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Катедра 
Святого Йосафата 
Української Католицької Єпархії Едмонтону 

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

Email: josaphat@telus.net 
Website: www.stjosaphat.ab.ca 

BISHOP 

Most Rev. David Motiuk, Eparch of Edmonton 
chancery@edmontoneparchy.com  780-424-5496 
Website: www.edmontoneparchy.com 

Fr. Stephen Wojcichiwsky, Procyncellus & Chancellor 
chancellor@edmontoneparchy.com  780-424-5496 

CATHEDRAL CLERGY 

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

Fr. Andrij Nykyforuk, Assistant Priest  
andrijnk@gmail.com / 780-918-7353 (cell) 

Fr. Michael Kowalchyk (retired)  
lembergm@telus.net  780-718-1159 (cell) 

Fr. William Hupalo (retired)  
whupalo@yahoo.ca / 780-977-4244 (cell) 

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

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

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 

Feasts – See Bulletin; Confessions – Before Liturgy 

Sunday, January 7, 2018 

SUNDAY AFTER THE THEOPHANY 

Tone 6; Synaxis of the Holy and Glorious Prophet, 

Forerunner and Baptist John 

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

DIVINE LITURGY 

First Antiphon 

When Israel came forth from Egypt, the house 
of Jacob from an alien people. 

Through the prayers of the Mother of God,* O 
Saviour, save us. 

Judah became His sanctuary, Israel His 
dominion. 

Through the prayers of the Mother of God,* O 
Saviour, save us. 

The sea beheld this and fled,* the Jordan turned 
back on its course. 

Through the prayers of the Mother of God,* O 
Saviour, save us. 

Why was it, O sea, that you fled,* that you, O 
Jordan, turned back on your course? 

Through the prayers of the Mother of God,* O 
Saviour, save us. 
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Glory…  Now… Only-Begotten Son… 

Entrance Antiphon 

Come, let us sing joyfully to the Lord, let us 
acclaim God, our Saviour. 

Son of God, baptized by John in the Jordan, save 
us who sing to You: Alleluia. 

Let us come before His face with praise, and 
acclaim Him in psalms. 

Son of God, baptized by John in the Jordan, save 
us who sing to You: Alleluia. 

For God is the great Lord, and the great king 
over all the earth. 

Son of God, baptized by John in the Jordan, save 
us who sing to You: Alleluia. 

Entrance 

Come, let us worship* and fall down before 
Christ. 

Son of God, baptized by John in the Jordan, save 
us who sing to You: Alleluia. 

Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 1: When You, O Lord, were 
baptized in the Jordan,* worship of the Trinity 
was revealed;* the voice of the Father bore 
witness to You,* naming You the beloved Son,* 
and the Spirit in the form of a dove confirmed 
the word’s certainty.* Glory to You, O Christ 
God,* who appeared and enlightened the 
world. 

Troparion, Tone 2: The just man is remembered 
with praises,* but for you the Lord’s testimony 
suffices, O Forerunner,* for you truly became 
more honourable than the prophets* and were 
deemed worthy to baptize the One foretold.* 

                                                           
1 Every baptized believer is given spiritual gifts or 
charisms to be exercised for the good of the Church. In 
this context, Paul focuses on the varied graces connected 
with ecclesiastical offices.  
2 A reference to Ps. 68:18. It celebrates to the triumphal 
procession of biblical history, when Israel, filing out of 
Egypt behind the Lor, was led on its march to the summit 
of Mt. Zion in Jerusalem. The victories won by the Lord 
along the way earned him the right to distribute gifts and 

Then you suffered for the truth and joyfully 
announced to those in Hades* that God 
appeared in the flesh taking away the sin of the 
world* and offering us great mercy. 

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, 

now and for ever and ever. Amen. 

Kontakion, Tone 4: Today, You have appeared to 
the world* and Your light, O Lord, has been 
signed on us,* who with knowledge sing Your 
praises.* You have come, You have appeared, O 
unapproachable Light. 

Prokeimenon, Tone 1 

Let your mercy, O Lord, be upon us* as we have 
hoped in you. 

Verse: rejoice in the Lord, O you just; praise 
befits the righteous. (Psalm 32:2,1) 

Epistle – Ephesians 4:7-13 

A reading from the holy Apostle Paul to the 
Ephesians. 

Brethren (brothers and sisters), each of us was 
given1 grace according to the measure of 
Christ’s gift. Therefore, it is said, “When he 
ascended2 on high he made captivity itself a 
captive; he gave gifts to his people.” (When it 
says, “He ascended,” what does it mean but 
that he had also descended into the lower parts 
of the earth? He who descended is the same 
one who ascended far above all the heavens, so 
that he might fill all things.) The gifts he gave 
were that some would be apostles, some 
prophets, some evangelists, some pastors and 
teachers, to equip the saints for the work of 
ministry, for building up the body of Christ, until 
all of us come to the unity of the faith and of 

spoils of war to the Israelites. For Paul, the psalm points 
forward to the ascent of Jesus into the heavenly 
Jerusalem after disarming the forces of evil on the Cross. 
The Church began to share in this victory when Christ 
poured out the gifts of the Spirit on Pentecost. 
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the knowledge of the Son of God, to maturity, 
to the measure of the full stature of Christ. 

Alleluia Verses 

Verse: Your mercies, O Lord, I will sing for ever; 
from generation to generation I will announce 
Your truth with my mouth.(Psalm 88:2). 

Verse: For You have said: Mercy shall be built up 
for ever; in the heavens Your truth shall be 
prepared. (Psalm 88:3) 

Gospel – Matthew 4:12-17 

At that time when Jesus heard that John had 
been arrested, He withdrew to Galilee.3 He left 
Nazareth and made his home in Capernaum by 
the sea, in the territory of Zebulun and Naphtali, 
so that what had been spoken through the 
prophet Isaiah might be fulfilled: “Land of 
Zebulun, land of Naphtali, on the road by the 
sea, across the Jordan, Galilee of the Gentiles— 
the people who sat in darkness have seen a 
great light, and for those who sat in the region 
and shadow of death light has dawned.” From 
that time, Jesus began to proclaim, “Repent, for 
the kingdom of heaven has come near.”  

Hymn to the Mother of God 

Verse: O my soul, magnify Christ the King, 
baptized in the Jordan. 

Irmos: Every tongue is at a loss to praise you as 
is your due, O Mother of God. Even a spirit from 
above is filled with dizziness when seeking to 
sing your praises. But since you are good, accept 
our faith, for you know well our love inspired by 
God. For it is you who protect all Christians; 
therefore, we magnify you. 

                                                           
3 The uppermost region of Palestine, north of Judea and 
Samaria. In ancient Israel, Galilee was home to several of 
the nations 12 tribes. After military devastations by the 
Assyrians in the eighth century B.C., Galilee was ruled 
separately from Judea and Samaria for most of its history 
extending into NT times. While some Jews resided in 
Galilee when Jesus lived there, many were descendants 
of the northern tribes of Israel who lived alongside 

Communion Hymn 

The grace of God has appeared* bringing 
salvation to all. (Titus 2:11)* Praise the Lord 
from the heavens;* praise Him in the highest.*  
Alleluia, alleluia,* alleluia. (Psalm 148:1) 

Instead of “Blessed is He who comes…” we 
sing: All creation is filled with rejoicing today, 
for Christ is baptized in the Jordan.  

Instead of “We have seen the true light…” we 
sing: All creation is filled with rejoicing today, 
for Christ is baptized in the Jordan.  

Instead of “May our mouths…” we sing: All 
creation is filled with rejoicing today, for Christ 
is baptized in the Jordan. (3) 

Instead of “Blessed be the Name…” we sing: All 
creation is filled with rejoicing today, for Christ 
is baptized in the Jordan. (3) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
READERS 

Today, Sunday, January 7 

5:00 pm (Sat) –  Theodosia Babej 
9:30 am (Sun) – Larry Verbitsky 
11:00 am (Sun) –  Zenon Wojnowskyj 

Next Sunday, January 14 

5:00 pm (Sat) – Andrew Wojchichowsky 
9:30 am (Sun) – Jillian Kostiuk 
11:00 am (Sun) – Maxym Wojnowskyj 

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

ANNOUNCEMENTS 
HAPPY BIRTHDAY! God’s blessings and our best 
wishes to all who celebrate their birthdays 
today and this past week: Doris Kule (Jan 1), 
Zenon Wojnowskyj (Jan 7) and Peter Kule (Jan 

Gentile immigrants. Even after the NT period, the Jewish 
Mishnah (AD 200) consistently refers to Galileans as 
“Israelites”, as distinct from Southern “Jews” or 
“Judeans.” Jesus chose Galilee as the place to restore the 
“lost sheep of the house of Israel,” regather his scattered 
disciples and send them on a world-wide mission. 



4 

 

7). Our best wishes and God’s blessings! 
Mnohaya Lita! 

BLESSINGS OF HOMES – If you would like a 
priest to come visit and bless your home, please 
sign your name on the sheets provided at each 
entrance door or call the parish office directly. 

EVENING DIVINE LITURGY – this Wednesday, 
January 10, 2018, as usual, 6 PM. 

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. 

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 (780-
424-9723), or Dwayne (780-914-0843). 

SOLEMN CONFESSION AND COMMUNION – 
The Winter-Spring Program preparing children 
for their first solemn Confession and Holy 
Communion will begin on Saturday, January 
13th, at 1:00 pm. Registration forms are 
available at the doors or on our website. For 
more information, please contact the catechist 
(teacher), Lydia Doschak, at 780-432-3205 or 
doschak@shaw.ca 

CHRISTMAS CONCERT – The Ukrainian Musical 
Society of Alberta will hold its annual Concert of 
Carols at 3:00 pm, on Sunday, January 21st, at 
St. Josaphat Cathedral. Celebrate the Nativity of 
Our Lord through the age-old tradition of 
carolling. 

THE BISHOP’S CATHEDRAL RESTORATION 
FUNDRAISER – Sunday, February 11, 2018 – а 
Day of Gratitude and Re-Dedication. Honoured 

Guest – His Grace, Most Reverend Lawrence 
Huculak, Metropolitan of Winnipeg. 
Hierarchical Divine Liturgy – 10:00 AM, St. 
Josaphat Cathedral, 10825 97th Street NW, 
Edmonton. Fundraiser Banquet Dinner – 12 
NOON, Ukrainian Youth Unity Complex, 9615 
153 Avenue NW, Edmonton. Tickets are $125 
each or $1,000 per table of eight. A charitable 
tax receipt will be issued for the tax-deductible 
portion. Contact the Cathedral Office to 
purchase tickets: 780-422-3181 or 
josaphat@telus.net. We are also accepting 
monetary donations and/or silent auction items 
from individuals, parishes, organizations and 
corporations. All proceeds are designated for 
the Cathedral Preservation Fund. 

SILENT AUCTION AT FUNDRAISER BANQUET – 
We are now accepting monetary donations 
and/or donations of silent auction items from 
individuals, parishes, organizations and 
businesses. Please contact the parish office at 
780-422-3181 or josaphat@telus.net to make 
arrangements. 

MARRIAGE PREPARATION COURSE – will take 
place at St. Josaphat’s Cathedral: Part 1 – 
January 26-27; Part 2 – February 2-3. To 
register, call the parish office. Registration 
forms are available on our website. 

WEDNESDAY BIBLE STUDY – the Old Testament 
History of Salvation Timeline will resume on 
Wednesday, January 17th, 7 PM. 

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

DECEMBER 31, 2017 

Envelope Donations $4,496.80 
Loose Donations $189.55 
Needy Collection $659.00 

Preservation Fund 

Stella Shupenia $500.00 
In memory of +Walter Shupenia  

Victor Fedyna $500.00 
In memory of +William & Jennie Holyk 

Patrick Samoil $500.00 

http://www.ukrfolk.ualberta.ca/
mailto:josaphat@telus.net
mailto:josaphat@telus.net
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Ron Zapisocki $200.00 

Teresa Bodnar-Hiebert (Saskatoon) $20.00 

Florence Wojwitka $50.00 
In memory of +Josephine Kulasa  

Sincerest thanks to all donors! 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

OUR GIFTS ARE IMPORTANT 

 In today’s Epistle reading, St. Paul talks 
about something that we don’t hear talked about 
enough. Spiritual gifts. Gifts of grace, given by 
God to all. What does St. Paul teach about the 
gifts of grace bestowed by God on Christians? 

 There are several places where St. Paul lists 
various types of spiritual gifts—but specifically 
in the reading today, he refers to gifts which are 
given for the “equipping of the saints,” and the 
“edifying of the body of Christ.” When we 
come to the actual list — “apostles, prophets, 
evangelists, pastors, teachers”— in the Church 
we often immediately put in “priests and 
bishops.” We immediately default to the idea 
that the people who are to build up and equip 
the body are to be the ordained clergy. And this 
thought isn’t entirely wrong. The clergy are set 
aside for the building up of the Church, for the 
preaching of the Word and the administration of 
the Mysteries. But if we look to the very first 
verse in today’s reading, we’ll see that stopping 
with the clergy does a great dis-service to the 
rest of the Christian body. 

 St. Paul begins by saying “to each one of us 
grace was given according to the measure of 
Christ’s gifts.” Each one of us is blessed to 
assist in the equipping of the saints and the 
edifying of the Body. 

BISHOP’S CATHEDRAL 

Restoration Fundraiser 
A Day of Gratitude & Re-Dedication 

Sunday, February 11th, 2018 

We will give to thanks to God and express our 
gratitude to those who contributed in any 
way to the successful completion of our 

Project for the glory of God! 

ONE DIVINE LITURGY 
will be celebrated at 10 AM 

by our honoured guest and celebrant, 
His Grace, Most Reverend Lawrence 
Huculak, Metropolitan of Winnipeg, 
together with Bishop David Motiuk 

and clergy. 

THE RESTORATION FUNDRAISING BANQUET 
will take place at 1:00 PM 

Ukrainian Youth Unity Complex 
9615 153 Avenue N.W. Edmonton. 

Tickets are $125 
$1,000 for a table of 8 

A charitable receipt will be issued 
for the tax-deductible portion. 

For tickets, call: 780-422-3181 or email 
josaphat@telus.net 

We have completed our restoration project, 
but we still need to pay off our loan. Please 

reserve the date and be generous in 
supporting our Preservation Fund! 
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 But we’re not all blessed in the same way. 
We don’t all have the same gifts. Some are 
apostles—they’re sent into the world to spread 
the good news of salvation in Christ. Some are 
prophets—they reveal God’s will and plan to 
those around them. Some are evangelists—an 
evangelist is very much like a preacher, gifted 
with the ability to tell others about Christ. Some 
are pastors—put in place to lead and guide the 
flock. And some are teachers—sent to educate 
and enhance the ability of others to enter into a 
meaningful and real relationship with Jesus 
Christ. 

 Each of us has a gift. In the same way that 
we are unique human beings, our gifts from 
God are unique. And St. Paul’s list isn’t 
exhaustive. 

 There are many gifts that are necessary in the 
Church. Not only preaching and teaching, but 
discernment and love and wisdom and charity. 

 Each one of us is placed in this parish 
community, because this is where our gifts 
from God are needed. This Church needs the 
people who are placed here by Christ. Some 
Christians have multiple spiritual gifts, and 
some struggle for many years to discern what 
our place is in the Body of Believers. But we 
each have the grace of God enabling us with 
gifts from on high. Gifts with a specific goal — 
“till we all come to the unity of the faith and of 
the knowledge of the Son of God, to a perfect 
man, to the measure of the stature of the 
fullness of Christ.” 

 The Body of Christ isn’t being grown and 
edified for no reason—the gifts are given so 
that every last human being can come to the 
fullness of the knowledge of God. We’re all 
called to be perfect. And the spiritual gifts 
given by God to the Church are to help assist 
each and every person to grow to perfection. 
“To the measure of the stature of the fullness of 
Christ.” 

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

 

CЛУЖБА БОЖA 

Перший Антифон 

1. Во ісході Ізраїлевім із Єгипту,* дому Якова 
із людей варварів. (Пс. 113:1) 

Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

2. Стала Юдея святиня Його,* Ізраїль — 
володіння Його. (Пс. 113:2) 

Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

3. Море виділо і побігло,* Йордан 
повернувся назад. (Пс. 113:3) 

Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

4. Що з тобою, море, що ти побігло, і з тобою, 
Йордане, що ти повернувся назад? (Пс. 
113:5). 

Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Слава Отцю... Єдинородний Сину... (ст.22) 

Вхідний Антифон 

Прийдіте радісно заспіваймо Господеві,* 
воскликнім Богу, Спасителеві нашому. 

Спаси нас, Сину Божий,* що хрестився в 
Йордані від Івана, співаємо Тобі: Алилуя. 

Прийдім з похвалами перед обличчя Його,* і 
псалмами воскликнім Йому. 

Спаси нас, Сину Божий,* що що хрестився в 
Йордані від Івана, співаємо Тобі: Алилуя. 

Бо Бог великий Господь * і Цар великий по 
всій землі. 

Спаси нас, Сину Божий,* що хрестився в 
Йордані від Івана, співаємо Тобі: Алилуя. 

Малий Вхід 

Прийдіте поклонімся, і припадім до Христа. 
Спаси нас, Сину Божий,* що хрестився в 
Йордані від Івана, співаємо Тобі: Алилуя. 

Тропарi і кондаки 

Тропар, глас 1: Коли в Йордані хрестився Ти, 
Господи,* Троїчне явилося поклоніння:* бо 
Родителя голос свідчив Тобі,* возлюбленим 
Сином Тебе називаючи;* і Дух у виді 
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голубинім засвідчив твердість слова.* Явився 
Ти, Христе Боже,* і світ просвітив, слава Тобі. 

Тропар Святим, глас 2: Пам’ять праведного з 
похвалами* і тобі вистачає свідчення 
Господнє, предтече,* бо ти показався 
воістину і від пророків чесніший, * бо у струях 
сподобився хрестити Проповіданого. * Тому 
за істину пострадав ти, радуючися,* 
благовістив ти і тим, що в аді. Бога, явленого 
в тілі,* що взяв гріх світу і подає нам велику 
милість. 

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

Кондак, Глас 4: Явився єси днесь вселенній* і 
світло Твоє, Господи, знаменувалося на нас,* 
що зі зрозумінням оспівуємо Тебе:* Прийшов 
єси і явився єси — Світло неприступне. 

Прокімен, глас 1 

ВСІ: Будь Господи,* милість Твоя на нас,* бо 
уповали* ми на Тебе. 

Стих:  Радуйтеся, праведні, у Господі* правим 
належить похвала. (Пс. 32:2,1). 

Апостол  - До Ефесян 4:7-13 

ЧТЕЦЬ: До Ефесян послання святого апостола 
Павла читання. 

Браття і сестри! Кожному з нас дана 
благодать за мірою Христових дарів. Тому і 
сказано: «Вийшов на висоту, забрав у полон 
бранців, дав дари людям.» А те «вийшов» що 
означає, як не те, що він був зійшов і в 
найнижчі частини землі! Той же, хто був 
зійшов на низ, це той самий, що вийшов 
найвище всіх небес, щоб усе наповнити. І він 
сам настановив одних апостолами, інших 
пророками, ще інших євангелистами і 
пастирями, і вчителями, для вдосконалення 
святих на діло служби, на будування 
Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до 
єдности в вірі й до повного спізнання Божого 
Сина, до звершености мужа, до міри повного 
зросту повноти Христа. 

Стихи Алилуя 

1. Милості Твої, Господи, повік оспівуватиму, 
сповіщу з роду в рід істину Твою устами 
моїми. (Пс. 88:2)   
2. Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на 
небесах приготовиться істина Твоя.  (Пс. 88:3) 

Євангелія – Від Матея 4:12-17 

В ТОЙ ЧАС, зачувши що Івана ув’язнено, Ісус 
вернувся в Галилею і, покинувши Назарет, 
пішов і оселивсь у Капернаумі, що при морі, 
на границях Завулона та Нафталі, щоб 
збулося те, що сказав був пророк Ісая: «О 
земле Завулона та земле Нафталі, 
приморський шляху, країно за Йорданом, 
поганська Галилеє! Народ, який сидів у 
темноті, побачив велике світло; тим, що 
сиділи в країні й тіні смерти, зійшло світло.» З 
того часу Ісус почав проповідувати й 
говорити: «Покайтесь, бо Царство Небесне 
близько.» 

Пісня до Богородиці 

Замість «Достойно», співаємо: Величай, душе 
моя, Царя Христа, що хрестився в Йордані. 

І ірмос, глас 2: Не зуміє ніякий язик достойно 
благохвалити, тривожиться й ум, і то 
надсвітний, коли оспівує тебе, Богородице; 
одначе Ти, благая, прийми віру, бо любов 
нашу божественну знаєш, бо Ти є християн 
заступниця, Тебе величаємо. 

 

Причасний 

Явилася благодать Божа* спасительна всім 
людям.* Хваліте Господа з небес* хваліте 
його на висотах. * Алилуя, алилуя,* алилуя. 

Замість “Ми бачили світло істинне…” : 
Всесвіт днесь радістю сповняється, Христос 
хрестився в Йордані. (x1)  

Замість “Нехай сповняться уста…” та 
“Нехай буде ім’я…”: 
Всесвіт днесь радістю сповняється, Христос 
хрестився в Йордані. (x3)  
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ЧИТЦІ 
Сьогодні, 7-го січня 

5:00 пп. (суб) – Теодосія Бабей 
9:30 рано (нед) – Лері Вербіцький 
11:00 рано (нед) – Зенон Войновський 

В слідуючу неділю, 14-го січня 

5:00 пп. (суб) – Андрій Войціховський 
9:30 рано (нед) – Джіл Костюк 
11:00 рано (нед) – Максим Войновський 

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

ОГОЛОШЕННЯ 

МНОГАЯ ЛІТА! З днем народження, 
складаємо найщиріші побажання всім, що 
святкують уродини сьогодні або протягом 
останнього тижня: Дорис Кул (1-го січня), 
Петро Кул (7-го січня), та Зенон Войновський 
(7-го січня). Нехай Господь Бог благословить 
щастям та здоров’ям на многі і благі літа! 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ДОМІВ – Якщо бажаєте 
щоб вас відвідав священик зі святою водою 
та поблагословив ваш дім, просимо 
підписатися на листі при входу до церкви, 
або подзвонити до церковної канцелярії. 

НОВОРІЧНА МАЛАНКА – відбудеться в 
п’ятницю, 12-го січня, 2017, в парафіяльній 
залі при «Верховині». Вечеря – 6:30 вечором. 
Після вечері – забава. Квитки - $45 долярів від 
особи. Просимо звернутися до парафіяльної 
канцелярії або до парафіяльної залі. 

ПЕРША СПОВІДЬ ТА СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ – 
підготовка другої групи дітей до святої 
Сповіді та Першого Торжественного Святого 
Причастя почнеться в суботу, 13-го січня, о 
год. 1:00 п.п. Лекції відбуватимуться що 
суботи, від січня до квітня. Реєстраційні 
анкети знаходяться при дверях до храму. 

КОНЦЕРТ КОЛЯД – відбудеться в неділю, 21-
го січня, 2017, в годині 3:00 п.п. в катедрі св. 
Йосафата. 

ДЕНЬ ПОДЯКИ ТА 
ВІДНОВЛЕННЯ 

ПОСВЯТИ КАТЕДРИ 
З нагоди завершення нашого Проекту 

Відновлення Катедри св. Йосафата 
2015-2017, відбудеться 

в неділю, 11 лютого, 2018 

З вдячністю перед Богом, та з вдячністю 
за всіх добровольців, волинтирів, 

працівників, підприємств, та 
жертводавців, відправиться 

ОДНА СЛУЖБА БОЖА 
о годині 10-ій рано 

Службу відправить наш гість та 
головний доповідач: 

Пресвященніший 
Кир Лаврентій Гуцуляк 

 Митрополит 
 Зі співслужінням Владики Давида 

Мотюка та отців Катедри 

Святочний Бенкет 
Відбудеться в 1:00 год. п.п. 
В домі Української Молоді 

9615 153 Avenue N.W. Edmonton. 

Квитки –  $125 
$1,000 за стіл (8 осіб) 

A charitable receipt will be issued 
for the tax-deductible portion. 

Ввесь дохід призначений на 
Фонд Збереження Катедри. 
Допоможіть на сплати наше 

фінансове задовження! 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЄПИСКОПСЬКОЇ КАТЕДРИ – 
День Подяки та Відновлення Посвяти – в 
неділю, 11-го лютого, 2018. Шановний гість 
– Преосвященніший Кир Лаврентій Гуцуляк, 
Митрополит. Архиєрейська Служба Божа 
відправиться о год. 10:00 ранку, в катедрі Св. 
Йосафата, 10825 97th Street NW, Edmonton. 
Святочний Збірковий Бенкет відбудеться о 
год. 12:00 п.п., в Українському Домі Молоді 
(Ukrainian Youth Unity Complex), 9615 153 
Avenue NW, Edmonton. Квитки: $125 від 
особи, або $1,000 за стіл (8 осіб). Учасники 
бенкету отримають харатативну посвідку 
щодо відповідної суми для звільнення від 
податку. За квитками, просимо звернутися до 
катедральної канцелярії: 780-422-3181 або 
josaphat@telus.net. Окрім фінансових 
пожертв, також приймаємо пожертви на наш 
тихий ауксіон (silent auction) від окремих 
осіб, парафій, організацій, та корпорацій. 
Ввесь дохід призначений на Фонд 
Збереження Катедри. 

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

Глава УГКЦ у Різдвяному привітанні: 

«Нашій Україні потрібно світло, щоб 

бачити дорогу, яку нам потрібно 

пройти» 

У цьому році нашій Україні так потрібно світла. 

Світла для того, щоб серед нашого болю і 

страждання, розчарувань і дезорієнтованості 

бачити дорогу, якою ми повинні пройти, аби 

перемогти у війні, щоби збудувати справжню 

вільну незалежну Україну. Вільну від корупції, 

ненависті, від усього того, що нас знесилює і 

роз’єднує. Про це Отець і Глава 

Української Греко-Католицької 

Церкви Блаженніший 

Святослав говорить у 

Різдвяному привітанні 2018 

року для «Живого ТБ» всім 

вірним греко-католикам в 

Україні і цілому світі та всім 

людям доброї волі.  

«Свято Різдва, – каже Предтоятель, – це є 

момент, коли відбувається обмін дарами між 

Богом і людиною. Бог став Людиною, народився 

у Віфлеємі юдейському, спочив у яслах як 

маленька дитина, щоб ми з вами могли стати 

ближчими до Бога, могли обожествитися, могли 

вийти разом з нашим Спасителем до небесного 

вічного щастя». 

У день Різдва Христового, вважає Блаженніший 

Святослав, ми покликані принести до цієї 

стаєнки наші з вами дари. Ми знаємо, що в 

момент народження Христа мудреці зі Сходу 

прийшли у Вифлеєм і склали в дар 

новонародженому Христові золото, ладан і миро, 

визнавши його як Царя віків. Але і ми з вами 

повинні прийти до цієї стаєнки і принести 

Христові не те, що ми маємо, а те, ким ми є: 

наше з вами життя, наше сьогодення. Принести 

Йому в дарі наші турботи. Можливо, навіть наші 

болі і страждання. Усе те, що робить нас 

нещасливими, одинокими або віддаленими від 

Бога. 

«Те, ким ми є, принесімо новонародженому 

Спасителеві. А Він натомість дасть нам те, що 

приніс з неба, те, чого сучасна людина не має: 

радість і мир. Нехай цей день, цей момент Різдва 

Христового буде моментом, коли нам засяє 

небесне світло. Це світло нам сьогодні сяє у 

таїнстві Різдвяної ночі…» – сказав Глава УГКЦ. 

У нашого Спасителя, просить духовний лідер 

греко-католиків, наберімся тої радості, якої нам 

сьогодні так бракує. Бо ми сьогодні більше 

плачемо, ніж радіємо. «Нехай та радість, яка 

походить від Бога, буде тою силою, оптимізмом і 

нашою з вами рушійною енергією у цьому 

Новому році. А Божий мир, який завжди 

пов'язаний зі справедливістю, справедливістю 

соціальною, справедливістю 

справжнього справедливого 

миру запанує у наших серцях», 

– побажав Блаженніший 

Святослав. 

«З нами Бог» – співає Україна. 

Давайте, просить Глава 

Церкви, разом заспіваємо 

Спасителеві нашу 

прабатьківську українську 

mailto:josaphat@telus.net
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коляду, яка є гімном перемоги, гімном радості, 

миру і справжнього світла. 

«Прошу вас, вийдіть з цією колядою поза межі 

ваших домівок, відвідайте кожного, кому бракує 

світла, радості і миру. Від Христа взявши, з 

ближнім поділімся цими небесними дарами, які 

приносить нам наш Спаситель», – сказав 

Блаженніший Святослав. 

Христос народився! Славімо Його! 

Департамент інформації УГКЦ 

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

Глава УГКЦ у Різдвяному посланні: 

«Скоробагатьки в Україні переважно 

є бідніші духовно і культурно за 

жебраків» 

У Різдві Христос нас усіх робить багатими, 

насичує і підносить з усіх видів бідності, бо Він 

народжується у Вифлеємі для того, щоб кожну 

людину зробити своїм братом чи своєю сестрою 

– дитиною Божою, учасником вічних Божих 

благ.  

Про це читаємо в Різдвяному посланні Отця і 

Глави Української Греко-Католицької Церкви 

Блаженнішого Святослава до духовенства, вірних 

та всіх людей доброї волі. 

«Ось чому Різдво, – продовжується у Посланні, – 

свято загальнолюдської солідарності, коли особа 

не багата, позбавлена «золота-дарів» цього світу, 

збагачує багатьох своїх ближніх «ціннішим 

даром» – «вірою серця і щирою любов’ю», як про 

це співаємо в наших колядках». 

Як мовиться у Посланні, коли нині живемо у світі, 

де жадоба матеріального збагачення нерідко 

переростає, за словами Святішого Отця 

Франциска, у «нове ідолопоклонство грошам», а 

в «економіці проявляється великий брак уваги до 

людини, що зводить людську істоту лише до 

однієї з її потреб – споживання», ангел Різдва 

скеровує своє послання саме до вбогих і закликає 

їх, а заразом і нас прославити Бога, в якому 

вміщене справжнє і вічне багатство людини. 

«І ось у Різдві те багатство – життя з Богом і в Бозі 

– приходить до нас і стає джерелом нашої радості 

і надії, якими ми обдаровуємо одне одного», – 

вважає Глава Церкви. 

Попри злидні і випробування сьогодення, –  пише 

Предстоятель, – маємо визнати, що насправді 

існують різні види бідності – духовна, культурна, 

освітня, цивілізаційна і аж тоді – матеріальна. 

Убозтво сучасного світу частіше має не 

матеріальний, а духовний характер. «Нинішні 

«скоробагатьки» в Україні переважно є бідніші – 

і духовно, і культурно – за жебраків. І ця духовна 

убогість, тобто віддаленість сильних цього світу 

від Бога, нерідко спричиняє соціальну 

несправедливість, згубне використання влади, 

корупцію та зловживання ресурсами, даними для 

загального блага», – просить замислитися 

Блаженніший Святослав. 

У такій ситуації, ідеться у Посланні, не достатньо, 

щоб багачі призначили частину крихт зі свого 

стола як певну допомогу убогим. Потрібна 

переміна людського серця, яке допустило б до 

себе Боже світло і Божу благодать. Бо хто вважає 

себе рятівником бідних, а не несе Бога - той 

пропонує порожні ідеології, які лише 

використовують злидні людини з політичною 

метою і, насправді, не здатні їх усунути. За таких 

обставин бідні ставатимуть ще біднішими, а 

багаті далі наживатимуться. Лише той, хто стане 

багатим Богом, зможе преобразити власне життя 

та сприяти побудові справедливого суспільства, у 

центрі якого стоятиме людина, а не прибуток; 

загальне добро, а не егоїстичні інтереси окремих 

груп чи кланів. 

«Щоб гідно святкувати Різдво, ділімося з убогими 

– всякого виду бідності – тим багатством, яке ми, 

віруючі люди, посідаємо, насамперед духовними 

дарами, а відтак і матеріальними благами. 

…Завітаймо з колядою до наших воїнів у місцях 

їхнього перебування – чи то в домівках, до яких 

вони повернулися після виконали святого 

обов’язку захисту Батьківщини, чи у військових 

частинах, чи на фронті. ..Навідаймося до 

постраждалих від бойових дій, приймімо до свого 

серця біль убогого та потребуючого – так ми 

приймемо Христа із Пресвятою родиною, 

збагатимо наш дім, родину та суспільство 

невичерпними Божими скарбами…», – закликає 

Блаженніший Святослав у Різдвяному посланні 

всіх вірних та людей доброї волі. 

Департамент інформації УГКЦ 

http://news.ugcc.ua/documents/r%D0%86zdvyane_poslannya_blazhenn%D0%86shogo_svyatoslava_81448.html
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SACRAMENTAL MYSTERIES 

Baptism & Chrismation – for infants and 
adults: by arrangement in advance with one of 
the priests. 

Marriage – please make an appointment for an 
interview at least six months in advance.  

Confession – prior to and during Sunday 
Liturgies; also, upon request or appointment. 

Anointing of the Sick – for healing and 
recovery, in all cases of surgery and grave 
illness (spiritual or physical), please call one of 
the priests directly. 

COMMITTEES, PROGRAMS  

Pastoral Council 
Chair: 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 

THIS WEEK AT THE CATHEDRAL 

SUNDAY, JAN. 7: SUNDAY AFTER THEOPHANY 

4:00 PM (SAT) – GREAT VESPERS  
5:00 PM (SAT) – Divine Liturgy; for the intentions of all 
parishioners; health and intentions of Victoria Korbyl 

7:30 AM (SUN) – Great Matins; 9:00 - Rosary 

9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy for all parishioners; for 
repose of +Lawrence Sirman; for the repose of +David 
Prokopchuk 

11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy for the health and 
intentions of all parishioners; for the health and intentions of 
Peter and Doris Kule (birthday blessings); for the health and 
intentions of Anna Kuc 

Mon. Jan. 8: Venerable Fr. George the Chosebite (610-41); 
Venerable Mother Dominica (474-91); Emilian the Confessor 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of the soul of the 
servant of God +Arnold Lamb 

Tues. Jan. 9: The Holy Martyr Polyeuctus (249-51) 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of the soul of the 
servant of God +Lawrence Sirman 

Wed. Jan. 10: Holy Martyrs of Pratulyn; Our Holy Father 
Gregory, Bishop of Nyssa (after 394);  

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of the soul of the 
servant of God +Sophia Dudok 
6:00 PM – Divine Liturgy; for the intention of all parishioners; 
for the health and intentions of Anna Kuc 

Thurs. Jan. 11: Venerable Father Theodosius, Founder of the 
Cenoebitic Monastic Life (529) 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health and intentions of 
Sister Doloretta; for the repose of the soul of +Osyp Kokil 

Fri. Jan. 12: the Holy Martyr Tatiana 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health and intentions of 
Arlene Crozier 

Sat. Jan. 13: the Holy Martyrs Hermylus and Stratonicus 
(313-24) 

4:00 PM – GREAT VESPERS  
5:00 PM – Divine Liturgy; for the intentions of all 
parishioners; for the repose of the soul of the servant of God 
+Mykola Kuc 

SUNDAY, JAN. 14: ZACCHAEUS SUNDAY, Tone 7 

7:30 AM – Great Matins; 9:00 - Rosary 

9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy for all parishioners; for the 
health and intentions of Mollie Podlubny (100th Birthday); for 
the health and intentions of Anna Kuc 

11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy for the health and 
intentions of all parishioners; for the repose of +Mary and 
+John Berezanski; for the repose of +Mykola Kuc 
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Able to serve you in English and Ukrainian 

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 

 

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


