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Troparion, Tone 1: Save Your people, O Lord, and

bless Your inheritance.* Grant victory to Your
faithful people against enemies,* and protect
Your community by Your cross.
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 does the flaming sword
guard the gate of Eden;* the tree of the Cross has
quenched its flames gloriously.* The sting of
death and the victory of Hades are banished,*
and You O my Saviour came and called to those in
Hades: “Return again to Paradise!”
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PARISH OFFICE: Mon. to Fri.: 9:00 AM - 4:30 PM

Instead of Holy God, we sing:
To Your Cross, O Master,* we bow in veneration,*
and we glorify Your holy Resurrection!
Glory be… now and for ever… And we glorify Your
holy Resurrection.
To Your Cross, O Master…

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
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Prokimenon, Tone 6
Save
Your
people, O Lord, and bless Your
ALL:
inheritance.
Verse: Unto You I will cry, O Lord my God, lest You
turn from me in silence. (Psalm 27:9,1)

and wayward, since he himself is subject to
weakness; and because of this he must offer
sacrifice for his own sins6 as well as for those of
the people. And one does not presume to take
this honour, but takes it only when called by God,
just as Aaron was. So also Christ did not glorify
Himself in becoming a high priest, but was
appointed by the One who said to Him, “You are
My Son, today I have begotten You;” as He says
also in another place, “You are a priest forever,
according to the order of Melchizedek.7”

Epistle (Heb 4:14-5:6)
A reading from the Epistle of the Holy Apostle
Paul to the Hebrews.
Since, then, we have a great high priest who has
passed through the heavens1, Jesus, the Son of
God, let us hold fast to our confession. For we do
not have a high priest who is unable to
sympathize2 with our weaknesses, but we have
one who in every respect has been tested as we
are, yet without sin.3 Let us therefore approach
the throne of grace with boldness,4 so that we
may receive mercy and find grace to help in time
of need. Every high priest5 chosen from among
mortal is put in charge of things pertaining to God
on their behalf, to offer gifts and sacrifices for
sins. He is able to deal gently with the ignorant

Alleluia Verses
Verse: Remember Your congregation which You
acquired from the beginning. Verse: But God is our
king before the ages; He has wrought salvation in
the midst of the earth. (Psalm 73:2,12)
Gospel – Mark 8:34-9:1
AT THAT TIME Jesus called the multitude with His
disciples, and said to them, “If any man would to
come after Me, let him deny himself and take up
his cross8 and follow Me. For whoever would save
serve others; 3) offer sacrifices; 4) have compassion; 5) be
called by God. In the priesthood of Aaron a priest identified
himself with humanity and had sympathy for his fellow
men because he sinned as other men sinned. The sacrifices
were vicarious offerings of animals.
6 his own sins: The author has in mind the Day of
Atonement, the annual feast when the high priest of Israel
carried sacrificial blood into the presence of God to expiate
his own personal sins (Lev 16:11), as well as those of the
people (Lev 16:15).
7 Melchizedek: Melchizedek is the high priest and king of
Salem, who greeted Abraham with gifts of bread and wine
(see Genesis 14:18-20). Christ assumes and fulfills the Old
Testament priesthood. Like Mechizedek, Jesus is both High
Priest and King. He does not sin; His sacrifice is the human
sacrifice of Himself, and His perfect priesthood continues
in the Church to this day.
8 cross: The cross, a dreaded instrument of Roman
punishment, is also a symbol of suffering by Christians in
imitation of Christ. We practice self-denial for the sake of
the love of God and the gospel. Accepting this suffering is
not a punishment, nor is it an end in itself, but a means to
overcome the fallen world for the sake of the Kingdom and
to crucify the flesh with its passions and desires.

1 passed through the heavens: This refers to the Ascension

of Christ. Christ ascended into the most intimate presence
of God in heaven (9:24). This verse is understood in the
context of the Son sitting “at the right hand of the Majesty
on high.” Christ has accomplished His work on earth and
has entered into His Sabbath rest.
2 sympathize: Christ’s empathy (sympathy) with sinners
rests on His being tempted in very way we are.
3 Without sinning: One of the several NT passages that
asserts the sinlessness of Jesus. Having triumphed over
temptation as a man, He understands our struggles and is
able to help us through them.
4 boldness: or “confidence”. The reference here is to the
throne of grace – the heavenly throne of the Father in
whose presence Christ intercedes for us as high priest. In
ancient Israel, the Lord sat enthroned on the wings of the
cherubim over the Ark of the Covenant. Given the
Tabernacle imagery that permeates the theology of
Hebrews, the throne of the Father is probably envisioned
as the Ark of the heavenly sanctuary (Rev 11:19). It is here
that God gives us mercy after we sin and grace to keep us
from sin. Christ, enthroned at the right hand of the Father,
sits on a throne of grace rather than of judgment, granting
mercy and grace to help in time of need.
5 priest: To qualify as a priest in the Old Testament one
must: 1) be taken from among men; 2) be appointed to
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his life will lose it; and whoever loses his life for
My sake, and for the sake of the gospel, will save
it. For what does it profit a man to gain the whole
world and forfeit his life9? For what can a man
give in return for his life? For whoever is ashamed
of Me and of My words in this adulterous and
sinful generation, of him will the Son of Man also
be ashamed when He comes10 in the glory of His
Father with the holy angels.11 And He said to
them, “Truly, I tell you, there are some standing
here who will not taste death12 before they see
the kingdom of God present with power.13”

destruction of sin and the renewal of soul and
mind, so that during the forty days of fast, we may
overcome the enemy’s clever manipulation. For
You are our God, who through fasting and
discipline made mortals equal to angels, and
entrusted Moses with the tablets of the law
written by Your divine hand. Now, O Lord, return
us to the safe harbor of the holy Passion of Your
Christ, that we may conquer sin with the wood of
the Cross as our weapon, and become worthy of
the joyous resurrection on the third day. Through
the prayers and supplications of the all-holy and
pure Mother of God and ever-virgin Mary and of
all Your saints, now and for ever and ever.

Hymn to the Mother of God
(Anthology Translation) In you, O Full of Grace, all

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

creation rejoices: the angelic ranks and all the
human race. Sanctified temple and spiritual
paradise, virgins’ pride and boast, from whom God
is made flesh and became a little Child; and He
who is our God before all ages, He made your
womb a throne, and He made it wider that all the
heavens. In you, O Full of Grace, all creation
rejoices. Glory be to you.

READERS

Today, Sunday, March 04
5:00 pm (Sat) – Roman Palichuk
9:30 am (Sun) – Beth Cooper
11:00 am (Sun) – Michael Pecuh
Next Sunday, March 11
5:00 pm (Sat) – Andrij Wojchichowsky
9:30 am (Sun) – Mike Danko
11:00 am (Sun) – Kasia Tymczak
==========================

Communion Hymn
Let the light of Your countenance, O Lord * shine
upon us. * Alleluia, alleluia,* alleluia. (Psalm 4:7)

ANNOUNCEMENTS

Alternate Ambo Prayer

HAPPY BIRTHDAY WISHES to Andrij Shewchuk,
who celebrated his birthday on Friday, March 2nd.
May God many happy years!

Blessed are You, O Lord, highly exalted, glorified
and good. In Your divine providence You have
established us in these days of inner peace. To
Your servants give the good fruit of righteousness
in all their works, might and power for the

WELCOME! A very warm welcome to Denise
Lucyshyn who returns to serve as the conductor

be established “king” over the earth. These events
transpired with the destruction of Jerusalem in AD 70,
which prefigures the glorious return of Christ at the end of
history and the full unveiling of His kingdom.
12 not taste death: Jesus promises to inaugurate His
kingdom within the lifetime of the apostles.
13 This is a reference to those who would witness the
Transfiguration, as well as to those in every generation
who will experience the presence of God’s kingdom.
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This question emphasizes the utter foolishness of
accumulating worldly wealth or power, for none of this can
redeem man’s fallen soul, nor benefit a person in the life
to come.
10 when He comes: The Father has given Christ the
authority to judge the living and the dead.
11 with the holy angels: Jesus alludes to the prophecy of
Zechariah (14:5). Zechariah describes the “day of the
Lord,” when God will bring judgment on the unfaithful of
Israel by gathering armies against Jerusalem to plunder the
city (14:1-2). Once the faithful have evacuated the city,
God is expected to “come” with His “holy ones” and there
3

 Monday, March 12, 7:00 PM
 Tuesday, March 13, 7:00 PM
 Wednesday, March 14, 7:00 PM
Fr. Dmytro will hearing confessions during the
Mission, from 6:30 PM each evening. Please plan
to attend!

for our choir at St. Josaphat Cathedral. Welcome
back! Our best wishes, and God’s blessings upon
Denise! Many happy years!
SINCEREST THANKS – As Melanie Turgeon takes
leave, our sincerest thanks for her many years of
service and dedication to the choir! Our best
wishes and God’s blessings upon you and your
family! Many happy years!

BIBLE STUDY – New Testament, this Tuesday,
March 6, in the church basement, 7:00 PM.

COFFEE SOCIAL – in the church basement after the
9:30 am Liturgy, as usual.

BIBLE STUDY – Old Testament Timeline,
Wednesday, at 7:30 pm, after the Liturgy of the
Presanctified Gifts (6:00 PM). The topic for Bible
Study is the First Book of Samuel.

UCWLC MUSEUM – will be open TODAY, and
Sundays, March 18: from 10:30 am to 12:00 noon
(after the 9:30 am Divine Liturgy). Come and see
the new displays!

PASTORAL COUNCIL MEETING – will take place on
Monday, March 19th, 6:45 pm.

MARCH CALENDAR – is available for pick up at the
doors the the Cathedral (next to the bulletins).

NEXT SUNDAY: TARAS SHEVCHENKO CONCERTSunday, March 11, 2018, 2:30 pm, at the Ukrainian
Youth Unity Centre, 9615-153 Ave. Tickets: Adults,
$15; Students, $5; Children 12 and under – free.
Tickets are available at Ukrainian Social Services
(11717 -97th St.); Meest (10834 – 97th St.) and
Orbit (10219- 97th St.); also, from UCC Edmonton
Executive members, or at the door. For
information, call: Luba Boyko-Bell at 780-4694890; or Orysia Boychuk at 780-983-1349.

PRESANCTIFIED LITURGY (IN ENGLISH) – This
Wednesday, at 6:00 PM.
PRESANCTIFIED LITURGY (IN UKRAINIAN) – This
Friday, at 6:00 PM. The service begins with the
reading of the names of the departed (Sorokousty
list) and ends with a Panakhyda.
PRAYER FOR THE DEPARTED – at the Friday 6 PM
Presanctified Liturgy (Ukr); and at the Saturday
9:30 am Divine Liturgy (Bilingual). To add a list of
departed family members or to add names to your
current list, please contact the parish office.

TODAY: “RED” – The long-awaited premier in
Edmonton of a new Ukrainian film. "Red" is one of
the biggest 2017 premieres in Ukraine. And now
we have the opportunity to screen this incredible
film and support the Ukrainian film industry,
which in recent years has grown in terms of quality
and quantity. THE FILM WILL BE SHOWN ON
SUNDAY, MARCH 4, 3:00 PM, at the Ukrainian
Youth Unity Complex. "Red" is a Ukrainian
historical film, which is the eponymous adaptation
of the novel by Andriy Kokotyukha, which tells
how UPA warrior Danylo Chervony finds himself in
horrible meat grinder of Stalin's prison camps in
1947, where he must go through hell and inhuman
conditions of prison labor, prosecution of criminal
leaders, debauchery, betrayal and despair. Tickets
can be purchased online on Eventbrite for $15:
https://www.eventbrite.ca/e/chervonyy-albertapremiere-tickets-43074206110 Or at the door for
$20. See poster for more details.

SATURDAY LENTEN DIVINE LITURGY - During the
Great Fast, the Divine Liturgy for the Departed will
be celebrated on Saturday at 9:30 am (Bilingual).
7:30 AM WEEKDAY MORNINGS LENTEN
SERVICES: Monday, Tuesday and Thursday – Sixth
Hour (with Old Testament Readings) and Holy
Communion; Wednesdays & Fridays – Lenten
Matins.
LENTEN MISSION IN ENGLISH – will take place
March 12-14, 2018, 7:00 PM. The mission will be
led by Fr. Dmytro Dnistrian CSsR, a Redemptorist
priest and pastor of St. Joseph’s UC Parish in
Winnipeg. Fr. Dmytro will preach at the Sunday
services (March 10-11). The mission will continue
for three evenings:
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BASILIAN FATHERS MUSEUM – as Easter is quickly
approaching, the Museum has in stock: hand
made basket covers, pysanky, lamb butter molds,
egg dyes, as well as cook books and DVD on Easter
breads. For more information please call the
museum at 780-764-3887.

NEW FILM – Edmonton screening of Myth / Mіф the new film from the directors of Добровольці
Божої Чоти - The Ukrainians Leonid Kanter and
Ivan Yasnij. Tells the story of the life and death of
Василь Сліпак, a world class opera star in France
who returned home to Ukraine to defend his
fatherland against Russian invasion. Meet the
directors Kanter and Yasniy as well as Wasyls
brother Orest Slipak who will also be in
attendance. Question & Answer session to follow.
Admission by donations accepted at the door.
Funds raised will support The Wasyl Slipak
Foundation and Dopomoha Ukraini - Aid Ukraine
on going PTSD Family Re-Integration Program for
ATO veterans.

CAMP OSELIA: KINGDOM QUEST – July 1- August
4, 2018. Join the sacred quest that will delve deep
into the greatest Kingdom of all! This is not for the
feign of heart, for we shall battle dragons, cross
perilous obstacles, build mighty catapults, duel
armoured knights and bond ourselves in loving
service to the greatest and true King of All. This
completely immersive experience will give
campers a chance to role play in a medieval setting
all while learning about the 7 Sacred Mysteries of
the Catholic church. Early Bird Deadline: June 15th,
2018. Final Registration Deadline: June 29th, 2018.
In need of volunteers for kitchen staff, additional
role actors and junior counsellors. Summer
positions for counsellors and senior staff
members still available! For more information or
to
register
visit
our
website
at
www.camposelia.com/kingdomquest

==========================
SUNDAY, FEBRUARY 25, 2018
Sunday Envelopes
$4,692.55
Loose Donations
$345.00
Candles
$185.00
TOTAL:
$5,122.55
Our annual operational expenses are approximately
$380,000 dollars. To balance, we require an average of
$31,667 per month. The deficit for the month of January
was -$11,607.25.

RETROVAILLE – HELP FOR STRUGGLING
MARRIAGES. Did you know... January is the month
that has the highest rate of couples seeking
marriage help? Retrouvaille – A lifeline for
troubled marriages! Is your marriage in crisis?
Communication problems? You are not alone.
Contact us: helpourmarriage.ca, 587-598-4357,
info@helpourmarriage.ca
Next
Edmonton
Retrouvaille Program starts March 16-18, 2018.

Donation to the Church
Ed Cymbaliuk
Lynn and Douglas Faulder
Larry and Kathryn Cymbaliuk
Ollie Kingston
Preservation Fund Donations
Mary Tachynski
Estate of +Nellie More
TOTAL

LOVE TO SING? – Invite your family and friends
and join us for a Ukrainian Folk Sing-a-long on
Saturday, March 10, 2018, St. Nicholas Ukrainian
Catholic Parish Hall, 9507 Austin O’Brien Road (61
St.), Edmonton, 7:00 p.m. If you play an
instrument, bring it to accompany the singing.
Refreshments and fellowship to follow. For more
information and to RSVP contact Alice at 780-4666179 or Joyce at 780-467-0141. Sponsored by St.
Nicholas Parish Choir.

$50.00
$50.00
$20.00
$20.00
$1,000.00
$49,100.42
50,100.42

Preservation Fund (In memory of +Sophie Warwa)
Elizabeth Serink
$100.00
Cliff Moroziuk
$100.00
John Kowalchuk
$100.00
Rose Warwa
$100.00
Marcia and Ed Hladunewich
$100.00
Victoria and Edward Korbyl
$100.00
Gerry Prodor
$100.00
Kim and Eugene Wilk
$50.00
Patricia Helmak
$50.00
Mary and Alex Tymko
$50.00
Florence Wojwitka
$50.00
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Della Kostyshen
$50.00
Anna Bojkewich
$50.00
Wally Bojkewich
$50.00
Judy Heisler
$40.00
Town of Mundare
$30.00
Rose and John Mazur
$30.00
Alex Stelmach
$30.00
Marie and Ed Stelmach
$25.00
Carol and Greg Balko
$25.00
Myron Dubyk
$25.00
Kathy Tachinski
$20.00
Mary Tachynski
$20.00
Bill Shulba
$20.00
James Kowal
$20.00
Allan Fedechko
$20.00
Rose Lomwicki
$20.00
Pat Synysyn
$20.00
Toni Siracky
$20.00
Joe Faryna
$20.00
Julian Warawa
$10.00
TOTAL
$1,445.00
Sincerest thanks to all donors!

They too must take up their crosses and lose their
lives; that’s the way to enter into the blessed
salvation of the Kingdom of Heaven.
The hard truth that Jesus Christ broke to His
disciples was that we can’t jump ahead to the joy of
the empty tomb. We must first go with our Lord to
the cross; we too must die in order to rise again. And
the unpopular truth is that every last one of us needs
to die to our sinfulness, to how we have distorted
ourselves, our relationships, and our world. The Son
of God offered Himself in free obedience to the
Holy Trinity, taking upon Himself the full
consequences of sin and death to the point of a
horrible execution; He did so out of love for us. And
thus, He opened the way to the Kingdom of heaven,
to life eternal, for you, me, and all mankind; indeed,
for the entire creation.
And that way is the cross, for if we want to share
in the joy of His resurrection, of His victory over
death, we must first participate in the struggle, pain,
and sacrifice of crucifixion. We must crucify the
habits of thought, word, and deed that lead us to
worship and serve ourselves instead of God and
neighbor. We must kill our pride, our selfishness,
and our slavery to pleasure. If we don’t crucify these
passions, our souls will be too sick, dark, and weak
to share in the glory of the resurrection. Like St.
Peter, we will think in human terms, not God’s, no
matter how religious or moral we appear to others.
And the reality is that we have no shortage of
opportunities to take up our crosses. When we
struggle to resist a temptation, when we battle angry
thoughts against those who have wronged or
somehow irritated us, and when we endure deep
sorrows and disappointments with trust in God’s
faithfulness and mercy, we take up the cross.
Fortunately, we do not go to the cross alone. No
matter what we are tempted to think at times, our
Savior is no stranger to temptation, suffering, pain,
and death. He sympathizes with our struggles
because He endured them. He was literally nailed to
a cross, died, was buried, and descended into Hades
in order to bring the joy of life eternal to corrupt,
weak, imperfect people like you and me through His
glorious third-day resurrection. And in order to

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

Adoration of the Holy Cross: for
the Third Sunday of Lent
Fr. Philip LeMasters
Hebrews 4:14-5:6; Mark 8:34-9:1

In any kind of difficult challenge, it’s always
inspiring to know that you are half way to the end. It
might be a race, a school year, or a project at work;
if you’ve made it this far, you know that you can
eventually reach your goal.
We are now half way through the season of Lent,
and the Church calls our attention today to the great
symbol of victory, the great sign of hope, our Lord’s
cross. During the time of Jesus Christ’s earthly
ministry, of course, no one was inspired by the
cross, for it was a feared instrument of execution.
No one honored the cross and certainly no one
thought that God’s Messiah would die on one.
So, it was profoundly shocking when the Savior
told His disciples that He would be rejected, suffer,
die, and rise again. When St. Peter tried to correct
Him, Christ called him “Satan” and said that he was
thinking in human terms, not God’s. Then the Lord
told the disciples what they didn’t want to hear.
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Ukrainian Catholic Bishops of Canada, who
constitute the Seminary Board of Directors, began a
process of discernment, together with the Seminary
Rector, regarding the implications for the Seminary.
The first question centered on the academic
formation of our seminarians which until recently had
been ensured through the theology programs at
Ottawa’s Saint Paul University and the Eastern
theological programs provided by the Sheptytsky
Institute affiliated with St. Paul University. Enquiries
were made regarding the Sheptytsky Institute’s new
academic arrangements with St. Michael’s College in
Toronto. Information was also received regarding
programs offered at Ottawa’s St. Paul University,
now without the participation of the Sheptytsky
Institute. Discussions were also held with other
academic centers, including those available at several
institutions in Edmonton AB.
The second question centered on a physical home
for the Seminary. The present building in Ottawa
could still be used if the Seminary remained in
Ottawa, but as an older building it has been subject to
ever increasing repairs over the years. Much time was
spent visiting possible locations in the Toronto area.
There the difficulty was finding a building suitable
for the Seminary needs, within a reasonable travel
distance to St. Michael’s College and at a feasible
price. The cost was clearly of concern even when
considering the sale of the Ottawa location.
A third option arose when the Basilian Fathers
vacated their House of Studies in Edmonton, with the
possibility of a lease or purchase agreement with the
Seminary.
Invoking the divine help of the Holy Spirit, the
patron of the Seminary, the bishops conducted much
prayer and reflection in order to come to a decision,
fully aware of the stages of formation of the present
seminarians and the good will of many organizations
and individuals desirous for the best outcome for the
Seminary. The bishops have also been sensitive to the
concerns of the faithful of each eparchy who provide
the funding essential to the running and maintenance
of the Seminary, notwithstanding the decline in parish
memberships and slow depletion of available
finances.
With all this in mind, the bishops, as the Seminary
Board of Directors, have decided to enter into a lease
agreement with the Basilian Fathers (Order of St.

follow Him to the joy of Pascha, we must likewise
take up our cross.
So, as we begin the second half of Lent, let us
keep our eyes on the prize, looking to the great
trophy of our Savior’s victory over sin and death, the
cross, through which joy has come into all the
world. And even though it is a struggle and none of
us does it particularly well, let us put aside our own
preferences and obsessions in order to take up the
cross through prayer, fasting, forgiveness, mending
broken relationships, and showing generosity to
those in need. Let us offer our lives in free
obedience to the Father, accepting whatever pain
and struggle there may be in setting things right in
our lives as best we can. And no matter what
burdens we may bear, no matter our frustrations and
failures, let us press on the joy of Pascha. Jesus
Christ participated in death in order to bring us into
His life, and we must participate in His death in
order to share in the glory of His resurrection. So, let
us deny ourselves, take up our crosses, and follow
Him. For this alone is the way to the brilliant light
and eternal blessedness of the Kingdom of God.
==========================
Pastoral Letter of the Ukrainian Catholic Bishops of
Canada Announcing
THE RELOCATION OF HOLY SPIRIT
UKRAINIAN CATHOLIC SEMINARY
To the Very Reverend Clergy, Monastics and
Religious Sisters, Seminarians and Laity of the
Ukrainian Catholic Church in Canada:
(The Lord said to Joshua)
I command you: be firm and steadfast!
Do not fear nor be dismayed, for the Lord, your God, is
with you wherever you go! [Book of Joshua 1:1,9]

Dearly Beloved in Christ!
With the above words of Sacred Scripture in our
minds we address you concerning a change in
location of Holy Spirit Ukrainian Catholic Seminary,
which, since its creation in 1980, has been located in
Ottawa ON.
When the Metropolitan Andrey Sheptytsky Institute
of Eastern Christian Studies announced several years
ago its plan to relocate to the University of Saint
Michael College in the University of Toronto, the
7

Замість «Трисвятого»
Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє
Воскресіння Твоє славимо. (3)
Слава Отцю... і святеє Воскресіння Твоє
славимо. Хресту Твоєму...

Basil the Great) for their House of Studies in
Edmonton AB, which will provide space suitable for
the Seminary, including chapel, kitchen and dining
room, library and study rooms, and rooms for the
seminarians and staff. Seminarians will pursue a
Master of Divinity program at Newman Theological
College.
In addition, internet and online educational
opportunities are also available to our seminarians, in
particular with the Sheptytsky Institute, providing
ever increasing dimensions to seminary formation.
In Sacred Scripture, we find various examples of
journeys undertaken by the people of God in response
to the call of the Lord, be it Abraham and Moses in
the Old Testament, or the Holy Family in the New
Testament. So too, Holy Spirit Seminary will now
undertake a new direction in its pilgrim journey as a
sacred institution, which we discern to be the call of
the Lord not only to the staff and seminarians, but also
to the clergy and faithful of the Ukrainian Catholic
Church in Canada. And so, with the prayer from the
Divine Liturgy we pray: “Let us go forth in peace. In
the name of the Lord!”
Sincerely Yours in Christ,

Прокімен, Глас 6
ВСІ: Спаси, Господи,* людей Твоїх,* і
благослови насліддя Твоє.
Стих: До Тебе, Господи, взиватиму; Боже мій,
не відвертайсь мовчки від мене. (Пс. 27:9,1)
Апостол (До Євреїв 4:14-5:6)
ЧТЕЦЬ: До Євреїв послання святого апостола
Павла читання.
Браття і сестри! Мавши великого архиєрея, що
пройшов небо, Ісуса, Божого Сина, тримаймося
твердо віровизнання. Бо ми не маємо такого
архиєрея, який не міг би співчувати нашим
недугам: він же зазнав усього, подібно як ми,
крім гріха. Приступім, отже, з довір'ям до
престолу благодаті, щоб отримати милість і
знати благодаті на своєчасну поміч. Кожен бо
архиєрей,
узятий
з-поміж
людей,
настоновляється для людей у справах Божих,
щоб приносив дари та жертви за гріхи; він може
співчувати нетямущим та введеним в оману, бо
й сам він неміччю охоплений, і тому повинен
так за людей, як і за себе самого приносити
жертви за гріхи. Чести цієї ніхто не бере сам
собі, лише той, хто покликаний Богом, як Aрон.
Так і Христос не сам собі присвоїв славу стати
архиєреєм, вона бо від того, який до нього
мовив: «Ти Син мій, я сьогодні породив тебе.»
Як і на іншому місці каже: «Ти -- священик
навіки за чином Мелхисадека.

+ Lawrence Huculak, OSBM, Metropolitan Archbishop of
Winnipeg; + David Motiuk, Eparchial Bishop of
Edmonton; + Stephen Chmilar, Eparchial Bishop of
Toronto; + Ken Nowakowski, Eparchial Bishop of New
Westminster; + Bryan Bayda, C.Ss.R., Eparchial Bishop of
Saskatoon. 2/14 February, Feast of the Presentation.
=============================

CЛУЖБА БОЖA
Тропарi і кондаки
Тропар, глас 1: Спаси, Господи, людей Твоїх,* і

благослови
насліддя
Твоє,*
пeремоги
благовірному народові на супротивників
даруй,* і хрестом Твоїм,* охорони люд Твій.
†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,* і нині і
повсякчас і на віки вічні. Амінь.
Кондак, глас 7: Вже не стереже едемських брам
зброя вогненна,* бо її перемогло преславне
хресне дерево,* смертне жало й адова
перемога знищені.* Ти бо, Спасе мій, з'явився,*
промовивши тим, що в аді:* «Увійдіть знову у
рай.»

Стихи Алилуя
Стих: Згадай Твою громаду, яку Ти придбав
Собі віддавна. Стих: Таж Ти, о Боже, цар мій
споконвіку, що дієш серед землі спасіння.
Євангеліє (Від Марка 8:34-9:1)
Сказав Господь: «Коли хто хоче йти за мною,
хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест
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ВІТАЄМО! Щиро вітаємо Деніс Луцушин, яка
повертається до катедри як дириґент нашого
церковного хору. Наші найщиріші побажання
та Божого благословення на многі і благі літа!

свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти
свою душу, той її погубить; а хто погубить свою
душу мене ради та Євангелія, той її спасе. Яка
бо користь людині здобути світ увесь і
занапастити свою душу? Хто, отже, буде
соромитися мене й моїх слів перед цим родом
перелюбним та грішним, того буде соромитися
Син Чоловічий, коли прийде у славі Отця свого
зі святими ангелами.» І сказав їм: «Істинно кажу
вам: Є деякі з отут присутніх, що не зазнають
смерти, аж поки не побачать Царства Божого,
що прийде у могутності.»

ЩИРА ПОДЯКА – Складаємо найщирішу
подяку диреґентові Меланії Туржон за її
відданість і працю з нашим церковним хором
протягом останніх років. Наші найщиріші
побажання Меланії та її родині, та Божого
благословення на многі і благі літа!
ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ – в
українській мові, в п’ятницю, о год. 6:00 вечора;
в англійській мові – в середу о 6:00 вечора.

Замість «Достойно»
«Тобою Радується»

СОРОКОУСТИ – МОЛИТВА ЗА ПОМЕРШИХ – в
п’ятницю, разом зі Службою Передосвячених
Дарів (6:00 вечора), та в суботу, разом з
Божественною Літургією (9:30 рано).

Тобою радується, Благодатная, всяка твар,
ангельський собор і чоловічеський рід,
освященний храме і раю словесний, дівственна
похвало, що із неї Бог воплотився і младенцем
став – перед віками сущий Бог наш. Лоно бо
Твоє престолом сотворив і утробу Твою
просторішою небес учинив. Тобою радується,
Благодатная, всяка твар, слава Тобі.

ПОСНА МІСІЯ – в українській мові відбудеться в
п’ятницю, 23-го березня, о год. 7:00 вечора.
РАНІШНІ ПОСНІ ВІДПРАВИ – Від понеділка до
п’ятниці, о год. 7:30 рано. Шостий Час зі Святим
Причастям – в понеділок, вівторок, та четвер;
Посна Утреня – в середу та п’ятницю.

Причасний
Знаменувалося на нас* світло лиця Твого
Господи.* Алилуя, алилуя,* алилуя!

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КОНЦЕРТ – відбудеться в
неділю, 11-го березня, о год. 2:30 п.п. в Домі
Молоді, 9615 – 153 Авеню. Квитки: $15 для
дорослих, $5 для студентів, до 12 років, вступ
безплатний. Квитки можна закупити в
Українській Суспільній Службі, «Міст»,
«Орбит», від членів КУК, та при дверях. За
дальшими інформаціями, просимо дзвонити
до Люби Бойко-Белл, 780-469-4890 або до
Орисі Бойчук, 780-983-1349.

===========================
ЧИТЦІ
Сьогодні, 4-го березня
5:00 пп. (суб) – Андрій Войціховський
9:30 рано (нед) – Бет Купер
11:00 рано (нед) – Михайло Пецюх
В слідуючу неділю, 11-го березня
5:00 пп. (суб) – Андрій Войціховський
9:30 рано (нед) – Михайло Данко
11:00 рано (нед) – Кася Тимчак
==========================

СЬОГОДНІ:
ФІЛЬМ
«ЧЕРВОНИЙ»
–
Довгоочікувана прем’єра в Едмонтонi якісно,
нового українського кіно. "Червоний" - одна iз
найгучніших прeм’єр 2017 року в Україні. А
тепер в нас є можливість переглянути цей
неймовірний фільм та підтримати українське
кіно, яке за останні роки виросло в рази
кількісно та якісно. "Червоний" – це
український історичний фільм, який є
однойменною екранізацією роману Андрія

ОГОЛОШЕННЯ
МНОГАЯ ЛІТА! – З днем народження,
складаємо найщиріші побажання Андрієві
Шевчук. Нехай Господь благословить на многі і
благі літа!
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наших подячних молитов Господеві, за ласкою
якого була відновлена i збережена державність
нашого народу, хоча світові потуги не раз
перекреслювали та ставили її під сумнів, бажаючи
приректи нашу незалежну державу на забуття і
небуття. Ми молитовно вшановуємо всіх тих
чоловіків і жінок,  їх сьогодні годі злічити,  які
своєю наполегливою працею чи боротьбою
долучилися до того, що сьогодні ми втішаємося
національною свободою. Особливі молитви
підносимо за душі тих, які в цих визвольних
змаганнях віддали життя з любові до Батьківщини
і своїх ближніх, виборюючи право будувати
життя у вільній «Рідній хаті». Нехай пам’ять про
них не проминає в нашому народі!
Церква Христова проявила себе в бутті
українського народу як націєтворчий первень.
Християнство дало основний імпульс розвитку
нашої культури, сформувало нашу тотожність,
знаки якої ми повсякчасно віднаходимо у своїй
історії. А в часи, коли наш народ не мав жодних
інших соціальних структур, саме Українська
Церква була основним середовищем і центром
життя громади на Батьківщині та на поселеннях.
Пройшовши разом з українським народом
різноманітні й чисельні випробування, наша
Церква здобула непересічний досвід бути
голосом бездержавної нації перед сильними світу
цього. Глава
нашої
Церкви праведний
митрополит Андрей Шептицький недарма мав
неформальний титул етнарха, а патріарха Йосифа
Сліпого керівники держав приймали як
повноправного і офіційного представника
українського народу, котрому відібрали право
«бути собою». Саме ці два великі мужі нашої
Церкви у важких історичних обставинах
минулого століття робили все, щоб виховати в
українському народі християнське ставлення до
національного будівництва. Сьогодні ми посеред
нових викликів зовнішньої агресії та внутрішніх
реформ прагнемо поділитися з вами кількома
думками про цю важливу духовну складову
державотворення.
Наші
міркування
є
душпастирськими та виходять з Євангелія,
вчення Церкви і досвіду наших великих
попередників.

Кокотюхи, в якій розповідається як в 1947 році
у страшну м’ясорубку сталінських таборів
потрапляє воїн УПА Данило Червоний, де
мусить пройти крізь пекло і нелюдські умови
каторги,
переслідування
кримінальних
ватажків, підлість, зраду і відчай. – Прем’єра 4го березня о 3:00 пп. в Домі української молоді
(9615 – 153 Авеню)
МУЗЕЙ ОТЦІВ ВАСИЛЯН – пропонує вам до
Великодня: накривки для кошика, писанки,
формочки для масляних баранців, фарби до
яєць, а також і куховарські книжки і DVD по
випічці пасок. За дальшою інформацією
потелефонуйте до музею на 780-764-3887.
===========================

ПОСЛАННЯ
СИНОДУ ЄПИСКОПІВ
КИЄВО-ГАЛИЦЬКОГО ВЕРХОВНОГО
АРХИЄПИСКОПСТВА УГКЦ
з нагоди сторіччя відновлення української
державності
Всесвітліші та всечесніші отці!
Преподобні брати і сестри в монашестві!
Дорогі браття і сестри в Христі!
Сто років тому, 22 січня 1918 року Божого, у
Києві згідно з IV Універсалом Центральної Ради
УНР відбувся акт відновлення української
державності. Того ж року, 19 жовтня,
«Проклямацією Української Центральної Ради»
було проголошено незалежність тих українських
земель, які до закінчення Першої світової війни
входили до складу Австро-Угорської імперії, а
відтоді
увійшли до
нашої
історії
як
Західноукраїнська Народна Республіка. Уже за
рік ми святкуватимемо подію, коли ці дві
українські
республіки
проголосили
своє
об’єднання в одну державу. Разом із Карпатською
Україною, проголошеною в 1938 році, УНР і
ЗУНР стали тим фундаментом, на якому наша
держава, знову як незалежна, відродилася в 1991
році.
З цієї нагоди ми, єпископи Києво-Галицького
Верховного Архиєпископства Української ГрекоКатолицької Церкви, закликаємо приєднатися до
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«Покликані до свободи» (Гал. 5, 13)

нашого народу, котрі склали в жертві навіть
власне життя – не як загарбники, а як захисники,
не як окупанти, а як оборонці рідної землі, прав і
свобод власного народу.
Так само і сьогодні наш народ з великою
самопожертвою обстоює власну свободу і
гідність. Однак ми повинні пам’ятати, що першим
тереном, на якому слід виборювати та
утверджувати справжню свободу, є простір
людського духу, відкритого до божественної
правди і готового з довірою коритися спасенній
Божій волі. Для віруючої людини дорогою до
справжньої свободи є дорога Заповідей Божих.
Тому така людина вигукує із псалмоспівцем:
«Чинити твою волю, Боже мій, я радий, і Твій
закон у мене в серці» (Пс. 40, 9). У щоденній
готовності чинити Божу волю і зберігати Його
закон в особистому, родинному і професійному
житті – запорука перемоги в теперішніх
змаганнях і надія на тривалий розквіт нашої
держави.

Тривалі
національно-визвольні
змагання
нашого народу незмінно супроводжувалися
великим прагненням звільнитися від різного роду
чужинецьких поневолень і здобути право
свобідно вирішувати долю власної країни,
власного народу та власної родини і таким чином
реалізовувати у своєму житті дар свободи, який
людина і народи отримують від свого Творця. Як
бачимо, поняття свободи містить у собі дві
складові: свободу від – гніту, поневолення,
пригноблення, визиску та позбавлення прав, а
також свободу до – вільного самовизначення,
свобідного вибору власної дороги розвитку,
безперешкодного втілення в життя дарів і
талантів окремих осіб і всього суспільства.
Утім, свободу не слід у жодному разі плутати зі
сваволею чи беззаконням. Справжня свобода
передбачає відповідальність, передусім – перед
Богом, а відтак – перед власним сумлінням і
народом, якого ми є вихідцями і до якого маємо
привілей належати. Ми, віруючі люди, розуміємо
і віримо, що справжня свобода виростає з Божої
волі і будується на дотриманні Божого закону.
Слушно зауважував свого часу блаженніший
Любомир: «Господь створив нас вільними. Ніхто
так не шанує нашої свободи, як Бог. Але ми не
маємо відваги бути вільними. Бо бути вільним –
це означає бути відповідальним». Тому свободи
слід учитися, щодня її утверджувати в собі, щоб
не потрапити в кормигу гріха і пристрастей, які
засліплюють, обмежують, поневолюють людину і
народи. Справжня свобода гарантує перемогу і
нездоланність людини та народу перед лицем
тираній і поневолень. Про це також влучно
висловився блаженніший Любомир: «Влада
боїться свободи в серцях набагато більше, ніж
голодного бунту. Бо голодного можна купити, а
вільного – тільки вбити».
Двадцяте століття з його двома світовими
війнами, які смертельним смерчем пройшли по
нашій землі, і з двома тираніями – нацистською і
комуністичною, що забрали мільйони життів
наших співвітчизників, стало водночас століттям
небувалого героїзму і свідчення віри та любові до
рідної землі з боку найкращих синів і дочок

«Звершені в єдності» (Ів. 17, 23)
Упродовж
історії
становлення
своєї
державності наш народ відчував на собі не лише
наслідки згубного позбавлення свободи та втрати
незалежності, а й драму внутрішніх роз’єднань.
Ці нещастя часто були спричинені зовнішніми, не
залежними від нас обставинами, коли світові
потуги вирішували нашу долю без нас, за нашими
плечима, насильно ділячи наш край поміж собою.
Упродовж останніх 150 років ми пережили
кілька масивних хвиль еміграції наших людей, які
розсіювалися по світі, гнані скрутною чи
загрозливою політичною та економічною
ситуацією на рідних землях. У такий спосіб
постали українські поселення в різних куточках
світу: Канаді, Сполучених Штатах Америки,
Австралії, країнах Західної і Східної Європи та
Латинської Америки. Сьогодні багато наших
краян живуть також в Азії та Африці. Мабуть,
саме від досвіду цього розсіяння українців
зродилося відоме прислів’я: нашого цвіту – по
всьому світу. Хоч часто ці міграційні процеси
несли зі собою надзвичайно великі виклики,
труднощі та часом і трагедії для українського
народу, усе ж не можна випустити з уваги і
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позитивних моментів: народ, перебуваючи на
чужині, з особливою гостротою відчував тугу за
рідним краєм, яка виливалася в турботу про
збереження духовних, національних і культурних
традицій; у розвиток рідної Церкви та плекання
своєї мови; у побудову храмів і створення
українських організацій; у проголошення перед
усім вільним світом правди про утиски і
переслідування на Батьківщині та витривалі
зусилля
задля
відновлення
української
державності. Цілком невипадково одними з
перших українську незалежність у новітні часи
визнавали і підтримували саме ті країни, де вплив
української громади та Церкви був і донині є
вагомим.
Утім, наш народ зазнав трагічних наслідків і
таких поділів, які спричинювали ми самі 
внутрішніми чварами, протистояннями на різних
рівнях, несправедливими діями, підбурюванням
одних супроти інших, висуванням на перший
план власних (часто вузькопартійних) інтересів, а
не загальнонаціональних потреб. Уже праведний
митрополит Шептицький із болем у серці
стверджував: «На жаль, навіть з поверхової
обсервації нашого національного життя конечно
доходиться до висновків, що є в душі українця
глибока й сильна воля мати свою державу, та
попри ту волю знайдеться, може, рівносильна і
глибока воля, щоб та держава була конечно
такою, якою хоче її мати чи партія, чи кліка, чи
група, чи навіть одинця. Бо як же пояснити те
фатальне ділення поміж собою, спори, роздори,
сварні, ту партійність, яка нищить кожну
національну справу?! Як пояснити психіку таких
численних гарячих патріотів, яких праця має
визначний руїнний характер?!»14. На превеликий
жаль, ці слова митрополита Андрея, сказані в
далекому 1941 році, не втратили нічого зі своєї
актуальності, бо, дивлячись на сьогодення,
неозброєним оком бачимо «руйнівний характер»
діяльності багатьох політиків і політичних сил.
Уроки минулих століть мають навчити нас
цінувати і берегти єдність народу, не

спекулювати
на
природних
проявах
регіонального, культурного, конфесійного чи
етнічного розмаїття, яке насправді нас збагачує, а
не
загрожує
державотворенню.
Вороги
української державності намагаються розколоти
народ, протиставляючи одні групи іншим,
натомість відповідальні політики та справжні
патріоти повинні докладати всіх зусиль, щоб
запевнити згуртування, взаємодопомогу і дієву
солідарність між усіма складовими українського
суспільства. Таке змагання до єдності випливає не
лише з національних інтересів нашого народу.
Воно вписане в саму природу людської спільноти,
в якій закладено прагнення до цілісності, до
згуртованості. Наш відвічний національний ідеал
«соборності» віддзеркалюється в простих гаслах,
які повторюють навіть діти: «Україна – єдина!»,
«Схід і Захід разом!».
Спогадуючи цінний, здебільшого гіркий
столітній досвід минулого, ми сьогодні
скеровуємо заклик не тільки до наших політиків і
громадських діячів, а й звертаємося до кожного
українця і кожної українки, хоч би де вони зараз
перебували: цінуймо соборність Української
Держави, плекаймо єдність і солідарність між
собою, не йдучи на повідку тих псевдопатріотів,
що сіють недовіру, незгоду, чвари та поділи в
нашому народі. Така їхня «праця» неминуче
вестиме до ослаблення національних сил, урешті
– до втрати здобутої, а сьогодні обстоюваної
такою великою ціною української державності.
Ми, пастирі цього народу, заносимо до Господа
нашу прадавню молитву-благання: «В єдності
сила народу. Боже, нам єдність подай!»
«Закорінені й утверджені в любові» (Еф. 3, 17)
«Нехай усе у вас діється в любові»,  закликає
нас св. Павло (1 Кор. 16, 14). Справді, любов
пронизує все діяння справжнього християнина. З
любові як першоджерела беруть початок
благородні наміри людини і народу, з любові ми
черпаємо силу долати перешкоди і суперечності,
любов є внутрішнім рушієм що робить нас

Ідеалом нашого національного життя… // Церква і
суспільне питання: Пастирське вчення та діяльність: У 2
т.  Т. 1.  С. 532.
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здатними до витривалої і жертовної щоденної
праці.
Любов є рівно ж душею того шляхетного
почуття, яке ми називаємо патріотизмом.
Справжній
християнин
покликаний бути
патріотом – любити Батьківщину, рідний народ,
його мову і культуру тою самою жертовною
любов’ю, якою виконує Заповідь Божу любити
своїх батька та матір. У світлі Нового Завіту
можемо ствердити рівно ж і те, що любов до
Батьківщини вписана в людську природу і
походить із заповіді любові до ближнього, тому
«... природний закон спонукає нас віддано любити
і захищати державу, в якій ми народилися,
зростали...»15.
Справжнім багатством і славою кожного
народу є його сини і дочки, які виявляють пошану
і любов до землі своїх предків, які не тільки
захищають її кордони від зазіхань непрошених і
ненаситних «визволителів», а й зберігають ті
цінності, що впродовж віків становлять і
виражають неповторний духовний код народу:
його віру і мову, його свободолюбний дух і
почуття власної гідності, його прагнення до
справедливості і правди у міжособистісних та
суспільних відносинах. Такі особи виявляють
свою любов не пустопорожніми словами, а
власними добрими ділами, тому є носіями і
взірцями автентичного патріотизму. Бо ж любов
до Батьківщини, за словами праведного
митрополита Андрея, «…на ділах, а не на словах
полягає. Хто на своїм становищі, сповняючи
совісно свій обов’язок, працює для добра народу,
є ліпший патріот, як той, котрий багато говорить,
а мало творить»16.
Ми пишаємося і дякуємо Богові за ті численні
знаки, якими виявляють наші співвітчизники
свою любов до рідної землі, за їхню небайдужість,
за співчуття і солідарність, за мудрість в
обставинах підступної гібридної війни. Ідеться
про тих, хто на Майдані обороняв гідність і
свободу; хто пішов на фронт і ціною власного
здоров’я та життя захищав або й донині захищає
не просто територіальну цілісність країни, а й
15

простір свободи й духу; хто рятує біженців і
підтримує переселених осіб; хто ділиться своїми
скромними статками і заощадженнями з
потребуючими; урешті-решт про кожного, хто
чесно і відповідально виконує свої професійні та
громадянські обов’язки – усі вони є живим
втіленням найбільшої заповіді, яку Христос
Господь залишив нам як дороговказ і заповіт: «Це
моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я
вас полюбив! Ніхто неспроможен любити більше,
ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя
віддає» (Ів. 15, 12-13).
Любов людини має властивість поширюватися.
Почавшись від домівки і сім’ї, охоплює малу
батьківщину, далі весь рідний край, а потім усіх
людей і всі народи. Саме за таким універсальним
та
інклюзивним
характером
пізнається
автентична християнська любов. Якщо в
людському серці панує справжня любов, то в
такому серці не тісно нікому: ані близьким, ані
далеким,
ані
зичливим,
ані
агресивно
налаштованим  усіх така людина прагне
огорнути своєю доброзичливістю, усім бажає
повноти життя, усім готова виявити співчуття і
милосердя.
Ми, українці, відчуваємо, особливо в останні
роки, прихильність і солідарність з боку багатьох
країн, мільйонів людей доброї волі всього світу,
різних національностей та релігійних переконань.
Вони співчувають нам у наших випробуваннях,
підтримують нас у наших потребах, захищають
перед ненавистю агресора і виявляють готовність
бути з нами й надалі. Така солідарність є великим
даром, але водночас і обов’язком. Він спонукає
нас відкрити і поширити власне серце до потреб
тих
народів,
які
сьогодні
зазнають
несправедливості,
агресії,
випробувань
і
різноманітних страждань.
«Чувайте і моліться!» (Мт. 26, 41)
Роздумуючи над чеснотою автентичної любові
до рідної землі, не можемо пройти повз деякі
хибні
трактування
патріотизму,
які
компрометують це благородне почуття та можуть

Пор. Лев ХІІІ, Sapientiae christianae, 5-6.
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Християнська робота, серпень 1899 р.

стати причиною неслави для народу чи навіть
справжньою загрозою для нашої ще молодої
державності.
Ми переконані, що не є щирим патріотом той,
хто не керується правдою у стосунках із власним
народом, а годує його пафосними гаслами та
оманними обіцянками. Особливо прагнемо
застерегти
перед
дешевим
політичним
популізмом, що має на меті не так добро народу,
як власну вигоду і перемогу на чергових виборах.
Як не згадати слів Франка, який застерігав перед
таким
фальшивим
патріотизмом,
що
проявляється лише у «святковій одежині», але для
якого чужим і осоружним є «труд важкий, гарячка
невдержима».
Нічого спільного зі справжнім патріотизмом не
має також ідеологія, яка ставить націю «понад
усе», включно з Господом Богом. Таке
сприйняття народу і держави, за словами
митрополита Андрея Шептицького, не базується
на любові, а є, радше, егоїзмом чи навіть
ідолопоклонством17. Ми, як учні Христові, не
можемо схвалювати чи сприймати тих форм
крайнього чи інтегрального націоналізму,
расизму та шовінізму, які все, зокрема Церкву і
саму державу, підпорядковують ідеї нації;
заперечують свободу і права окремої людини, а
найважливіше – її особисту гідність, що походить
від Бога; погорджують представниками інших
національностей, рас чи релігій; пропагують
ненависть і ворожнечу, заохочують до сліпого та
грубого насилля для здобуття своєї політичної
мети.
Святий папа Іван Павло ІІ, звертаючись до своїх
співвітчизників 1978 року, наголошував: «Любов
до Батьківщини об’єднує нас і повинна єднати
нас, незважаючи на всі відмінності. Вона не має
нічого спільного з вузьким націоналізмом чи
шовінізмом. Це є право людського серця. Це
мірило людської шляхетності...»18. У подібному

дусі висловлювався і наш каторжник патріарх
Йосиф, який усе своє життя поклав на вівтар
служіння рідному народові: «Нехай наш
патріотизм буде любов’ю свого народу, готовою
на всяку жертву, одначе нехай не буде він ложно
понятим націоналізмом, що основує любов
Батьківщини на ненависті»19. Написаний у
складний час початку другої радянської окупації,
лист ісповідника віри не втратив своєї
пастирської інтуїції і знову повертає нас до
пріоритету любові.
У всенародній молитві за Україну ми співаємо:
«В чистій любові до краю, Ти нас, Боже, зрости».
Любов має стати лакмусовим папірцем усіх
наших особистих поривань і національних планів
та проектів. Уміння відрізняти любов від її
підробок вимагає зрілого ума, чистого серця і
чуйного сумління.
Господь Бог кличе нас сьогодні до чування над
власним сумління, майбутнім нашого народу і
його держави. Спитаймо себе: чи чиста любов до
нашого народу є критерієм для наших настроїв,
поглядів, суджень і дій? Чи нею керуємося ми
самі, відповідальні будівничі своєї країни? І чи
керуються нею наші політичні та суспільні
лідери? Щира відповідь на ці запитання
допоможе нам віднайти шлях до успішного
розвитку
нашого
народу
і
дальшого
державотворення.
Насамкінець запрошуємо всіх до ревної
молитви: подячної – за дар свободи і державності;
покаянної – за ті гріхи, якими кожен із нас і весь
народ упродовж своєї історії коли-небудь
зневажив Бога і Його святий закон; благальної –
про Боже благословення для нашого народу, про
мудрість для його провідників, про мужність і
здоров’я для його вірних будівничих, а зокрема –
для його жертовних захисників на фронті.
Молитва є, з точки зору віри, найбільшим виявом
любові до ближнього і до свого народу, бо нею

Пор. Декрет Митрополита Андрея Шептицького «Про
єдність», 28 травня і 24 вересня 1943 р.: «Поганський
патріотизм – то любов своїх, получена з ненавистю всіх
прочих. А християнська любов до Батьківщини,
обнимаючи всіх людей, єднає християн із противниками
та ворогами й дає патріотизмові ту підставу, якої треба:
учить тієї єдности».
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До моїх любих співвітчизників, 23 жовтня 1978 р.
Пор. Пастирське послання митрополита Йосифа
Сліпого до духовенства та вірних, присвячене пам’яті
Митрополита Андрея Шептицького, 23 листопада 1944
р.
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THIS WEEK AT THE CATHEDRAL
SUNDAY, MAR. 4: VEN. OF THE HOLY CROSS, Tone 6
5:00 PM (SAT) – Divine Liturgy; for the intentions of all
parishioners; blessing and protection for the Matal Sol
family; for the health of Noelle Misko
7:30 AM – Great Matins; 9:00 - Rosary
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy for all parishioners for
the health of Fr. Roman Dobriansky; for health of Carol
Balko; for +Lawrence Sirman;
11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy for the health and
intentions of all parishioners; Divine Liturgy for the
health and intentions of all parishioners; for the health
of Maria Pastuszenko; for +Cristo Matal Sol;
4:00 PM - BAPTISM
Mon. Mar. 5: The Holy Martyr Conon (249-251)
7:30 AM – Sixth Hour & Holy Communion
Tues. Mar. 6: Forty-Two Martyrs of Ammorium (848)
7:30 AM – Sixth Hour & Holy Communion
7:00 PM – New Testament Bible Study
Wed. Mar. 7: Priest-Martyrs and Bishops of Cherson
Basil, Ephrem, Capiton, Eugene, Etherius and Others.
7:30 AM – Lenten Matins
6:00 PM – Liturgy of the Presanctified Gifts (ENG);
health of Bohdan Buryn; health of Rev. Fr. Yuri Lazurko;
for health of Carol Balko
7:30 PM – Bible Study (Old Testament Timeline)
Thurs. Mar. 8: Theophylactus, Bishop
7:30 AM – Sixth Hour & Holy Communion
6:00 PM – Camp Oselia AGM (Cathedral Basement)
Fri. Mar. 9: 40 Martyrs of Sebaste
7:30 AM – Lenten Matins
6:00 PM – Liturgy of the Presanctified Gifts &
Panakhyda (UKR); for the health and intentions of Maria
Pastuszenko and Carol Balko
Sat. Mar. 10: Condratus, Martyr
9:30 AM – Divine Liturgy & Panakhyda, Sorokousty; for
all souls; for the repose of +Lanya Marie Sirman (30 yrs)
4:00 PM – GREAT VESPERS
5:00 PM – Divine Liturgy; for the intentions of all
parishioners; for the repose of +Zenon Balaban (2 yrs.)
SUNDAY, MAR. 11: 4TH SUNDAY OF LENT, Tone 7;
Sophronius, Venerable Bishop
7:30 AM – Great Matins; 9:00 - Rosary
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy for all parishioners; for
the health of Svitlana Kadzilla; for health of Carol Balko;
for the repose of +Anna Pankiw
11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy for the health and
intentions of all parishioners; for the health of Maria
Pastuszenko; for the health of Svitlana Kadzilla; for the
health of Maria Matal Sol Aparicio, and family.
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висловлюємо переконання, що «коли Господь
та не будує дому, – дарма працюють його
будівничі. Коли Господь не зберігає міста, –
дарма пильнує сторож» (Пс. 127, 1).
Тож огортаючи думками і молитвою минуле
століття, вирушаємо з вірою у серці назустріч
прийдешньому дню, віддаючи в руки Господа
– Владики неба і землі – наші надії та
сподівання. Не боїмося темряви, яка може
постати перед нашими очима, бо світло віри
розвіює сутінки тривоги і страху та дає нам
певність, що «Господь народові своєму дасть
силу, Господь благословить народ свій миром»
(Пс. 29, 11).
Нехай відвічна милість і могутня благодать
Всевишнього поширяться на весь наш народ,
нехай зцілять духовні й тілесні рани його синів
і дочок, нехай Божа мудрість веде всіх нас
дорогами правди, а Божа любов надихає
кожного до щирої щоденної праці задля
подальшого
утвердження
соборної
Української Держави – на славу Божу та
дочасне і вічне добро рідного народу.
Благословення Господнє на вас!
Від імені Синоду Єпископів Києво-Галицького
ВерховноДано в Києві, при Патріаршому соборі
Воскресіння Христового, у день Святого
преподобного Мартиніяна, 26 лютого 2018 року
Божого.

=========================
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
St. Josaphat Parish Hall
For rentals, please call Jenny at:
Verkhovyna Senior’s Home
Eparchial Chancery Office
St. Michael’s Cemetery

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

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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