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FEAST OF THE
MOST HOLY EUCHARIST
Second Sunday after Pentecost, Tone 1; the Holy Martyr
Lucillianus and those with him.

CATHEDRAL CLERGY

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

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

DIVINE LITURGY

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

Antiphon 1
The Lord is my shepherd, I shall not want; * He
makes me lie down in green pastures.
Through the prayers of the Mother of God, O
Saviour, save us.
Even though I walk through the valley of the
shadow of death, * I fear no evil; for You are
with me.
Through the prayers of the Mother of God, O
Saviour, save us.
You prepare a table before me * in the presence
of my enemies.
Through the prayers of the Mother of God, O
Saviour, save us.
Glory… Now… Only-Begotten Son…

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: Tues. to Fri.: 9:00 AM - 4:30 PM
DIVINE SERVICES
Weekday Divine Liturgy: Mon-Fri, 7:30 AM
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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Entrance Antiphon

day,* for the fishermen learned from You to
offer unbloody sacrifice with bread and wine.*
And so, we celebrate Your divine memorial,*
and doing so cry out, O Lord, glory be to You!
Glory be to the Father and to the Son and to the
Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen.
Kontakion, Tone 4: Behold Christ is present as food
for all. * Come, let us fall down and worship
Christ our God* hidden under these Mysteries
and humbly cry out:* Consume us not by fire
through communion, O Master, unworthy as we
are,* but be the One who consumes our sins by
fire* and purifies our souls.

Verse: Answer me when I call, O God of my
righteousness!

Your memorial, O Christ our
God,* has shone forth upon the world as a festal
day,* for the fishermen learned from You to
offer unbloody sacrifice with bread and wine.*
And so, we celebrate Your divine memorial,*
and doing so cry out, O Lord, glory be to You!
Troparion, Tone 4:

Verse: Offer right sacrifices, and put your trust in the
Lord.

Your memorial, O Christ our
God,* has shone forth upon the world as a festal
day,* for the fishermen learned from You to
offer unbloody sacrifice with bread and wine.*
And so, we celebrate Your divine memorial,*
and doing so cry out, O Lord, glory be to You!
Troparion, Tone 4:

Prokeimenon
Tone 4: He would feed you with the finest of the
wheat, * and with honey from the rock I would
satisfy you.

Verse: You have put more joy in my heart than they
have when their grain and wine abound.

Verse: Exalt in God, our helper! (Ps 81:16,2)

Epistle – 1 Corinthians 11:23-32
A reading from the first epistle of the holy
apostle Paul to the Corinthians.
Brothers and sisters, I received from the Lord
what I also delivered1 to you, that the Lord Jesus
on the night when he was betrayed took bread,
and when he had given thanks, he broke it, and
said, “This is my body which is for you. Do this
in remembrance of me.” In the same way also
the cup, after supper, saying, “This cup is the
new covenant in my blood. Do this, as often as
you drink it, in remembrance of me.” For as
often as you eat this bread and drink the cup,
you proclaim the Lord's death until he comes.
Whoever, therefore, eats the bread or drinks

Your memorial, O Christ our
God,* has shone forth upon the world as a festal
day,* for the fishermen learned from You to
offer unbloody sacrifice with bread and wine.*
And so, we celebrate Your divine memorial,*
and doing so cry out, O Lord, glory be to You!
Troparion, Tone 4:

Entrance with Gospel
Priest: Wisdom! Stand aright!
Verse: I will offer You a sacrifice of praise; I will
call upon the name of the Lord.
Troparia and Kontakia
Troparion, Tone 4: Your memorial, O Christ our
God,* has shone forth upon the world as a festal

life belongs to God. Now the Israel of God, the
Church, breaks this fast and feasts, as it were, by
eating Christ's body and drinking His blood in the
Divine Liturgy. We proclaim the Lord's death till He
comes, for we presently celebrate the Eucharist in
Christ's invisible presence, though one day we will
feast with Him face to face in His Kingdom.

1

Received (Gr. parelabon) and delivered (v. 23) refer
to the transmission of Holy Tradition. These words
were part of the eucharistic celebration in the first
century just as they are today. Remembrance (Gr.
anamnesis) is far more than thinking back about
something; it is participation in it. In the Eucharist we
participate in Christ's human nature, His body and
His blood. The Jews were permitted to eat meat but
not blood, for the life is in the blood (Lv 17:11), and
2

the cup of the Lord in an unworthy manner will
be guilty of profaning the body and blood of the
Lord2. Let a man examine himself, and so eat of
the bread and drink of the cup3. For any one
who eats and drinks without discerning the
body eats and drinks judgment upon himself.
That is why many of you are weak and ill, and
some have died. But if we judged ourselves
truly, we should not be judged. But when we are
judged by the Lord, we are chastened so that we
may not be condemned along with the world.

themselves, saying, “How can this man give us
his flesh to eat?” So Jesus said to them, "Truly,
truly, I say to you, unless you eat the flesh of the
Son of man and drink his blood, you have no life
in you; he who eats my flesh and drinks my
blood has eternal life, and I will raise him up at
the last day5.
Irmos instead of “It is truly right”
My soul, extol the Lord, Who gave His flesh as
mystical food.
My soul, extol Christ our God,* Who gave His flesh
for man’s salvation.* You are all desire. You are all
delight, O Word of God,* the son of the Virgin,
Lord, the God of gods,* You are the holiest of the
holy.* For this we extol You, together with her
who bore You.

Alleluia, Tone 4
Verse: The eyes of all look to You, and You give
them their food in due season.
Verse: You open Your hand; You satisfy the desire
of every living thing. (Ps 144: 15,16)

Communion Hymn
Whoever feeds on My flesh and drinks My blood
abides in me, and I in him. * Alleluia, alleluia, *
alleluia.
===========================

Gospel – John 6:48-54
At that time, the Lord said: “I am the bread of
life. Your fathers ate the manna in the
wilderness, and they died. This is the bread
which comes down from heaven, that a man
may eat of it and not die. I am the living bread
which came down from heaven; if any one eats
of this bread, he will live for ever; and the bread
which I shall give for the life of the world is my
flesh.”4 The Jews then disputed among

READERS

Today, Sunday, June 3 – 2nd after Pentecost
5:00 pm (Sat) – Andrew Wojchichowskyj
9:30 am (Sun) – Andrea Leader
11:00 am (Sun) – Daria Antoszko
reveals the significance and truth of these events
(events that were already known to his hearers) by
reporting here Christ's own words.
5
Christ was crucified in the flesh and His blood was
shed on the Cross, and on the third day He was raised
in a glorified state. We receive the grace of Christ's
sacrificial offering by coming to Him in faith (v. 35)
and by receiving Holy Communion in faith. In
Communion, we truly eat His flesh and drink His
blood, and this grants the faithful eternal life (v. 54),
with Christ abiding in us and us in Him (v. 56). “There
is no room left for any doubt about the reality of His
flesh and blood, because we have both the witness
of His words and our own faith. Thus when we eat
and drink these elements, we are in Christ and Christ
is in us” (HilryP).

2

To receive Christ's body and blood in an unworthy
manner means coming to Him with hidden
immorality, disunity, doctrinal heresy, or disorder,
failing to see the gifts of God as holy things for holy
people.
3
We prepare for the Eucharist by examining
ourselves. This includes confessing oursins and being
reconciled to one another in the sacrament of
repentance. Being “worthy” does not mean being
sinless, but being cleansed. It is not legalism but
commitment to walk in righteousness before God.
4
The eucharistic significance of this passage is
indisputable. Our Lord's declaration that He is
Himself the living bread that gives life reveals the
Mystical Supper of the NT Church. John never
reports the details of the Last Supper; instead, he
3

Next Sunday, June 10 – 3rd after Pentecost
5:00 pm (Sat) – Anastasia Babej
9:30 am (Sun) – Barb Shipman
11:00 am (Sun) – Michael Pecuh
===========================

available at the Ukrainian Catholic Pastoral
Centre. $25 – per person. $200 – for a table of 8
persons. For tickets or information, contact the
Chancery Office at 780-424-5496.
OUR PARISH PICNIC – will take place on the
Cathedral grounds on Sunday, June 17th, 2018.
One Divine Liturgy will be celebrated at 10 AM.
Please sign-up any of the entrances to let us
know you will be attending!

ANNOUNCEMENTS

COFFEE SOCIAL TODAY – we resume today!
HAPPY BIRTHDAY! – Our best wishes and birthday
blessings to those who celebrated their birthdays
this past week: Many Happy Years!

ICON COURSE – led by Fr. Damian Higgins will take
place June 25-29, 2018. Cost: $350 person. This
includes all materials. Registration and payment
deadline – Monday, June 4th.

THANK YOU – to Brenneis Vegetable Garden for
filling our pots with beautiful flowers! God
bless!

SUMMER BIBLE DAY CAMP – July 9-13, 2018, at
St. Josaphat Cathedral, for children ages 4-12. The
theme this year is: Game ON! Where the children
“Gear up for life’s big Game.” They will learn to
recognize that God has given them everything
they need to live a good life. They will learn that
God has given each of them different gifts and
talents that they can use in life to glorify His name.
Registration forms will be available at the
entrances and on our parish website by April 15th.
============================

NEEDY FUND – We have distributed the Needy
Collections to the following charities: the Marian
Centre, Hope Mission, Mustard Seed Edmonton,
Bissell Centre, and Catholic Near East Welfare.
Thank you for your generous donations and kind
support to those in need! May God bless you!
BULLETIN BY EMAIL – if you wish to receive a
copy of the bulletin by email, please let us know!
BOOK READING CLUB – will begin in September
2018. Day and time will to be announced. The
group will progressively read through the book
“Everlasting Man” written by G.K. Chesterton, and
gather as a group on a regular basis, to discuss the
sections that have been read. If you would like to
join, please email Lauren Girard at
<lcgirard@ualberta.ca>

SUNDAY, MAY 27, 2018
Sunday Envelopes
Donations to the Church
Loose Donations
Candles
TOTAL:

$4,283.00
$490.00
$272.60
$86.90
$5,132.50

Annual expenses to sustain the operation of the Cathedral
are approx. $380,000 dollars ($1,000 per day). Annually,
expenses increase by 3%. Last year’s donations totalled
$251,256 dollars, which covered only 66% of the total
required. Goal for 2018: To cover all operating expenses
with parishioner donations, we need an average monthly
donation of $100, which works out to $20 per Sunday. If
you are able, please help the Cathedral (your second
home) to meet its financial obligations. God bless!
Preservation Fund Donations
Kenneth & Violet Lindgren
$50.00
CanadaHelps.org
$192.00

READERS – Would you be willing to serve as a
reader for the 5 PM Divine Liturgy (Saturday) or
the 11 AM Divine Liturgy (Ukrainian)? Please call
Father Peter or email peterbabej@telus.net
OLD TESTAMENT BIBLE STUDY - break for the
summer. Enjoy your summer break, and please
come join us again in the Fall.
MOLEBEN TO JESUS – will be celebrated at 6:30
PM on Wednesday, June 6, Friday, June 8, and
Wednesday, June 20 & 27.
ANNUAL BISHOP’S PRAYER BREAKFAST – will take
place on Wednesday, June 6, from 7:30 AM to
9AM, at St. Josaphat’s Cathedral Hall. Tickets are

TOTAL

$242.00

===========================
4

Father’s Day Picnic
Sunday, June 17, 2018
ONE DIVINE LITURGY AT 10 AM
Followed by the Picnic, Games & Entertainment, on the Church Grounds
Cost: By Donation

To let us know that you will be attending,
please sign-up at any of the entrances.
Thank you!

Парафіяльний Пікнік
Відбудеться в неділю, 17-го червня, 2018
ОДНА СПІЛЬНА ЛІТУРГІЯ О ГОД. 10:00 РАНО
Пікнік, ігри і забави – на подвір’ї катедри
Кошт: Добровільні датки

Щоб зголосити вашу участь,
просимо записатися при вході до катедри!
Дякуємо!
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that host and blood-stained corporal be brought
to Orvieto. The relics were then placed in the
Cathedral of Orvieto, where they remain today
(see photo…).
This Eucharistic Miracle confirmed the
visions given to St. Juliana of Mont Cornillon in
Belgium (1193-1258). St. Juliana was a nun and
mystic who had a series of visions in which she
was instructed by Our Lord to work to establish
a liturgical feast for the Holy Eucharist, to which
she had a great devotion.
After many years of trying, she finally
convinced the bishop, the future Pope Urban IV,
to create this special feast in honor of the Blessed
Sacrament, where none had existed before. Soon
after her death, Pope Urban instituted Corpus
Christi for the Universal Church and celebrated
it for the first time in Orvieto in 1264, a year after
the
Eucharistic
Miracle in Bolsena.

The Story Behind the Feast of
Corpus Christi
By Gretchen Filz
www.catholiccompany.com
The Solemnity of the Most Holy Body and
Blood of Christ, historically known by its Latin
name, Corpus Christi, celebrates the Real
Presence of Jesus Christ in the Holy Eucharist—
Body, Blood, Soul, and Divinity. It is
traditionally celebrated on the Thursday
following the Solemnity of the Holy Trinity. The
feast dates to the Middle Ages and originated
with a visionary nun and a Eucharistic miracle.

The Story
In 1263 a German priest, Fr. Peter of Prague,
made a pilgrimage to Rome. He stopped in
Bolsena, Italy, to celebrate
Mass at the Church of St.
Christina. At the time he was
having doubts about Jesus
being truly present in the
Blessed Sacrament. He was
affected by the growing
debate
among
certain
theologians who, for the first
time in the history of the
Church, began introducing
doubts about the Body and
Blood of Christ being
actually present in the
consecrated bread and wine.
In response to his doubt,
when he recited the prayer of
consecration as he celebrated
the Holy Sacrifice of the
Mass, blood started seeping
from the consecrated host and onto the altar and
corporal.

Inspired by the
miracle, Pope Urban
commissioned
a
Dominican friar, St.
Thomas Aquinas, to
compose the Mass
and Office for the
feast of Corpus
Christi.
Aquinas’
hymns in honor of
the Holy Eucharist,
Pange
Lingua,
Tantum Ergo, Panis
Angelicus, and O
Salutaris Hostia are
the beloved hymns
the Church sings on
the feast of Corpus
Christi as well as throughout the year during
Exposition and Benediction of the Blessed
Sacrament.

Fr. Peter reported this miracle to Pope Urban
IV, who at the time was nearby in Orvieto. The
pope sent delegates to investigate and ordered

===========================
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CЛУЖБА БОЖA

воспоминання, яке й ми празнуємо, і
кличемо:* Господи, слава Тобі.

Перший антифон
Господь пасе мене і нічого не бракуватиме
мені; * на місці квітучім, там Він оселив мене.
Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Бо, якщо й піду посеред тіні смертної, * не
побоюся зла, бо Ти зо мною єси.
Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Приготовив Ти передо мною трапезу* проти
супротивніків моїх.
Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Слава… І нині… Єдинородний Сину…

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

Ось предлежить Христос на
поживу всім,* прийдіте і припадаючи
поклонімся Христу Богові, у цих тайнах
утаємному,* з умилінням кличучи:* Владико,
не опали нас, недостойних, причастям,* але
попали гріхи і очисти душі наші.
Кондак, глас 4:

Прокімен
Глас 4: Нагодував ях тістом пшеничним і
медом з каменя наситив їх.
Стих: Радуйтеся Богові, помічникові нашому.

Вхідний антифон

Читання Апостола
До Корінтян першого посланнє святого
апостола Павла читання (11: 23-32).
Браття і сестри! Що я прийняв від Господа, те
передав вам: Господь Ісус тієї ночі, якої був
виданий, узяв хліб і, віддавши хвалу,
розламав і сказав: «Прийміть, їжте: Це є Моє
Тіло, що за вас ламається. Робіть це на Мій
спомин.» Так само й чашу по вечері, кажучи:
«Ця чаша -- новий завіт у моїй Крові. Робіть це
кожний раз, коли будете пити, на мій спомин.
Бо кожного разу, як їсте Хліб цей і п’єте цю
чашу, звіщаєте смерть Господню, поки Він не
прийде. Тому, хто буде їсти Хліб або пити
чашу Господню недостойно, буде винний
супроти Тіла і Крови Господньої. Хай, отже,
кожний випробує себе самого і тоді їсть цей
Хліб і п’є цю чашу. Бо хто їсть і п’є, не
розрізняючи, що то Тіло Господнє, суд собі
їсть і п’є. Ось чому у вас багато недужих та
хворих, та й чимало умирають. Якби ми самі
себе розсуджували, нас би не судили. Коли ж
Господь нас судить, Він нас карає, щоб ми не
були засуджені зо світом.

Стих: Коли призвав я, вислухав мене Бог правди
моєї.

Воспоминання Твоє, Христе
Боже наш,* засвітило світові день
празничний,* від Тебе бо рибалки училися
безкровну жертву хліба й вина Тобі
приносити* і так творити Твоє божественне
воспоминання, яке й ми празнуємо, і
кличемо:* Господи, слава Тобі.
Тропар, глас 4:

Стих: Жертвуйте жертву правди і уповайте на
Господа.

Воспоминання Твоє, Христе Боже наш...
Стих: Дав Ти веселість у серці моїм, від плоду
пшениці, вина і єлею свого збагатіли.

Воспоминання Твоє, Христе Боже наш...
Вхід з євангелією
Ієрей: Премудрість! Прості!
Стих: Тобі пожертвую жертву хвали і в ім’я
Господнє закличу.
Тропарі і Кондаки
Тропар, глас 4: Воспоминання Твоє, Христе
Боже наш,* засвітило світові день
празничний,* від Тебе бо рибалки училися
безкровну жертву хліба й вина Тобі
приносити* і так творити Твоє божественне

Стихи на Алилуя
1. Очі всіх на Тебе уповають, і Ти своєчасно
даєш їм поживу. 2. Ти відкриєш руку Твою і
сповняєш усе живе благоволінням.
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Читання Євангеліє – Йоана 6:48-54
Сказав Господь: «Я Хліб життя. Батьки ваші
їли манну в пустині і померли. А це -- Хліб, що
з неба сходить, щоб той, хто Його їстиме, не
вмер. Я -- Хліб живий, що зійшов з неба. Коли
хто їстиме цей Хліб, житиме повіки. І Хліб, що
Я дам, то Моє Тіло за життя світу.» Тут юдеї
стали сперечатися між собою, кажучи: «Як
отой може нам дати своє тіло їсти?» Ісус
сказав їм: «Істиинно, істинно кажу вам: Як не
їстимете Тіла Сина Чоловічого і не питимете
Його Крови, не матимете життя в собі. Хто їсть
моє Тіло і п’є Мою Кров, має життя вічне, і Я
воскрешу Його в останній день».

відправиться о год. 10:00 рано. Пікнік – на
подвір’ї храму. Просимо всіх до участи!
============================
НЕДІЛЯ, 27-ГО ТРАВНЯ, 2018
Недільні ковертки
Окремі Пожертви на парафію
Дрібні пожертви
Свічки
РАЗОМ:

$4,283.00
$490.00
$272.60
$86.90
$5,132.50

Річно, скільки фондів потрібно щоб утримати
катедральний храм? – Приблизно $380,000 долярів.
(Це виходить приблизно $1,000 долярів на день).
Наскільки кошти підвищуются? – Пересічно, кошти
відвищуються що року на 3%. З приводу інфляції,
протягом 2018 року сподіваємось що видатки
збільшаться на $11,400 долярів.
Чи пожертви парафіян покривають наші видатки? –
Ні. Минуло року, пожертви на храм – всього разом було
$251,256.01 долярів. Це покрило лише 66%
операційних видатків.
Як допомогти? – Ми зможемо покрити всі наші
видатки, якщо пересічна недільна пожертва вийде на
$20 долярів ($100 місячно). Просимо вашої допомоги
щоб запезпечити всі фінансові зобов’язання катедри
(вашого дому та Божого дому). Нехай Господь Бог
благословить!
Фонд Збереження Катедри
Кеннеф і Вайолет Ліндґрен
$50.00
CanadaHelps.org
$192.00

Замість «Достойно»
Величай, душе моя, Господа, що Плоть і Кров
Свою дав у поживу таїнственну.
Увесь Ти є прагнення, * увесь насолода,
Слово Боже, * Діви Сину, Боже богів,
Господи, святих пресвятий, * тому Тебе всі з
тією, що Тебе породила, величаємо.
Причасний
«Хто їсть Мою Плоть і П’є Мою Кров, в Мені
перебуває, * і Я в ньому», сказав Господь.
Алилуя, алилуя, * алилуя!
===========================
ЧИТЦІ
Сьогодні, , 3-го червня
5:00 пп. (суб) – Андрій Войціховський
9:30 рано (нед) – Андрея Лідер
11:00 рано (нед) – Дарія Антошко

РАЗОМ

$242.00

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

СВЯТО ПРЕСВЯТОЇ
ЄВХАРИСТІЇ

В слідуючу неділю, 10-го червня
5:00 пп. (суб) – Анастасія Бабей
9:30 рано (нед) – Варвара Шипман
11:00 рано (нед) – Михайло Пецюх

«Хто їсть моє Тіло і п’є мою Кров, той має
життя вічне, і я воскрешу його останнього дня»,
(Ів. 6, 54).
Свята Літургія, як Безкровна Жертва, це
осередок культу й духовного життя Христової
Церкви. А це тому, що на Святій Літургії
здійснюється Тайна понад усі Тайни — Пресвята
Тайна Євхаристії. Другий Ватиканський Собор в
догматичній конституції про Церкву називає
Євхаристійну Жертву «джерелом та звершенням
цілого християнського життя» (§11).

===========================
МОЛЕБЕНЬ ДО ХРИСТА – буде відправлятися о
6:30 вечора в середу, 6-го, 20-го і 27-го червня,
і в п’ятницю, 8 червня.
ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПІКНІК – відбудеться в неділю,
17-го червня. Одна Божественна Літургія
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Культ Пресвятої Євхаристії у Христовій
Церкві такий давній, як давня сама установа цієї
Святої Тайни. Цей культ сотні років у Східній та
Західній церквах завжди був поєднаний тільки з
відправою Святої Літургії. Тільки в XII ст. Західна
церква
по
різним
причинам
починає
впроваджувати культ Пресвятої Євхаристії поза
відправою Святої Літургії, тобто культ освячених і
в кивоті збережених Євхаристійних Дарів. Вслід за
цим з’являються різні обрядові практики, дотепер
незнані в Церкві. Вшанування Євхаристійного
Христа в кивоті стає у Західній Церкві мотивом до
започаткування празника Божого Тіла. Його
святкує Західна Церква в четвер після віддання
празника Святої Трійці. Пам’ять започаткування
Пресвятої Євхаристії і Східна і Західна Церкви
відзначають у Великий Четвер.
Пресв. Євхаристія в першому тисячолітті
Церкви
Ісус Христос на Тайній Вечері установив
Пресвяту Євхаристію, щоб по всі часи
приносилася в Церкві Свята Безкровна Жертва на
згадку Його Кровної Жертви на хресті та щоб бути
духовною їжею для душ. Другий Ватиканський
Собор описує ціль започаткування Пресвятої
Євхаристії так: «Наш Спаситель на останній
Вечері, тієї ночі, коли Його було видано на смерть,
установив Євхаристійну Жертву свого Тіла й
Крові, щоб на всі віки, аж до свого другого
приходу, повторяти Хресну Жертву й таким
чином довірити Церкві, пам’ятку своєї смерті
й воскресіння: таїнство побожності, знак єдності,
зв’язок любові, пасхальну гостину, на якій
Христос приймається, дух наповнюється ласки й
дається нам завдаток майбутньої слави» (Про
Святу Літургію, §47).
Із цілі установлення Пресвятої Євхаристії
випливає, що вона у своїй основі не є предметом,
але актом Боговшанування, так званий, властивий
культ Пресвятої Євхаристії полягає не в її
зберіганні, а в Жертвоприношенні та Святому
Причасті вірників. В перших століттях
християнства зберігалися Освячені Дари не для
культу, а тільки як запасні Дари для хворих і
помираючих. Спосіб переховування Святих Тайн
був дуже простий і непомітний. Їх зберігали або в
захристії, або за престолом, або у посудині в виді
голуба, що звисав над престолом. Наші
сьогоднішні кивоти з’явилися лише в XVI ст..

До сьогодні деякі східні Церкви, як наприклад
Коптійська (Ефіопія), Сірійська (Сірія) і
Несторіанська узагалі не зберігають Святих Тайн.
А хворим уділяють Святе Причастя зразу після
Служби Божої.
Святі Отці першого тисячоліття як Східної так
і Західної церков знають культ Пресвятої
Євхаристії тільки в зв’язку з служінням Святої
Літургії. Тому вони безнастанно призивають
вірників до частої і навіть щоденної участі в Святій
Літургії і Святому Причасті. Перші християни так
любили й цінили Святу Літургію і Святе Причастя,
що навіть під загрозою смерті, брали в них участь.
Для них бути на Святій Літургії і поєднуватися з
Христом у Святому Причасті було найбільшою
ласкою і привілеєм, а бути виключеним від участі
у Святій Літургії чи Святому Причасті –
найбільшою карою. Всі Православні Церкви й
сьогодні знають культ Пресвятої Євхаристії тільки
в поєднанні з Святою Літургією.
Празник Божого Тіла в Західній церкві
Починаючи від XII ст., помічаємо намагання в
Західній церкві, зробити Пресвяту Євхаристію
предметом особливого культу й поза Службою
Божою. Єпископ Роберт з Льєж 1246 р. установив
у своїй єпархії празник у честь Найсвятіших Тайн.
Цей празник був відсвяткований перший раз 1247
р. у церкві св. Мартина в Льєж.
Празник
Пресвятої
Євхаристії
відтак
поширився і на інші країни Європи. Папа Урбан IV
окремою булою з 1264 р. наказав святкувати цей
празник в цілій Католицькій Церкві під назвою
«Празник Христового Тіла». Але започаткування
цього празника на початку в багатьох місцевостях
натрапляло на опір духовенства. Тому Папа
Климент V на соборі у Вієнні 1311 р. ще раз
підтвердив рішення свого попередника щодо
празника Христового Тіла, і відтоді він стає
загальним у цілій Західній церкві.
З XIV ст. головною частиною празника Божого
Тіла стають прилюдні процесії зі Святими
Тайнами по дорогах і громадських місцях. Перша
така процесія відбулася в місті Кельні (Німеччина)
в 1279 році.
Другий Ватиканський Собор, у своїх
декретах небагато говорить про культ Пресвятої
Євхаристії поза Святою Літургією, зате дуже
наголошує цей культ у зв’язку з Літургією та
значення Святої Літургії і Святого Причастя для
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життя Церкви й освячення вірників. В декреті про
Святу Літургію сказано: «Проте Літургія є тією
вершиною, до якої прямує діяльність Церкви, й
одночасно є і тим джерелом, звідки випливає вся її
сила… Отже в Літургії, зокрема в Євхаристії,
немов із джерела, витікають на нас ласки та з
найбільшою успішністю осягається освячення
людей у Христі, і Боже прославлення, до якого,
немов до мети, спрямовані усі інші діла Церкви
(§10)…
Конгрегація Обрядів, маючи на увазі бажання
Собору, щоб відправа Святої Літургії і Святого
Причастя були осередком Боговшанування в
Церкві, 25-го травня 1967 р. видала окрему
інструкцію «Про Культ Євхаристійної Тайни».
Інструкція подає різні вказівки відносно відправи
Святої Літургії та виставлення Найсвятіших Тайн.
Західна церква в XIII ст., установила празник у
честь Пресвятої Євхаристії, з тією метою, щоб
протидіяти єресям, які перечили правдиву
присутність Ісуса Христа під виглядом хліба й
вина. Святкування цього празника не залишилося
без впливу й на Східні Католицькі церкви. З часом,
празник Божого Тіла приймають Східні
Католицькі
церкви
Сірійців,
Халдейців,
Маронітів, Вірменів, Коптів, Мелхітів та Італогреків. Рішенням Замойського Синоду (1720 р.)
цей празник став обов’язковим і в ГрекоКатолицькій Церкві.
Культ Пресвятої Євхаристії в Українській
церкві
Наш український народ, приймаючи святу віру
з Візантії, прийняв з нею і тисячолітню традицію
Східної Церкви щодо культу Пресвятої
Євхаристії. А цей культ від апостольських часів, як
було вище сказано, полягав у приношенні Святої
Безкровної Жертви та у Святому Причасті. І наша
Українська Церква від самих початків
християнської віри цей культ ревно плекала.
Київський митрополит Петро Могила у своєму
Требнику з 1646 р. приписує як священикам, так і
мирянам зберігати дуже велику почесть до
Пресвятої Євхаристії. Те саме наказує митрополит
Могила й тим, хто служать біля престолу. Вони не
сміють навіть доторкатися самого престолу, а тим
більше на ньому стоячих Святих Тайн. З огляду на
пошану до Святих Тайн ніхто з не духовних осіб
не сміє входити до святилища. А паламарі мають
часто сповідатися і приймати Святе Причастя та
жити чесно і тверезо.

Подібно і Слуга Божий митрополит Андрій
Шептицький вимагає превеликої пошани для
Святих Тайн на престолі. «Найсвятішим місцем у
церкві — каже він у пастирському посланні з 1900
р. — це престол Божий, а на ньому кивот — палата
Христа… Бо Святий Жертовник то найсвятіше
місце. А тому, що на ньому приноситься
найсвятіша Жертва Служби Божої, і тому, що
Найсвятіший Господь неба й землі перебуває в
ньому під виглядом хліба. Це місце настільки
святе, що простий християнину й доторкнутися до
нього не достойний! А священики, котрі є
посвячені для Божої служби, наближаються до
нього лише зі страхом та з чистим сумлінням. Це
місце настільки святе, що на ньому не повинно
бути нічого, що не є попередньо визначене нашим
святим обрядом». (Пастирський Лист з 1900 р.).
У Східній церкві ніхто й ніколи не перечив
дійсної присутності Христа у Пресвятої
Євхаристії, тому не було потреби ту присутність
наголошувати окремим вшануванням поза
Святою Літургією.
Однак, Замойський Синод 1720 р. своїм
рішенням наказує і в Греко-Католицькій Церкві
святкувати празник Божого Тіла. Тож тепер і в нас
щораз більше стає звичаєм, щоб під час різних
богослужб і навіть під час Святої Літургії
виставляти Святі Тайни, давати ними
благословення поза Літургією, організовувати
процесії зі Святими Тайнами. В 1738 р. перший раз
з’являється друком Служба Божа празника
Пресвятої Євхаристії.
Добре й похвальне всяке вшанування
Пресвятої Євхаристії, … цінування Святої Літургії
та часте Святе Причастя. …
Тому культ Пресвятої Євхаристії у зв’язку з
Безкровною Жертвою Служби Божої і Святим
Причастям має і мусить бути в нас завжди на
першому місці. «Немає святішої, величнішої та
важливішої дії, — каже Слуга Божий митрополит
Андрій Шептицький, — ніж страшна Жертва
Служби Божої. Коли священик приступає до
жертовника, тоді його чин перевищує у
важливості і святості всі діяння людей, котрі
історики записують як важливі історичні події». А
про значення Святого Причастя для нашого
духовного життя св. Пій Х каже: «Святе Причастя
— це найкоротша й найпевніша дорога до неба».
http://blyzhchedoboga.com.ua/
===========================
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THIS WEEK AT THE CATHEDRAL

===========================
COMMITTEES, PROGRAMS

SUNDAY, JUNE 3: 2ND SUNDAY AFTER PENTECOST
4:00 PM (SAT) – Great Vespers
5:00 PM (SAT) – Divine Liturgy; for the intentions of all
parishioners; for the health of Carol Batty.

Knights of Columbus
Grand Knight: Greg Warwa
St. Josaphat Choir
Denise Lucyshyn
St. Josaphat Brotherhood (UCBC)
President: Ron Zapisocki
Ukrainian Catholic Women’s League
President: Carol Batty

7:30 AM – Great Matins; Rosary
9:30 AM – Divine Liturgy (Eng); for all parishioners; for
the health of Noel Misko; for the repose of +Henrietta
(Yuzvak) Moir; for the repose of +Carol Balko.
11:00 AM – Divine Liturgy (Ukr); for the needs and
intentions of all parishioners; for the repose of +Halyna
Horbay.
Mon. June 4: Holy Father Metrophanes, Patriarch of
Constantinople (312-37)
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health and blessing of
Yvonne & Andriy Shevchuk and family.
Tues. June 5: The Holy Priest-Martyr Dorotheus, Bishop
of Tyre (361-63); the Holy Priest-Martyr Cosmas,
Presbyter of Armenia (1707)
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Catherine
Elizabeth Maskiew and +parents and +family.
Wed. June 6: Venerable Father Bessarion the
Wonderworker (457-74); Venerable Hilarion the New
(845-46)
7:30 AM – Bishop’s Prayer Breakfast. NO Divine Liturgy.
6:30 PM – Moleben to Jesus
Thurs. June 7: The Holy Priest-Martyr Theodotus of
Ancyra (284-305)
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Maria Czolij.
10:00 AM – Funeral (+Carol Balko)
Fri. June 8: The Transfer of the Holy Relics of the Holy
Great Martyr Theodore Tyro
7:30 AM – Divine Liturgy; for +Maria Pastuszenko.
6:30 PM – Moleben to Jesus

780-483-5810

780-476-8977
780-476-5834

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

Sat. June 9: Our Holy Father Cyril, Archbishop of
Alexandria (444)
4:00 PM – Great Vespers
5:00 PM (Bilingual) – Divine Liturgy; for all parishioners;
for the health and blessing of Yvonne & Andriy Shewchuk
and family; for the repose of +Ana & +Vasyl Palichuk –
Panakhyda afterwards.
SUNDAY, JUNE 10: 3RD SUNDAY AFTER PENTECOST;
HOLY EUCHARIST
7:30 AM – Great Matins; Rosary
9:30 AM – Divine Liturgy (Eng); for all parishioners; for
the repose of +Mike Chamaschuk.
11:00 AM – Divine Liturgy (Ukr); for the needs and
intentions of all parishioners; for the repose of +Bronislav
Vyshnevsky.
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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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