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DIVINE LITURGY

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

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

Fr. 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)

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

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

You rose from the tomb, O
almighty Saviour;* and Hades, seeing this
wonder, was stricken with fear; and the dead
arose.* Creation saw and rejoices with You, and
Adam exults.* And the world, my Saviour, sings
Your praises for ever.
Kontakion, Tone 2:

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

Prokeimenon, Tone 2
The Lord is my strength and my song of praise,
and He has become my salvation.
Verse: The Lord has indeed chastised me, but He has not
delivered me to death.

Feasts – See Bulletin; Confessions – Before Liturgy
1

Epistle (Romans 5:1-10)
A reading from the holy Apostle Paul to the
Romans.
Brothers and sisters, since we are justified1 by
faith, we have peace with God through our Lord
Jesus Christ, through whom we have obtained
access to this grace in which we stand; and we
boast in our hope of sharing the glory of God.
And not only that, but we also boast in our
sufferings, knowing that suffering produces
endurance, and endurance produces character,
and character produces hope, and hope does
not disappoint us, because God’s love has been
poured into our hearts through the Holy Spirit
that has been given to us.2 For while we were
still weak, at the right time Christ died for the
ungodly. Indeed, rarely will anyone die for a
righteous person—though perhaps for a good
person someone might actually dare to die. But
God proves his love for us in that while we still
were sinners Christ died for us. Much more
surely then, now that we have been justified by
his blood, will we be saved through him from
the wrath of God. For if while we were enemies,
we were reconciled to God through the death of

his Son, much more surely, having been
reconciled, will we be saved by his life.3

1

4

Alleluia, Tone 2
Verse: The Lord will hear you in the day of
tribulation; the name of the God of Jacob will
shield you. Verse: Lord, grant victory to the king
and hear us in the day that we shall call upon
You.
Gospel (Matthew 6:22-33)
The Lord said to his disciples, “The eye is the
lamp of the body.4 So, if your eye is healthy,
your whole body will be full of light; but if your
eye is unhealthy, your whole body will be full of
darkness. If then the light in you is darkness,
how great is the darkness! “No one can serve
two masters; for a slave will either hate the one
and love the other or be devoted to the one and
despise the other. You cannot serve God and
wealth.5 “Therefore I tell you, do not worry
about your life, what you will eat or what you
will drink, or about your body, what you will
wear. Is not life more than food, and the body
more than clothing?6 Look at the birds of the air;

The justified are endowed with theological virtues. By
faith, they live in peace with God and have access to his
grace; in hope, they long for the glory of God that awaits
them; and through love, they show that the charity of the
Spirit dwells in their hearts. Equipped in this way, believers
can become more like Christ through endurance and
suffering.
2 God shows his love: The dying of Christ shows us the
depths of God’s unconditional love for the world (1 Jn
3:16). This is all the more remarkable since the world,
being “ungodly” (5:6) and “enemies” (5:10), did not
deserve it.
3 shall we be saved: Salvation can be described in terms of
the past, present, and future. It is past with reference to
Baptism, which saves us from the filth of our sins (1 Pet
3:21). It is a present reality when we allow grace to make
us steadily more virtuous and holy (1 Cor 1:18). It is a
future hope that we will for ever live with the Lord in glory
(Heb 9:28).

The eye is the lamp: An ancient metaphor (Tob 10:5; Prov
15:30; Sir 23:19). Jesus uses it to advocate generosity.
Those with evil or unsound eyes are stingy with their
belongings (Deut 15:9; Sir 14:8–10; cf. Mt 20:15); they are
full of darkness (6:23). Those with sound eyes share their
goods with the needy (4:7); they are filled with light.
5

Jesus warns that earthly possessions can threaten an
undivided love for God. The NT elsewhere exposes the
dangers surrounding money and the accumulation of
temporal goods (13:22; Lk 12:13–21; 1 Tim 6:10; Heb 13:5.)
6

Jesus teaches with the logic of Jewish rabbis: the lesser
fact of God’s care for lilies (6:28) implies God’s greater
concern for men (6:30). ● Anagogically: God supplies our
physical needs to signify his greater concern for our
spiritual needs. As his care for the lilies and the grass is
outmatched by his provision of clothing for us, so the
garments we receive prefigure God’s desire to clothe us
with glory and immortality in heaven (cf. 1 Cor 15:51–55;
Rev 19:7–8).
2

they neither sow nor reap nor gather into barns,
and yet your heavenly Father feeds them. Are
you not of more value than they? And can any
of you by worrying add a single hour to your
span of life? And why do you worry about
clothing? Consider the lilies of the field, how
they grow; they neither toil nor spin, yet I tell
you, even Solomon in all his glory was not
clothed like one of these. But if God so clothes
the grass of the field, which is alive today and
tomorrow is thrown into the oven, will he not
much more clothe you—you of little faith?
Therefore, do not worry, saying, ‘What will we
eat?’ or ‘What will we drink?’ or ‘What will we
wear?’ For it is the Gentiles who strive for all
these things. And indeed, your heavenly Father
knows that you need all these things. But strive
first for the kingdom of God7 and his
righteousness, and all these things will be given
to you as well.”

HAPPY BIRTHDAY! – Our best wishes and birthday
blessings to Dobrodiyka Lada Cherwick (June 10)
and Paul Svitich (June 11), and to all those who
celebrate their birthdays. Many Happy Years!

Communion Hymn
Praise the Lord from the heavens;* praise Him
in the highest.* Alleluia, alleluia,* alleluia.
===========================

SINCEREST PRAYERS & CONDOLENCES to Greg
Balko, Catherine and Joey Balko and family on
the passing away of Carol Balko. The funeral was
held on Thursday, June 8. May her memory be
eternal.
BULLETIN BY EMAIL – if you wish to receive a
copy of the bulletin by email, please let us know!

CONGRATULATIONS – to Solomiia and Julian
Savaryn on the birth of their son, Joseph. May
God bless and grant many happy years!
CONGRATULATIONS & BEST WISHES – to
Catherine and Andrew Wojchichowskyj on the
occasion of the Christian Initiation of their
newborn daughter Rebecca. Many happy years!
PROFESSION – Paul Ellis will make his Solemn
Profession to the Secular Franciscan Order Thia
will take place next Sunday, June 17, prior to the
10 AM Divine Liturgy. All are welcome!
THANK YOU – to Brenneis Vegetable Garden for
filling our pots with beautiful flowers! God
bless!

READERS

Today, Sunday, June 10 – 3rd after Pentecost
5:00 pm (Sat) – Anastasia Babej
9:30 am (Sun) – Barb Shipman
11:00 am (Sun) – Michael Pecuh
Next Sunday, June 17 – 4th after Pentecost
5:00 pm (Sat) – Theodosia Babej
10:00 am – Nicholas Doblanko / Michael Pecuh
===========================

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>

ANNOUNCEMENTS

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

COFFEE SOCIAL TODAY – as usual.
OUR PARISH PICNIC – will take place on the
Cathedral grounds on FATHER’S DAY, 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!

MOLEBEN TO JESUS – will be celebrated on Friday,
June 8, and Wednesdays, June 13, 20 & 27.
excuse for laziness in practical matters (2 Thess 3:6–13)
but a call to trust in the Father’s care (Phil 4:6).
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strive first for the Kingdom of God: Christians must
prioritize the pursuit of holiness in their lives. This is not an
3

6 Unshakeable Promises for
Anxious Souls

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 are available at the
entrances and on our parish website.

Overcome fear, worry and anxiety with
these promises from God!
While God calls us every single day to not be
afraid, to simply trust Him in everything can be
difficult. The Christian life is a constant battle
between fear and trust; anxiety and trust, and
doubt and confidence. Worrying can be harmful
not only to our emotional health, but also to our
physical health. Excessive worrying can lead to
depression and can even cause us to become
physically ill. When we worry, we get so lost in
what “might” happen that we lose sight of our
peace and happiness and can no longer find our
inner calm. If you are a chronic worry, there is
hope. One of the best ways to overcome worry
and anxiety is to remind yourself of the
unshakable promises we have in God’s Word.
When circumstances show up that have the ability
to break us down, we can turn to these incredible
truths. Here are six unshakeable promises for
anxious souls.

MUNDARE VIDPUST PILGRIMMAGE. Everyone
is invited to come to this year’s Vidpust, which
will take place Sunday, June 24, 2018 at Saints
Peter & Paul Grotto in Mundare. Schedule: 8AM
- Divine Liturgy, 9:30AM - Blessing of Water,
9:45AM - Procession, 10AM - Solemn Divine
Liturgy, noon - dinner at the National Hall, 2pm
- Moleben and blessing of religious articles in
church. Religious articles and books available at
the museum. Dinner tickets available before
Divine Liturgy and at the door. Prices: $20 for
adults, $5 for children 5-12 years old. Family
rate available. For more information, call Fr.
Ireneus at 780-764-3860.
============================
SUNDAY, JUNE 3, 2018

God is With Us Wherever We Go

Sunday Envelopes
$3,478.00
Donations to the Church
$90.00
Loose Donations
$209.50
Candles
$109.75
TOTAL:
$3,887.25
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
Fr. Jim & Olha Nakonechny
$300.00
Stephania Broda (in memory of +Alex Broda) $250.00
N.N.
$4.00
TOTAL

Joshua 1:9 says, “Have I not commanded you?
Be strong and courageous. Do not be frightened,
and do not be dismayed, for the Lord your God is
with you wherever you go.” There are three times
in Joshua 1 that God tells Joshua to be strong and
to be courageous because he’ll need to be ready
for what’s coming later. God also commands that
he not be frightened or dismayed and for one
reason only; “the Lord your God is with you
wherever you go.” If you are going into a
particularly unsettling situation and your soul is
anxious, have comfort in the fact that God is with
you wherever you go.
God Upholds Us With His Righteous Hand
Isaiah 41:10 says, “So do not fear, for I am
with you; do not be dismayed, for I am your God.
I will strengthen you and help you; I will uphold
you with My righteous right hand.” Sometimes,

$554.00

===========================
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we can read certain verses from Scripture a
hundred times and fail to take them to heart the
way the Lord wants us to. Other times, we can
linger on a verse or two, and let them minister
life, healing and comfort to us. Isaiah 41:10 is so
rich with the promises of God that it warrants
special attention from us. Ultimately, the Lord
wants to impart to us through this verse that we
shouldn’t be afraid. “Fear not [there is nothing to
fear].” One reason why God warns us against fear
is that it can short-circuit the answered prayers
and blessings that He has in store for us. When
you are anxious, hold onto the promise that God is
upholding you in His righteous hand.

midst of turmoil. When your soul is anxious, hold
onto the promise that God’s supernatural peace
surpasses all natural understanding.
God Takes Care of the Big Stuff and the Little
Stuff
Luke 12:22-26 says, “Do not worry about your
life, what you will eat; or about your body, what
you will wear. Life is more than food, and the
body more than clothes. Consider the ravens:
They do not sow or reap, they have no storeroom
or barn; yet God feeds them. And how much more
valuable you are than birds! Who of you by
worrying can add a single hour to his life? Since
you cannot do this very little thing, why do you
worry about the rest?” What is so great about
these verses is that it reminds us that we shouldn’t
worry because God will take care of the big stuff
and the little stuff. Worrying doesn’t change
things, big or small, except to make those
problems appear worse than they really are. Don’t
get hung up on the big things. Cast your cares on
God and then trust in His wisdom.

God is Our Refuge and Strength
Psalm 46:1 reminds us that, “God is our refuge
and strength, an ever-present help in trouble.” By
definition, a refuge is a safe place. When the
Bible describes God as our refuge, it is saying that
God is our safe place when we need protection
from something. Knowing God is our refuge
enables us to trust Him more freely. We need not
fear situations or people who threaten our wellbeing, whether in a physical or spiritual sense.
There is no situation we will ever face that is out
of God’s control, so the best place to be when
your soul is anxious, always, is right with Him.

The Lord is the Stronghold of Our Lives
Psalm 27:1 says, “The Lord is my light and my
salvation – whom shall I fear? The Lord is the
stronghold of my life – of whom shall I be
afraid?” Like many psalms, King David wrote this
from a season of trouble. Yet, it is a song of
confidence and triumph because David was not in
darkness or ultimate peril because the Lord was
his light and salvation. God Himself brought light
to David’s life. He did not despair in darkness and
all that it represented. His life was filled with the
Lord, and his life was filled with the light. The
same can be applied to our lives. When your soul
is anxious, remember that the Lord is the
stronghold of your life. Only when we you
recognize this can you truly be filled with light.
Anxiety and fear are relentless. These are two of
the enemy’s most popular weapons that he uses
against us. But when you trust in God in all
circumstances, your soul can find rest. Cast your
anxieties on the Lord and do not be anxious about
anything for God is with you.

The Peace of God Transcends All
Understanding
Philippians 4:6-7 says, “Do not be anxious
about anything, but in every situation, by prayer
and petition, with thanksgiving, present your
requests to God. And the peace of God, which
transcends all understanding, will guard your
hearts and your minds in Christ Jesus.” This is a
wonderful promise. The believer who places his
or her full confidence in a loving God and is
thankful in every circumstance will possess a
supernatural peace. An inner calm will dominate
the heart. The faithful believer will know peace –
his heart and mind are guarded by it. No one,
especially those outside of Christ, will be able to
fathom that peace. The most, it will remain a
mystery how someone can be so serene in the
5

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!

арафіяльний

ікнік

Відбудеться в неділю, 17-го червня, 2018
Д А

ІЛЬ А ЛІ

ГІЯ

Г Д. 10:00 А

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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CЛУЖБА БОЖA

примирилися з Богом смертю його Сина, то
тим більше тепер, примирившися, спасемося
його життям.

Тропарі і Кондаки
Тропар, глас 2: Коли зійшов Ти до смерти, Життя

Стихи Алилуя

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

1. Вислухає тебе Господь у день печалі,
захистить тебе ім’я Бога Якова. 2. Господи,
спаси царя і вислухай нас, коли будемо
взивати до Тебе.
Євангелія – Від Матея 6,22-33
СКАЗАВ ГОСПОДЬ: Сказав Господь: «Світло
тіла - око. Як, отже, твоє око ясне, все тіло
твоє буде світле. А коли твоє око лихе, все
тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що
тобі, темрява, то якою великою буде
темрява! Ніхто не може двом панам служити:
бо або одного зненавидить, а другого буде
любити, або буде триматися одного, а того
знехтує. Не можете служити Богові і мамоні.
Ось чому кажу вам: Не турбуйтеся вашим
життям, що вам їсти та що пити; ні тілом
вашим, у що одягнутись. Хіба життя не більше
їжі, тіло - не більше одежі? Гляньте на птиць
небесних: не сіють і не жнуть, ані не збирають
у засіки, і Отець ваш небесний їх годує. Хіба
ви не вартісніші від них? Хто з вас, журячись,
може добавити до свого віку хоч один лікоть?
І про одежу, чого ж вам клопотатись? Гляньте
на польові лілеї, як вони ростуть: не
працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що й
Соломон й свій своїй славі не вдягався так, як
одна з них. І коли польове зілля, яке сьогодні
є, а завтра вкидають до печі, Бог так одягає,
то чи не багато більше вас, маловірні? Тож не
турбуйтесь, кажучи: Що будемо їсти, що пити
і в що одягнемося? Про все те побиваються
погани. Отець же ваш небесний знає, що вам
усе це потрібне. Шукайте перше Царства
Божого та його справедливости, і все те вам
додастя.»

Прокімен, Глас 2
ВСІ: Господь – моя сила і моя пісня, і Він став
мені спасінням.
Стих: Тяжко покарав мене Господь, та не передав
мене смерті.

Апостол – Римлян 5:1-10
До Римлян послання святого апостола Павла
читання.
Браття і сестри! Виправдані ж вірою, ми
маємо мир з Богом через Господа нашого
Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали
доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і
хвалимося надією на славу Божу. Та й не
тільки це, але хвалимось і в стражданнях,
знаючи, що страждання дає терпеливість, і
терпеливість -- досвід, а досвід -- надію. Надія
ж не засоромить, бо любов Бога була влита в
серця наші Духом Святим, що даний нам.
Христос бо, ще тоді, як ми були безсилі, у
призначений час помер за безбожних.
Навряд чи хто за праведника вмирає; бо за
доброго може б хто і відважився умерти. Бог
же показує свою любов до нас тим, що
Христос умер за нас, коли ми ще були
грішниками. Отож тим більше тепер,
оправдані його кров’ю, ми ним спасемося від
гніву. Бо коли, бувши ворогами, ми

Причасний
Хваліте Господа з небес* хваліте його на
висотах. * Алилуя, алилуя,* алилуя.
===========================
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780-422-3181, або електронічно на адресу
peterbabej@telus.net

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

ВІСНИК – якщо бажаєте щотижня отримувати
електроничну копію парафіяльного вісника,
просимо повідомити канцелярію телефонічно
780-422-3181 або електричною поштою
josaphat@telus.net

В слідуючу неділю, 17-го червня
5:00 пп. (суб) – Теодосія Бабей
10:00 рано – Микола Добланко / Михайло Пецюх

ВІДПУСТ СВВ. ПЕТРА І ПАВЛА – в Миндері,
відбудеться в неділю 24-го червня, 2018.
Служба Божа, 8:00 ранку; благословення води,
9:30 ранку; процесія, 9:45 ранку; Божественна
Літургія, 10:00 ранку (в церкві); Обід в
Народньому домі, 12 п.п.; Молебень і
благословення релігійних речей, 2:00 п.п..
Квитки на обід: дорослі, $20; діти 5-12 років, $5.
За дальшими інформаціями, просимо дзвонити
до о. Іринея на телефон 780-764-3860.
============================

===========================
МОЛЕБЕНЬ ДО ХРИСТА – буде відправлятися о
6:30 вечора в середу 13-го 20-го і 27-го червня.
ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПІКНІК – відбудеться в неділю,
17-го червня. Одна Божественна Літургія
відправиться о год. 10:00 рано. Пікнік – на
подвір’ї храму. Просимо всіх до участи!
МНОГАЯ ЛІТА! – З днем народження,
складаємо найщиріші побажання добродійці
Ладі Черевик (10-го червня) та Павлові
Світичові (11-го червня). Нехай Господь Бог
благословить на многі і благі літа!

НЕДІЛЯ, 3-ГО ЧЕРВНЯ, 2018
Недільні ковертки
Окремі Пожертви на парафію
Дрібні пожертви
Свічки
РАЗОМ:

МНОГАЯ ЛІТА! – З народженням сина, Йосифа,
складаємо найщиріші побажання Соломії та
Юліянові Саварин. Нехай Господь благословить
щастям та здоров’ям на многі і благі літа!

$3,478.00
$90.00
$209.50
$109.75
$3,887.25

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
о. Яким та Ольга Наконечні
$300.00
Стефанія Брода (в пам’ять +Олекси Брода) $250.00
N.N.
$4.00

МНОГАЯ ЛІТА! – З нагоди хрещення Ревеки
Войціховської,
складаємо
найщиріші
побажання батькам, Катерині та Андрієві та
родинам Войціховських та Бетті.
ЩИРА ПОДЯКА підриємству Brenneis Vegetable
Garden за дарунок посаджених квітів при
головному вході до храму. Нехай Господь Бог
благословить!
ПОСВЯТА – в слідуючу неділю, перед Службою
Божою о год. 10:00 рано, наш парафіянин,
Павло Еллис, складатиме мирянську присягу
третього чину Св. Францішка. Запрошуємо всіх
до участи!
ЧИТАННЯ АПОСТОЛА – шукаємо осіб, які
бажали б читати апостола підчас недільної
Божественної Літургії о год. 11:00 ранку.
Просимо зголоситися до о. Петра на телефон

РАЗОМ
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$554.00

Перед
початком
Літургії
владика
Володимир (Ющак) відзначив, що парафія при
катедральному соборі у Вроцлаві є таїнством
єднання людей різного походження, з різних
куточків Польщі, України і світу, різних
народів,
навіть
різних
конфесій.
«Є
польськомовні, україномовні, російськомовні,
але всі ми творимо одну громаду, одну
спільноту», – сказав єпископ.
«Відчуваємо, що є щось таке, що робить нас
одним-єдиним Божим народом. І та сила, яка
здатна дати єдність людині, не походить від
людини. Та сила є плодом божественної
благодаті. Є силою і діянням Святого Духа.
Сьогодні ми відчуваємо Божий задум про
людину. Бо Бог сотворив нас для того, аби дати
нам усе те, ким Він є», – сказав Блаженніший
Святослав.
У цю неділю, продовжив духовний лідер
греко-католиків, Боже Слово нам хоче сказати,
що Господь Бог сотворив людину, аби
поділитися з нею своїм вічним життям. Бог
сотворив людину, аби зробити її причасницею
власної божественної святості. Бо святкуючи
свято Всіх святих, ми святкуємо Божу в них
присутність, Божу святість, яка явно
проявилася через їхню життєву місію, їхнє
мучеництво, ісповідництво, їхнє свідчення
перед людьми про Бога.

Глава УГКЦ у Вроцлаві до
українців: «Зробіть усе, аби
українська мова стала для
ваших дітей материнською»
Тих з вас, хто вирішив тут залишитися,
прошу, – передавайте дітям свою тотожність, а
насамперед – свою віру в Бога. Говоріть до
своїх дітей рідною мовою. Зробіть усе, аби
українська мова стала для них материнською. І
тоді ви виконаєте Боже завдання – дивний
задум, який Господь Бог має для вас. Про це
просив під час проповіді до вірних Отець і
Глава Української Греко-Католицької Церкви
Блаженніший Святослав у Вроцлаві 3 червня
2018 року.
Літургію, яку очолив Предстоятель УГКЦ,
було відслужено в катедральному соборі
Чесного
і
Животворящого
Хреста
Вроцлавсько-Гданської єпархії УГКЦ у першу
неділю після Зіслання Святого Духа, у свято
Всіх святих. Співслужили з Главою Церкви
владика Володимир (Ющак), Правлячий
єпископ Вроцлавсько-Гданської єпархії, та
владики, члени Постійного Синоду УГКЦ.
У проповіді Предстоятель відзначив, що,
можливо, саме святом Всіх святих МатиЦерква хоче нам показати, що бути собою, бути
людиною – означає бути святим.
«Минулої неділі, – сказав проповідник,
– ми тішилися Зісланням Духа Святого. А
сьогодні Церква нас запрошує побачити
Його дію між нами, начебто плоди Його
присутності в нас. Тому сьогоднішнє
свято без перебільшення можна назвати
святом божественної благодаті, святом
Духа Святого, присутнього в нашому
особистому житті».
Перший плід Духа Святого, вважає
Глава Церкви, який можемо сьогодні
відчути і побачити, – плід єдності. Силою
і діянням Святого Духа Церква свідчить
сьогодні, що вони є таїнством єднання
людського роду.
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Тому Христос каже сьогодні до нас: «Якщо
ви «Мене визнаєте перед людьми, Я вас визнаю
перед Отцем Моїм Небесним. А як ви
відречетеся від Мене, своєї Церкви, Божого
народу, Я зречуся вас перед Отцем Моїм
Небесним».
Сьогодні також, відзначив Глава УГКЦ, є
велике свято церковної єдності Української
Греко-Католицької Церкви. Бо Синод – це
завжди з’єднання, зібрання єпископів з усього
світу силою і діянням Духа Святого. «Ми
приїхали до вас в лоні Постійного Синоду, який
є найвищим органом управління нашої Церкви,
аби засвідчити усім вам, що Господь Бог, наша
Мати-Церква про вас дбає, вами піклується.
Дбає і переживає про вас. Ваша Мати-Церква
дбає про вас і про ваших дітей, аби не
розчинилися в тому широкому морі чужини,
щоб отримати все для того, щоб лишитися
собою», – звернувся Глава Церкви до українців,
які живуть у Польщі.
«Наша присутність сьогодні між вами, –
зауважив Блаженніший Святослав, – є знаком
сопричастя Вселенської Церкви, служителем
якої Ісус Христос учинив Святійшого Отця
Папу Римського. Він є служителем вселенської
церковної єдності і сопричастя».
Духовний лідер звернувся із закликом до
всіх тих, які народилися в польській державі, є
дітьми Українського народу і нашої Церкви, є
фундаментами наших церковних структур.
«Хочемо звернутися до вас зі словами
вдячності за те, що ви визнали Ісуса Христа,
Духа Святого, який живе у вас, – перед людьми,
перед місцевою владою, що ви не соромитеся
скази Богові і людям, ким ви є. Яких батьків ви
є доньки і сини. Дуже прошу вас плекайте своє
коріння. Сповняйтеся тою благодаттю, яка
сходить на вас у вашій рідній Церкві», – сказав
архиєрей.
З окремим словом Глава Церкви звернувся
до українців, які сьогодні, на жаль, покидають
Україну.
«Кількість наших українців у Польщі
сьогодні нараховується мільйонами. Не

забувайте, що тут ваша Церква хоче бути разом
з вами. У ній ви знайдете розраду, підпору, силу
і захист вашої гідності і вашого права. Ми
приїхали сюди, аби вам послужити. Але
просимо вас, гуртуйтеся довкола своєї
Церкви», – попросив Блаженніший Святослав.
«А для тих, хто ще не вирішив,
сумнівається, як дальше будувати своє життя,
звертаємося до вас, вертайте додому. Україна
вас потребує. Здобувайте освіту, навички, усе
те, що може дати вам гостинна польська земля,
але думайте про Україну, яка сьогодні стікає
кров’ю, яка вас дуже потребує», – закликав
Глава Церкви.
Попросив пам’ятати слова українського
пророка Тараса Шевченка: «...хто матір
забуває, того Бог карає. Того люди цураються,
у хату не пускають... І немає злому на всій землі
безконечній веселого дому».
Архиєрей розповів, що під час цього візиту
члени
Постійного
Синоду
намагалися
зустрічатися з церковною і світською владою у
Польщі. «Робимо все для того, аби вам
послужити. Маєте відчути, що за вами стоїть
велика Церква і великий народ, синами і
доньками яких ви є. Ми сьогодні будемо
просити, аби всі святі у небі опікувалися вами»,
– запевнив Блаженніший Святослав.
Насамкінець владика Володимир зазначив,
що коли у 1997 році святий Іван Павло ІІ
передавав цей катедральний собор під опіку
УГКЦ, то представники Церкви не дуже хотіли
його переймати, оскільки думали, що не буде
достатньо вірних, аби його заповнили. А зараз,
за його словами, вірних повний храм. На
Великдень двічі собор був переповнений…
«Сьогодні дякуємо Богові і відчитуємо це як
особливе діяння Святого Духа, який керує
Церквою і бачить, що буде потрібно», – додав
єпископ.
Висловив сподівання, що присутність у
храмі Глави Церкви і владик принесе ще більше
благодаті для громади.
Департамент інформації УГКЦ
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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 – in all cases of healing, surgery and
grave illness please call one of the priests directly.

COMMITTEES, PROGRAMS
Pastoral Council: Rick Doblanko, Chair
Adult Faith: Ed Hecker, Director
Don Hucal, Bible Study
Catechetical: Andrea Leader, Director
St. Josaphat Sadochok
Lectors: Ed Hecker, Coordinator
Altar Servers: Fr. Peter Babej

780-473-5092
780-483-4707
780-424-3477
780-433-6839
780-421-1769
780-483-4707
780-993-8037

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

780-483-5810
780780-476-8977
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

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

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
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THIS WEEK AT THE CATHEDRAL
SUNDAY, JUNE 10: 3RD SUNDAY AFTER PENTECOST
4:00 PM (SAT) – Great Vespers
5:00 PM (SAT) – Divine Liturgy; for the intentions of all
parishioners; for the health and blessing of Yvonne &
Andriy Shewchuk and family; for the repose of +Jane; for
the repose of +Ana & +Vasyl Palichuk – Panakhyda
afterwards.
7:30 AM – Great Matins; Rosary
9:30 AM – Divine Liturgy (Eng); for all parishioners; for
the health John Henderson and his family; 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; for the repose of +Patricia Diediw.
Mon. June 11: The Holy Apostles Bartholomew and
Barnabas
7:30 AM – Divine Liturgy; for health and intentions of
Cassie Gretzan
Tues. June 12: Our Venerable Father Onuphrius the
Great (c. 337); Our Venerable Father Peter of Athos
(892)
7:30 AM – NO Divine Liturgy; clergy retreat
Wed. June 13: The Holy Martyr Aquilina (286-305); Holy
Triphillius, Bishop of Leucosia (Nicosia) on Cyprus (343)
7:30 AM – NO Divine Liturgy; clergy retreat
6:30 PM – Moleben to Jesus
7:00 PM – Marriage Preparation, Session 2
Thurs. June 14: The Holy Prophet Elisha (9th c. BC); Holy
Father Methodius, Patriarch of Constantinople (847)
7:30 AM – NO Divine Liturgy; clergy retreat
Fri. June 15: The Holy Prophet Amos (8th c. BC);
Venerable Jerome, Presbyter of Stridonium (420)
7:30 AM – NO Divine Liturgy; clergy retreat
Sat. June 16: Holy Father and Wonderworker Tychon of
Amathus (408-50)
4:00 PM – Great Vespers
5:00 PM (Bilingual) – Divine Liturgy; for all parishioners;
for the repose of +Pat Derbyshire; for the repose of +Ted
Prokop
SUNDAY, JUNE 17: 4TH SUNDAY AFTER PENTECOST; ALL
SAINTS OF UKRAINE; FATHER’S DAY; TONE 3
8:00 AM – Great Matins; Rosary
10:00 AM – ONE Divine Liturgy; for all parishioners; for
the intentions of Fr. Andrij Nykyforuk and family; for
intentions of Paul Ellis. Parish picnic.
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