велике завдання Церкви й усіх нас −
врятувати дитину. У сучасному світі інституція
родини переживає велику кризу. Світ сучасних
ідеологій нерідко заперечує цінність
християнського подружжя. Сьогодні у ньому
більша частина дітей виховується без сім’ї... Тож
хто їм покаже дорогу до храму?» − роздумує
Предстоятель над темою сьогоднішнього
Євангелія, його актуальністю та викликами, з
якими зіштовхується суспільство щодо цієї теми.
На думку Блаженнішого Святослава,
християнське виховання відіграє надзвичайну
важливу роль, можливо, навіть більшу ніж ми
собі уявляємо. «Що потрібно, щоб привести
дитину до Христа?.. У цій дорозі до храму кожен
має і виконує свою функцію. Батьки є першими
та найважливішими вихователями, які мають
подбати про те, щоб дитина стала храмом
живого Святого Духа!» − наголошує
Предстоятель УГКЦ.
За словами Блаженнішого Святослава,
Єпархіальний інститут душпастирства подружжя
та сім’ї святих Йоакима і Анни названий на їхню
честь невипадково, бо вони є зразками відданості
Богові і сім’ї. Тому зараз потрібно ревно
молитися за українську сім’ю, коли ми
переживаємо війну, економічну кризу та інших
непрості обставини: «Ми маємо взяти дітей за

КОВЕРТКИ НА 2018 РІК – можна підібрати
сьогодні, в церковному підвалі.
КАЛЕНДАРІ НА 2018 РІК – будуть готові в
слідуючу неділю.
========================

Глава УГКЦ у Стрию: «Інститут
душпастирства подружжя та сім’ї має
допомогти врятувати українську
сім’ю»
«Сьогодні ми хочемо урочисто відкрити
інститут, який має допомогти врятувати
українську сім’ю. Це інститут, який буде плекати
християнські сімейні цінності, допомагати
нашим батькам здійснювати свої бажання у
християнському вихованні дітей!» − сказав
Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав
про Єпархіальний інститут душпастирства
подружжя та сім’ї святих Йоакима і Анни, що
його урочисто відкрили в понеділок, 4 грудня, у
Стрию.
Програма святкувань складалася із двох подій:
Архиєрейської Божественної Літургії у
катедральному храмі Успіння Пресвятої
Богородиці, яку очолив Блаженніший Святослав,
та Урочистої академії.
У Божественній Літургії взяли участь єпископи,
священики, миряни, молодь, а також
представники органів державної влади Стрия.
Як раніше анонсував наш ресурс, заснування
цього інституту відкриває нову сторінку в
розвитку душпастирства подружжя та сім’ї у
Стрийській єпархії УГКЦ. Новостворена
інституція об’єднає навколо себе спеціалістів
різних напрямків (священиків, психологів,
соціальних працівників, медиків, юристів,
економістів) з метою ефективнішого
проголошення Божого задуму щодо
подружнього союзу чоловіка і жінки та
продуктивнішого протистояння антисімейним
ідеологіям сьогодення.
Ба більше, дата освячення не є випадковою.
Адже сьогодні Христова Церква святкує одне з
найбільших свят у літургійному році − Введення
у храм Пресвятої Богородиці і Вседіви Марії.
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руки й привести до Христа», − підсумував
Предстоятель УГКЦ.
По завершенні спільної молитви свято
продовжилося в «Підгорецькому маєтку»
Урочистою академією. Канцлер Стрийської
єпархії зачитав декрет про створення інституту,
відтак владика Тарас (Сеньків) вручив декрети
про призначення ректорату та працівників.
Очолив новостворений інститут о. Тарас Бабій,
віце-ректором призначений о. Орест Демко.
Інститут душпастирства подружжя та сім’ї
святих Йоакима і Анни буде діяти в приміщенні
адміністрації Стрийської єпархії.
На важливості створення такої інституції у
своєму привітальному слові наголосив Глава
УГКЦ. Привітали колектив також представники
влади та благодійних фондів, керівники спільнот
християнських сімей та подружжя, які розпочали
свій спільний життєвий шлях з навчання у
центрах передподружнього підготування.
Цікаво, що впродовж року у Стрийській єпархії
понад тисячу молодих пар проходять навчання в
таких центрах.

здобути в цьому житті, – потрібна праця. «Але та
мудрість здобування полягає в тому, –
наголошує Блаженніший Святослав, – що тільки
своєю власною силою, власним зусиллям
людина не може бути успішною. Щоб досягнути
успіху, потрібна співпраця з Богом, із тим, хто є
джерелом усякого добра, хто є джерелом нашого
життя. Той, хто думає, що він у своєму житті щонебудь здобув сам, є немудрий. Бо не знає,
звідки походить усе те, що він має».
«Проте, – продовжив Глава Церкви, – потрібна
ще й інша мудрість – мудрість споживати,
використовувати те, що дав Господь Бог. Ця
мудрість полягає в тому, що те, що Господь Бог
тобі дав, це тільки завдаток, аванс. Те, що ти
сьогодні маєш, є лише знаком Божої любові до
тебе і наче закликом, що Бог має для тебе щось
значно краще і більше ніж те, що ти сьогодні
здобув і маєш у своїх руках».
Ця євангельська думка, відзначив Блаженніший
Святослав, до всіх нас каже, що все те, що ми
сьогодні маємо, є лише знак, символ Божої
любові до нас. Є лише завдатком на блага
вічні…
У наших особистих зусиллях, каже
Предстоятель, у нашій праці можемо переживати
подібні спокуси і подібні питання, як цей
безумний багач з Євангелія. «Для того щоб
навчити людину правильно здобувати все те, що
ми сьогодні можемо отримати і щоб це не
втратити, один з найкращих сучасних вчителів
святий Ігнатій Лойола сказав фразу: молися так,
ніби все залежажить тільки від Бога, але працюй
так, ніби все залежить тільки від тебе. До речі, ці
слова дуже любив Блаженніший Любомир і
повторював їх усім, хто приходив до нього».
«Саме в тій співпраці з Божими дарами, які ми
сьогодні маємо, є секрет мудрості та успіху,
зміст того всього, що ми сьогодні посідаємо.
Також тут прихована мудрість, щоб не втратити
все те, що ми маємо», – додав проповідник.
Під час Архиєрейської Літургії, яку очолив
Блаженніший Святослав, сестра Марія склала
вічні обіти.

Департамент інформації УГКЦ
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Глава УГКЦ: «Той, хто думає, що у
своєму житті що-небудь здобув сам, є
немудрий»
Щоб досягнути успіху, потрібно співпраця з
Богом, із Тим, хто є джерелом усякого добра, хто
є джерелом нашого життя. Про це говорив Отець
і Глава Української Греко-Католицької Церкви
Блаженніший Святослав у двадцять шосту
неділю по Зісланні Святого Духа в монастирі
сестер Пресвятої родини у Львові під час
проповіді до вірних.
Проповідник відзначив, що сьогоднішнє
Євангеліє, яке ми чуємо, розповідає про
безумного багача... Властиво, це є Боже Слово
про справжню мудрість, - Боже Слово, яке хоче
зробити нас не тільки багатими, не тільки
успішними в земному житті, а й мудрими.
За словами Предстоятеля, у книгах Старого
Заповіту ми можемо знайти глибокі повчання
про те, що справді потрібна мудрість, аби щось

Департамент інформації УГКЦ
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SACRAMENTAL MYSTERIES

THIS WEEK AT THE CATHEDRAL
SUNDAY, Dec. 10: 27TH SUNDAY; Holy Martyrs Menas,
Hermogenes and Eugraphus
4:00 PM – (SAT) Great Vespers
5:00 PM – (SAT) Divine Liturgy; for the intentions of all
parishioners; repose of +Ted Prokop
7:30 AM – (SUN) Great Matins; 9:00 - Rosary
9:30 AM – Divine Liturgy for all parishioners; for the health of
Fr. Michael Kowalchyk; for all our parish children
10:45 AM – Family Brunch and St. Nicholas Visit (Parish Hall)
11:00 AM – Divine Liturgy for the intentions of all
parishioners; health of Fr. Michael Kowalchyk
Mon. Dec. 11: Ven. Father Daniel the Stylite
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Kay Choloniwsky
8:15 AM – Pyrohy Workbee (Parish Hall)
Tues. Dec. 12: Ven. Fr. Spiridon, Bishop & Wonderworker
7:30 AM – Divine Liturgy; for health of Sophia Warawa
7:00 PM – Tuesday Night Bible Study (Gospel of Matthew)
Wed. Dec. 13: Eustratius, Auxentius, Eugenius, Mardius,
and Orestes, Martyrs; Lucy, Martyr and Virgin
7:30 AM – Divine Liturgy; for +Wasyl & +Anna Polichuk
6:00 PM – Memorial Liturgy (Knights of Columbus); for all
departed clergy, religious, knights and spouses; fellowship to
follow in the parish hall
Thurs. Dec. 14: Thyrsus, Leucius, Philemon & Others, Mrts.
7:30 AM – Divine Liturgy; +Mary and +John Berezanski
Fri. Dec. 15: Eleutherius, Hieromartyr; Paul of Latra
7:30 AM – Divine Liturgy; for repose of +Frank Warawa
11:00 AM – Burial Service: +Peter Wosny
Sat. Dec. 16: Holy Prophet Haggai
4:00 PM – GREAT VESPERS
5:00 PM – Divine Liturgy; for the intentions of all
parishioners; repose of +Anna Bombak
SUNDAY, Dec. 17: 28TH SUNDAY; Holy Prophet Daniel and
the Holy Youths: Ananiah, Azariah, and Mishael
7:30 AM – Great Matins; 9:00 - Rosary
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy for the health and intentions
of all parishioners; for the repose of +Frant, +Quentin & +Jeff
Warawa
11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy for the health and
intentions of all parishioners; for the repose of +Lawrence
Sirman
7:00 PM – CONCERT: ADVENT WITH “AXIOS”
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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
Solomiia Savaryn
780-457-7071
St. Josaphat Sadochok
780-421-1769

ORGANIZATIONS
Lectors – Holy Communion
Coordinator: Ed Hecker

780-483-4707

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

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

The paper for printing the weekly parish bulletin has been
donated by PARK MEMORIAL. Our sincerest thanks!

St. Josaphat
Parish Hall
9637- 108 Avenue, Edmonton, AB

▪ Full kitchen and hall facilities
for banquets, luncheons,
dinners, breakfasts, brunches,
meetings
▪ Pyrohy and Holubtsi Sales
Parish Hall: 780-421-9353
For bookings,
call Jenny at: 780-424-9723

Able to serve you in English and Ukrainian
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