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Катедра 
Святого Йосафата 
Української Католицької Єпархії Едмонтону 

10825 – 97th Street N.W. 
Edmonton, Alberta, T5H-2M4 
Tel: 780-422-3181 | Fax: 780-425-7517 
Email: josaphat@telus.net 
Website: www.stjosaphat.ab.ca 

BISHOP 

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

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

CATHEDRAL CLERGY 

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

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

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

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

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

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

PARISH OFFICE: Tues. to Fri.: 9:00 AM - 4:30 PM 

DIVINE SERVICES 

Weekdays: Divine Liturgy, Mon-Fri, 7:30 AM 

SUNDAY VIGIL (SAT.): Great Vespers, 4 PM; 
Divine Liturgy (Bilingual), 5 PM 

SUNDAY: Great Matins, 7:30 AM; Rosary, 9 AM; 
Divine Liturgy (Eng), 9:30 am; Divine Liturgy 
(Ukr), 11 AM 

Feasts – See Bulletin; Confessions – Before Liturgy 

Sunday, July 08, 2018 

7th SUNDAY AFTER PENTECOST 
Tone 6. The Holy Great-Martyr Procopius (303) 

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

DIVINE LITURGY 

Troparia and Kontakia 

Troparion Tone 6:  Angelic powers were upon Your 
tomb* and the guards became like dead men;* 
Mary stood before Your tomb* seeking Your 
most pure body.* You captured Hades without 
being overcome by it.* You met the Virgin and 
granted life.* O Lord, risen from the dead,* 
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 6: With his life-giving hand* Christ 
our God, the Giver of life,* raised all the dead 
from the murky abyss* and bestowed 
resurrection upon humanity.* He is for all the 
Saviour,* the resurrection and the life, and the 
God of all. 

Prokimenon, Tone 6 

Save Your people, O Lord, and bless Your 
inheritance. 
Verse: Unto You I will cry, O Lord my God, lest you 
turn from me in silence. 
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Ukrainian Catholic Eparchy of Edmonton 

mailto:josaphat@telus.net
mailto:peterbabej@telus.net
mailto:lembergm@telus.net
mailto:whupalo@yahoo.ca
mailto:cherwick7@gmail.com
mailto:nakone@hotmail.com


2 

 

Epistle – Romans 15:1-7 

A reading from the letter of the Holy apostle 
Paul to the Romans. 

Brothers and sisters, we who are1 strong ought 
to bear with2 the failings of the weak, and not to 
please ourselves. Let each of us please his 
neighbour for the good purpose of building up 
the neighbor. For Christ did not please Himself; 
but, as it is written, “The insults3 of those who 
insult you have fallen on me.” For whatever was 
written in former days was written for our 
instruction, so that by steadfastness and by the 
encouragement of the Scriptures4 we might 
have hope. May the God of steadfastness and 
encouragement grant you to live in harmony 
with one another, in accordance with Christ 
Jesus, so that together you may with one voice 
glorify the God and Father of our Lord Jesus 
Christ. Welcome one another, therefore, as 
Christ has welcomed you5, for the glory of God. 

Alleluia Verses: 

Verse 1: He who lives in the aid of the Most High, 
shall dwell under the protection of the God of 
heaven. Verse 2: He says to the Lord: You are my 
protector and my refuge, my God, in Whom I 
hope. 

                                                           
1 we who are: Paul counts himself among the strong 
Christians set free from Mosaic regulations and their 
claims upon the conscience. 
2 to bear with: not just tolerate, but to be patient with, and 
lovingly encourage and uphold. It is in imitation fo Christ, 
who bore all of humanity’s weaknesses, that the strong in 
faith lovingly and joyfully identify with the weaker 
believers. 
3 the insults: a reference to Psalm 69:9. Psalm 69 describes 
the righteous sufferer who is persecuted for his 
faithfulness to God. Paul portrays Jesus in these terms, 
stressing that Christ followed the will of the Father for the 
benefit of others, even unto death. His example should 
inspire the strong to lay aside their pride and unselfishly 
serve the weak. 
4 encouragement of the Scriptures: The scriptures of Israel 
remain essential to the life and liturgy of the Church, being 
filled with wisdom for Christian living. The unity of the two 
Testaments, Old and New, rests on the unity of salvation 

Gospel - Matthew 9:27-35 

At that time, as Jesus went on from there, two 
blind men followed him, crying loudly, “Have 
mercy on us, Son of David6!” When He entered 
the house, the blind men came to Him; and 
Jesus said to them, “Do you believe that I am 
able to do this? They said to Him, “Yes, Lord.” 
Then He touched their eyes and said, 
“According to your faith let it be done to you.” 
And their eyes were opened. Then Jesus sternly 
ordered them, “See that no one knows of this.” 
But they went away and spread the news about 
Him throughout that district. 
After they had gone away, behold, a demoniac 
who was mute was brought to Him. And when 
the demon was cast out, the one who had been 
mute spoke; and the crowds were amazed and 
said, “Never has anything like this been seen in 
Israel.” But the Pharisees said, “By the ruler of 
the demons He casts out the demons.7” Then 
Jesus went about all the cities and villages, 
teachin in their synagogues, proclaiming the 
good news of the kingdom, and healing every 
disease and every sickness. 

Communion Hymn 

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

history and the divine authorship of all the biblical books. 
Also, patterns to imitate are given to us in the Scriptures. 
As we look to Jesus and other figures and see how they 
came through their troubles, we can learn to be patient, 
and to look to the future woth hope, as He taught us. 
5 as Christ has welcomed you: Jesus is the model for Paul’s 
exhortations. 
6 Son of David: A messianic title for Jesus, used eight times 
in Matthew. It is sometimes linked with Jesus’ healings and 
exorcisms. According to Isaiah, the messianic age is 
signified when “the eyes of the blind shall be opened, and 
the ears of the deaf shall hear” (Is 35:5). These healings are 
a sign that Jesus is the awaited Messiah, as is the use of the 
title Son of David by the blind men, which expresses their 
faith in this truth. 
7 To cast out demons by the rulers of demons is impossible, 
for the aim of the devil is to consolidate power, not destroy 
it. Further, Jesus cleansed lepers, raised the dead, and 
remitted sins—whorks demons could not perform. 



3 

 

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

Today, Sunday, July 8th – 7th after Pentecost 

5:00 pm (Sat) – Francois Provencal 
9:30 am – Andrij Cherwick 
11:00 am – Ola Tymczak 

Next Sunday, July 15th – 8th after Pentecost 

5:00 pm (Sat) – Anastasia Babej 
9:30 am – Dan Papirnik 
11:00 am – Melania Antoszko 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ANNOUNCEMENTS 

FAREWELL TO FR. ANDRIJ AND FAMILY – will take 
place after the 5:00 PM Divine Liturgy on 
Saturday, July 21st, and after the 9:30 AM and 
11:00 AM Divine Liturgies on Sunday, July 22nd. 
Coffee social and refreshments – in the cathedral 
basement after each Liturgy. 

SUMMER CAMP – Due to a low number of 
registrations, our Children’s Summer Camp GAME 
ON has been postponed to next year, July 8-13, 
2019. 

SUMMER POSITION – CARETAKER CAMP OSELIA 
The Eparchy has a vacant position for a caretaker 
at Camp Oselia (on Lake Wabamun - 
approximately 45 minute drive from Edmonton). 
This position may be full time (35 hours) or part 
time (15 hours). Duties include: 
Landscaping – grass cutting, tree trimming, 
maintaining the lakeshore 
Janitorial – clearing debris from the property, 
removing garbage from the rental areas, ensuring 
supplies are available to renters, cleaning & 
maintaining the wash house/bathroom 
Maintenance – address any minor maintenance 
issues. Other duties as they arise 
The pay is $16 per hour, beginning immediately 
(July 9) until August 31, 2018. A trailer is available 
for overnight stays. 
The Eparchy is inviting interested persons to 
contact us at the office 780.424.5496 and ask for 
Iryna. 

ST. JOSAPHAT BOOKSTORE – located in the 
cathedral basement is open every Sunday after 
the first and second Liturgies. Come visit us! We 
are slowly increasing our inventory of books, 
icons, and religious items. 

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 

PRAYERS AND SINCEREST CONDOLENCES to the 
Gurba family on the passing away of +Walter 
Gurba. The Parastas will take place on Monday, 
July 9th, 7:00 pm, and the Burial Service on 
Tuesday, July 10th, 10 AM, at St. Josaphat’s 
Cathedral. 

EWTN BROADCAST - Monday, July 16 at 3:30 pm 
edt, EWTN will broadcast the Moleben to the 
Most Holy Mother of God Honoring Archbishop 
Emeritus Stefan Soroka, which was celebrated 
Sunday, June 10, 2018 at the Ukrainian Catholic 
Cathedral of the Immaculate Conception in 
Philadelphia. Watch the broadcast on your EWTN 
TV Channel and please share this information with 
your family and friends! 

MONDAY, AUGUST 6: FEAST OF THE 
TRANSFIGURATION – Vespers and Great Lytia will 
be celebrated on Sunday, August 5th, at 5:00 pm. 
On the day of the feast, Monday, August 6th: 
Divine Liturgy (English) at 9 AM; Divine Liturgy 
(Ukrainian) at 11 AM; Divine Liturgy (Bilingual) at 
7 PM. Blessing of fruit (in thanksgiving) will take 
place at each Liturgy. 

KAPPELLA KYRIE SLAVIC CHAMBER CHOIR – 
invites singers to audition to join them for their 
upcoming 2018-19 season, which will include a 
concert with orchestra for the Canadian premiere 
of a sacred concerto by Artem Vedel’ and Vivaldi’s 
famous “Gloria.” Contact Dr. Melanie Turgeon to 
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schedule an audition (780) 243-6208 or 
melanie.turgeon@kingsu.ca 

PILGRIMAGE TO ITALY AND MEDJUGORJE – 
September 21 to October 8. Join Father Daniel 
Wach OSBM on a spiritual pilgrimage through the 
south of Italy and Medgugorje! The journey begins 
with a visit to the churches of the Eucharist 
Miracle in Lanciano and the Holy Face in 
Manopello; and continues to San Giovanni 
Rotondo (St. Padre Pio) and Bari, the city of St. 
Nicholas. For more information and prices please 
call or email: Maria Blomme at (403)-724-6084 
(maria.blomme@ama.ab.ca) or Iris Semeniuk at 
780-436-9248 (iesemeniuk@icloud.com). 

WE NEED YOUR HELP! Poverty doesn’t take 
summer vacation. The Mustard Seed’s Evening 
Meal Program feeds 300-350 people each night, 
Monday through Saturday. However, with 
summer being so busy, we are short on 
volunteers. We are in urgent need of groups who 
are willing to prepare and serve dinner to those 
facing poverty in downtown Edmonton. Consider 
getting a group of friends, family members, or 
coworkers together and volunteering with us on 
any of the following dates: July 7, 21, 30, and most 
of August. For more information, please contact 
Volunteer Services at 780-426-5600 or 
VolunteerEdmonton@theseed.ca. 

BULLETIN BY EMAIL – if you wish to receive a 
copy of the bulletin by email, please let us know! 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
SUNDAY, JULY 1, 2018 

Sunday Envelopes $3,963.00 
Donations to the Church $135.00 
Loose Donations $240.00 
Candles $95.75 
TOTAL: $4,433.75 

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!  

COLLECTION FOR THE NEEDY $816.40 

PRESERVATION FUND 

Myron & Tamara Stefaniw $250.00 
Pearl Osachie $200.00 
Ann Hawrylecko $200.00 
Olga Saley $200.00 
Ihor R. Dmytruk $100.00 
Nadia Mazurok $50.00 
Ray & Denise Lucyshyn $50.00 
Jerry & Sheila Hrycaj $50.00 
Andrea Szabo $50.00 
Marian Elson $20.00 
Julian & Solomia Savaryn $20.00 
Eugene & Irene Shmyruk $20.00 
Janine Doblanko $20.00 
Bill & Polly Cymbaluk $10.00 

TOTAL $1,240.00 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
The Pope thanks the Ukrainian Greek-
Catholic Church (UGCC) for its witness 
to the unity of Christ’s Church Pope 
Francis meets with His Beatitude 
Sviatoslav at the Vatican  

3 July at 10:00 AM, at Casa Santa Marta in the 
Vatican, Pope Francis met with His Beatitude 
Sviatoslav. The meeting was held at the request of 
the Head of UGCC, on the occasion of the 
celebration of the 1030th anniversary of the 
Baptism of Rus’-Ukraine.  

His Beatitude Sviatoslav has told the Pope that 
the road travelled by the UGCC was a path of 
martyrdom, a “testimony of the unity that Christ’s 
Church enjoyed in the First Millennium, at the time 
of the Baptism of Saint Volodymyr, and a 
particular witness of martyrs and confessors for 
Church unity, - in the 20th century.” “Our Church’s 
path of martyrdom consists in a recognition of the 
particular mission of the Successors of the Apostle 
Peter as visible servants of the unity of Christ’s 
Church,” the Head of the UGCC declared in his 
conversation with the Holy Father. 

His Beatitude drew particular attention to the 
UGCC’s relations with those other Churches that 
were heirs to the Baptism by Saint Volodymyr. He 
told the Holy Father that it is a painful reality that 
the Orthodox Churches in Ukraine are divided. He 
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also recounted several “shameful incidents where 
the Holy Mysteries (Sacraments), in particular the 
Mystery of Holy Baptism, had been used to 
humiliate or deny the Christian identity of faithful 
belonging to certain denominations.” 

His Beatitude Sviatoslav once again expressed 
to the Holy Father the position of the UGCC, 
regarding the discussions taking place between the 
Orthodox Churches and the Ecumenical Patriarch, 
for healing divisions and uniting Ukrainian 
Orthodoxy: “We look positively upon the efforts to 
overcome the divisions in Ukrainian Orthodoxy, 
according to the ancient principal salus animarum 
lex suprema est (the salvation of souls is the 
highest law). At the same time, we regard these 
processes as internal Orthodox matters and, - on no 
account, - do we ever interfere in them or take part 
in them. We believe that the civil authority must 
ensure that conditions exist that allow for the 
freedom of all churches, in our country. We also 
believe that is unacceptable for the state, - to treat 
any Church as an official state church. 

During the discussion, the Head of the UGCC 
touched upon the topic of so-called “uniatism.” He 
recalled that, already in 1993, the UGCC had 
already undergone the process of reception of the 
Balamand Agreement. Accordingly, it rejects 
“uniatism” as a method for achieving the unity of 
Christ’s Church. “In particular, – he declared, it is 
obvious that the ultimate act of uniatism, in the 20th 
century, was the 1946 Lviv pseudo-council. 
Accusations of uniatism directed at the UGCC, due 
of its active ecumenical position and its invitation 
to seek paths of unity with the Orthodox, are 
nothing less than a manipulation of the facts. The 
Eastern Catholic Churches, in and of themselves, 
are not “some sort of method,” but are living 

members of Christ’s Church, which not only have 
the right to exist but are also called to engage in 
mission and in the work of evangelization,” - His 
Beatitude stressed. 

Pope Francis, for his part, thanked the 
Ukrainian Greek-Catholic Church for its 
martyrdom “as a confession of the Christian Faith 
and a testimony that the Successor of Peter the 
Apostle has a special mission of service to Cristian 
unity.” He assured the UGCC of his support and 
expressed gratitude for its dynamic development 
and ecumenical openness. 

The Holy Father agreed that any accusations of 
uniatism against the UGCC are absolutely without 
foundation. He also thanked the UGCC for its 
active participation in rebuilding Ukrainian society 
based on the principles of Catholic Social teaching 
doctrine, while not interfering in the political 
process. He thanked the Church for its promotion 
of authentic Christian patriotism which, under no 
circumstances, should be used or manipulated for 
particular ecclesiastical or ideological goals. Pope 
Francis placed great value on the fact that the 
UGCC had shunned nationalism, and that it 
condemned xenophobia and racism. 

The Holy Father also expressed his closeness 
to the Ukrainian nation which, as the victim of 
unjust aggression, is living through a painful period 
of its history. He assured His Beatitude that he 
constantly thought of and prayed for Ukraine. 

Pope Francis drew particular attention to the 
issue of Polish-Ukrainian reconciliation, especially 
this year when both nations are celebrating the 
centenary of their restoration of statehood, and the 
seventy-fifth anniversary of the Volyn Tragedy. He 
thanked His Beatitude Sviatoslav for the the book 
“Dialogue Heals Wounds,” which the Pope 
considered to be an important step in healing old 
wounds, - in the relations between the two nations. 
The Pope supported the idea of the Roman Catholic 
Church and the Ukrainian Catholic Church, in 
Poland and Ukraine, issuing a joint pastoral letter, 
and declaring Pope Saint John Paul II patron saint 
of Ukrainian-Polish reconciliation. 

His Beatitude assured the Holy Father that the 
UGCC will unite itself with him and with all the 
participants of the joint ecumenical act of prayer 
for peace in the Middle East, due to take place on 
7 July in Bari (southern Italy). The Pope promised 
that, during this prayer, he will also remember 
Ukraine. 
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Pope Francis was in full agreement with His 
Beatitude’s idea to organize, next year in Rome, a 
meeting of Eastern Catholic bishops of Europe 
(COCE). The Pope promised to participate at this 
gathering, of which the main theme will be “The 
Ecumenical Mission of the Eastern Catholic 
Churches of Europe Today.” 

At the conclusion of the audience, the Father 
and Head of the UGCC presented Pope with the 
book “Persecuted for the Truth”, published by the 
Ukrainian Catholic University, and asked for the 
Apostolic Blessing upon the Ukrainian nation. 

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

CЛУЖБА БОЖA 
Тропарi і кондаки 

Тропар, глас 6: Ангельські сили на гробі Твоїм,* 
і сторожі омертвіли;* Марія ж стояла при 
гробі,* шукаючи пречистого тіла Твого.* 
Полонив Ти ад і, не переможений від нього,* 
зустрів Ти Діву, даруючи життя.* Воскреслий 
з мертвих, Господи, слава Тобі! 
†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові* і нині, і 
повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Кондак, глас 6: Животворною рукою 
Життєдавець, Христос Бог,* воскресив з 
темних безодень всіх померлих* і подав 
воскресіння людському родові:* Він бо всіх 
Спаситель,* воскресіння, життя і Бог усіх. 

Прокімен, Глас 6 

Спаси, Господи,* людей Твоїх,* і благослови 
спадкоємство Твоє. 

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, 
не відвертайсь мовчки від мене. 

Апостол – Рим 15,1-7 

До Римлян Послання св. апостола Павла 
читання. 
Браття, ми сильні, мусимо нести немочі 
безсильних, а не собі догоджати. Кожний із 
нас нехай намагається догодати ближньому: 
на добро, для збудування. Бо й Христос не 
собі догоджав, а як написано: «Зневаги тих, 
що тебе зневажають, упали на мене.» Все бо, 
що було написане давніше, написане нам на 

науку, щоб ми мали надію через терпеливість 
й утіху, про які нас навчають Писання. Бог же 
терпеливости й утіхи нехай дасть вам, щоб ви 
однодушно, одними устами славили Бога й 
Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому 
приймайте один одного, як і Христос прийняв 
вас у Божу славу. 

Стихи Алилуя 

1. Хто живе під охороною Всевишного, під 
покровом Бога небесного оселиться. 2. 
Скаже він Господеві: Ти заступник мій і 
пристановище моє, Бог мій, на котрого я 
надіюся. 

Євангеліє - Матея 9: 27-35 

В той час, як Ісус відходив слідом за ним 
пішли два сліпці, кричачи: «Помилуй нас, 
сину Давидів!» І коли він увійшов до хати, 
сліпці приступили до нього, і він спитав їх:  
«Чи віруєте, що я можу це зробити?» «Так, 
Господи!» вони йому кажуть. Тоді він 
доторкнувся до їхніх очей, кажучи: «Нехай 
вам станеться за вашою вірою!» І відкрились 
їхні очі. Ісус суворо наказав їм: «Глядіть, щоб 
ніхто не знав про це.»  Та вони, вийшовши, 
розголосили про нього чутку по всій країні.  
Як вони виходили, превили до нього німого, 
що був біснуватий. Коли ж він вигняв біса, 
німий почав говорити, і люди дивувалися, 
кажучи: «Ніколи чогось такого не бачемо в 
Ізраїлі.» Фарисеї ж говорили: «Він виганяє 
бісів князем бісівським!» Ісус обходив усі 
міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, 
проповідуючи Євангеліє Царства та вигоючи 
всяку хворобу й недугу. 

Причасний 

Хваліте Господа з небес* хваліте його на 
висотах. * Алилуя, алилуя,* алилуя. 

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

ЧИТЦІ 

Сьогодні, 1-го липня 
5:00 пп. (суб) – Двейн Лафлем 
9:30 рано – Петро Сорочук 
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11:00 рано – Кася Тимчак 

В слідуючу неділю, 8-го липня 

5:00 пп. (суб) – Франсва Провенсал 
9:30 рано – Андрій Черевик 
11:00 рано – Оля Тимчак 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

НЕДІЛЯ, 22-ГО ЛИПНЯ – остання неділя 
служіння о. Андрія Никифорук при Катедрі, та 
початок нових обов’язків в місті св. Павла. 
Отець Андрій відправлятиме всі Служби Божі. 
Після кожної Служби, нагода отримати 
благословення та попращатися з о. Андрієм 
разом з родиною в церковній залі. Бажаємо 
Божого благословення та дальших успіхів у 
душпастирській праці! 

У понеділок, 16 липня о 3:30 пополудні канал 
EWTN буде транслювати Молебень до Матері 
Божої, який був відслужений 10 червня на 
вшанування Архиєпископа-Емерита Стефана 
Сороки. Молебень був відслужений в 
Українській Католицькій Катедрі Непорочного 
Зачаття в Філадельфії. Дивіться на каналі EWTN, 
і просимо поширити між родичами і 
знайомими. 

ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ – Віддійшов у вічність слуга 
Божий, Володимир Ґурба. Парастас 
відправиться в понеділок, 9-го липня, о год. 
7:00 вечора (в катедрі), та Чин Похорону 
відправиться у вівторок, 10-го липня, о год. 10 
рано (в катедрі). Складаємо родині найщиріше 
співчуття. Нехай вічна буде йому пам’ять! 

СВЯТО ПЕРЕОБРАЖЕННЯ – припадає в 
понеділок, 6-го серпня. Служба Божі: 9:00 
ранку (в англійській мові), 11:00 ранку (в 
українській мові), 7:00 вечором (двомовно). 
Благословення овочів та фруктів – при кінці 
кожної Літургії. 

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 

780-422-3181, або електронічно на адресу 
peterbabej@telus.net 

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

НЕДІЛЯ, 1-го ЛИПНЯ, 2018 

Недільні ковертки $3,963.00 
Окремі Пожертви на парафію $135.00 
Дрібні пожертви $240.00 
Свічки $95.75 
РАЗОМ: $4,433.75 

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! 

ДОПОМОГА ПОТРЕБУЮЧИМ $816.40 

ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КАТЕДРИ 

Мирон і Тамара Стефанів $250.00 
Перл Осачі $200.00 
Анна Гаврилечко $200.00 
Ольга Салей $200.00 
Ігор Дмитрук $100.00 
Надя Мазурок $50.00 
Рей та Денійс Луцишин $50.00 
Ярослав й Шіла Грицай $50.00 
Андрея Шабо $50.00 
Маріян Елсон $20.00 
Юліян і Соломія Саварин $20.00 
Євген та Ірина Шмирук $20.00 
Джанін Добланко $20.00 
Василь і Полі Цимбалюк $10.00 
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РАЗОМ $1,240.00 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Святіший Отець під час зустрічі з 
Блаженнішим Святославом 
подякував УГКЦ за свідчення єдності 
Христової Церкви 

У вівторок, 03 липня 2018, в домі Святої 
Марти у Ватикані з ініціативи та на прохання 
Глави УГКЦ із нагоди відзначення 1030-річчя 
Хрещення Русі-України відбулася зустріч 
Блаженнішого Святослава зі Святішим Отцем 
Франциском. 

Блаженніший Святослав розповів Папі 
Франциску про мученицький шлях свідчення 
УГКЦ, яке було «свідченням єдності Христової 
Церкви першого тисячоліття з часу Хрещення 
святого Володимира й особливим свідченням 

мучеників та ісповідників за церковну єдність у 
XX столітті». «Цей мученицький шлях нашої 
Церкви – визнання особливої місії наслідників 
апостола Петра як видимих служителів єдності 
Христової Церкви», – наголосив Глава УГКЦ у 
розмові зі Святішим Отцем. 

Особливу увагу Блаженніший Святослав 
приділив стосункам УГКЦ з іншими Церквами-
спадкоємницями Володимирового Хрещення. 
Він розповів Святішому Отцеві про болючий 
факт поділу між Православними Церквами в 
Україні та непоодинокі «ганебні факти 
інструменталізації Святих Тайн, зокрема 
Хрещення, для приниження або заперечення 
християнської ідентичності вірних певних 
конфесій». 

Під час розмови Блаженніший Святослав 
ще раз висловив Святішому Отцеві позицію 
УГКЦ щодо переговорів, які ведуться між 
Православними Церквами та 
Константинопольським Патріархатом у справі 
зцілення поділів й об’єднання українського 
православ’я: «Ми позитивно оцінюємо зусилля 
щодо подолання поділу в українському 
православ’ї відповідно до древньої засади salus 
animarum lex suprema est. Одночасно вважаємо 
ці процеси внутрішньою справою православної 
сторони і в жодному випадку не втручаємося в 
ці процеси й не беремо участі в їх проведенні. 
Ми переконані, що світська влада повинна 
забезпечувати необхідні умови для вільного 
розвитку усіх Церков у нашій державі та 
неприпустимо з її боку трактувати будь-яку 
Церкву як державну». 

У ході розмови Глава УГКЦ 
заторкнув тему так званого уніатизму. 
Він пригадав, що УГКЦ ще в 1993 році 
пережила процес рецепції 
Баламандської угоди та, відповідно, 
відкидає уніатизм як метод у 
досягненні єдності у Христовій Церкві. 
«Зокрема очевидним є факт, що 
найбільшим актом «уніатизму» у ХХ 
столітті був Львівський псевдособор 
1946 року. Закиди у сторону УГКЦ 
щодо уніатизму через її активну 
екуменічну позицію і намагання 
шукати шляхи для єднання з 
православними – це ніщо інше, як 
маніпулювання істиною. Східні 
Католицькі Церкви самі в собі не є 

"якимось методом", але живими членами 
Христової Церкви, які не лише мають право на 
існування, але покликані до місійної та 
євангелізаційної діяльності», – наголосив 
Блаженніший Святослав. 

Папа Франциск подякував Українській 
Греко-Католицькій Церкві за її мучеництво «як 
ісповідь християнської віри та свідоцтво того, 
що намісник апостола Петра має особливу 
місію служіння єдності між християнами». Він 
запевнив свою підтримку УГКЦ і висловив 
вдячність за її динамічний розвиток й 
екуменічну відкритість. 

Святіший Отець погодився, що будь-які 
закиди у сторону УГКЦ щодо уніатизму 
абсолютно безпідставні. Він також подякував 
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їй за активну участь у розбудові українського 
суспільства на засадах соціальної доктрини 
Католицької Церкви, її невтручання в 
політичний процес і плекання справжнього 
християнського патріотизму, який в жодному 
випадку не можна інструменталізувати чи 
маніпулювати ним у досягненні певних 
церковних чи ідеологічних цілей. Папа 
Франциск високо оцінив дистанціювання 
УГКЦ від крайнього націоналізму та 
засудження нею фактів ксенофобії і расизму. 

Святіший Отець також висловив свою 
близькість до українського народу, який як 
жертва несправедливої агресії переживає 
болючий момент своєї історії. Він запевнив у 
своїй молитві та постійній пам’яті. 

Особливу увагу Папа приділив темі 
польсько-українського примирення, зокрема в 
рік, коли обидва народи відзначають ювілеї: 
100-річчя відновлення своєї державності та 75-
річчя Волинської трагедії. Він подякував 
Блаженнішому Святославові  за книгу «Діалог 
лікує рани», яка, на його думку, є важливим 
внеском у зцілення ран минулого у стосунках 
між двома народами. Папа підтримав ідею 
підготовки тексту спільного послання між РКЦ 
та УГКЦ у Польщі й Україні та проголошення 
святого папи Івана Павла ІІ покровителем 
українсько-польського примирення. 

Глава УГКЦ запевнив Святішого Отця, що 
УГКЦ супроводжуватиме його та всіх 
учасників спільної екуменічної молитви за мир 
на Близькому Сході, яка відбудеться 7 липня в 
м. Барі (Італія). Папа запевнив, що під час цієї 
молитви він також пам’ятатиме і про Україну. 

Він цілком підтримав ідею Блаженнішого 
Святослава провести наступного року в Римі 
зустріч Східних Католицьких Єпископів 
Європи (COCE) та запевнив свою в ній участь. 
Головною темою буде «Екуменічна місія 
Східних Католицьких Церков Європи 
сьогодні». 

На закінчення аудієнції Предстоятель 
УГКЦ подарував Папі книгу «Переслідувані за 
правду» видання Українського католицького 
університету і попросив його апостольського 
благословення для українського народу. 

Секретаріат Глави УГКЦ у Римі 
 

В УПЦ (МП) розповіли, з якими 
реліквіями і як святкуватимуть 
ювілей хрещення Київської Руси 
27 і 28 липня з нагоди Дня Хрещення Русі та 
пам'яті князя Володимира відбудуться 
урочисті Богослужіння на Володимирській 
гірці та у Києво-Печерській Лаврі. Про 
це заявив глава Синодального інформаційно-
просвітницького відділу УПЦ (МП) 
архиєпископ Ніжинський і Прилуцький 
Климент.  

"Цьогоріч відзначаємо 1030-ту річницю 
прийняття Хрещення нашим народом, а також 
30-ту річницю відновлення чернечого життя у 
Києво-Печерській Лаврі. Саме тому 27 липня 
на Володимирській гірці пройде урочистий 
подячний молебень, який очолить 
Предстоятель Української Православної 
Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій у 
співслужінні сонму архиєреїв Української 
Православної Церкви та багатьох гостей з 
Помісних Православних Церков з різних 
континентів земної кулі", - розповів він. 

В УПЦ (МП) уточнюють, що на 
урочистому молебні будуть великі святині. Це, 
перш за все, мощі князя Володимира. Також 
мощі священномученика Климента, єпископа 
Римського. Цю святиню князь Володимир 
отримав в дар, коли прийняв Святе Хрещення в 
місті Херсонес, він привіз главу святого 
Климента до Києва. 

"З нагоди ювілею Хрещення Русі з Одеси 
до Києва буде привезена стопа святого 
апостола Андрія Первозванного. Це 
символічна реліквія, яка буде нагадувати нам 
про ті події, коли святий апостол Андрій, 
пройшовши по Дніпру, прийшов до того місця, 
де сьогодні височіє наш славний Київ, 
благословив його і пророчо сказав, що на цьому 
місці засяє велика благодать Божа. Разом з 
цими святинями на Володимирській гірці буде 
Зимненська ікона Божої Матері, яку князь 
Володимир передав своєму синові Всеволоду в 
благословення на шлюб", - інформують в УПЦ 
(МП). 

Серед реліквій буде також ікона з часткою 
мощей святого преподобного Серафима 
Саровського. Цей святий перед тим, як піти на 
Саров і заснувати там монастир, прийшов в 
Києво-Печерську Лавру і попросив 

https://www.facenews.ua/news/2018/412738/


10 

 

благословення у її старців, щоб почати чернече 
життя і створити новий монастир. 

Також буде можливість помолитися і 
поклонитися перед мощами великомученика 
Георгія Побідоносця. Цю святиню Києво-
Печерській Лаврі передали афонські ченці на 
знак єдності між Святою Горою і Лаврою, 
засновник якої - преподобний Антоній - свого 
часу взяв благословення на Афонській горі, 
щоб жити в подвигу на Київських схилах. 

"Сам молебень на Володимирській гірці 
почнеться о 13:00. Для того, щоб взяти участь в 
молебні і пройти на Володимирську гірку, слід 
завчасно подбати про це, об 11:00 вже буде 
відкритий прохід для всіх прочан. По 
завершенні молебню, о 13 : 30, відбудеться 
урочиста Велика Хресна хода. 

Віруючі УПЦ (МП) рушать вулицями міста 
Києва від Володимирської гірки до Києво-
Печерської Лаври. Як тільки Хресний хід 
прибуде в Києво-Печерську Лавру, для всіх 
почнеться урочисте всенічне чування. А самі 
святині - мощі і чудотворні ікони – 
перебуватимуть у Трапезному храмі 
преподобних Антонія і Феодосія Печерських 
Києво-Печерської Лаври. Усі прочани 
матимуть можливість цілодобово помолитися 
перед ними, вклонитися. Безперервно біля 
святинь відбуватимуться акафісти, молебні, 
співи", - пояснили в УПЦ (МП). 

На наступний день, 28 липня, о 9:00 
розпочнеться урочиста Божественна Літургія 
на площі перед Успенським собором Києво-
Печерської Лаври. Цю Літургію очолить 
Митрополит Онуфрій у співслужінні сонму 
архиєреїв як з Помісних Православних Церков, 
так і з Української Православної Церкви (МП). 

Повідомляється також, що буде проходити 
трансляція урочистих Богослужінь на 
телеканалі «Інтер». Зокрема, 27 липня в 
прямому ефірі відбудеться трансляція молебню 
на Володимирській гірці та Хресної ходи, а 28 
липня буде пряма трансляція урочистої 
Божественної Літургії у  Києво-Печерській 
Лаврі. 

6 липня 2018, www.risu.org.ua 
 
Блаженніший Святослав долучився до 
цілодобового марафону читання Біблії 
на Софійській площі 

Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, взяв участь у цілодобовому марафоні 
читання Біблії, який стартував на Софійській 
площі в Києві.  

«Я хочу всіх вас привітати з особливим 
роком в історії нашої держави – Роком Божого 
слова, який не випадково збігається з ювілеєм 
Хрещення Русі-України. Зараз ми 
переживатимемо особливий момент єднання – 
єднання священнослужителів, вірних різних 
Церков, різних конфесій, всіх мешканців 
України довкола Божого слова. Апостол Павло 
навчає, що Боже слово, Євангеліє, – це сила 

Божа на спасіння кожного, хто вірує. Нехай 
спільне читання, спільне слухання, а відтак 
спільне виконання Божого слова в нашому 
житті стане моментом нашої всенародної 
єдності. А нам залишається сказати разом із 
пророком: "Говори до нас, Господи, бо слуга 
твій слухає"», – зазначив Блаженніший 
Святослав перед початком марафону. 

Після цього Глава УГКЦ зачитав уривок із 
Книги Буття. 

Священна книга буде прочитана вголос від 
початку до кінця. Участь візьмуть понад 300 
читців – глави Церков і священнослужителі з 
усієї країни, державні діячі, представники 
влади й іноземні гості. Марафон триватиме до 
19:00 8 липня. 

Акція номінована в Національний реєстр 
рекордів України. Її мета як одного із заходів з 
нагоди Року Божого слова – звернути увагу 
українського суспільства на Біблію не лише як 
стародавню, історично значущу книгу, але і як 
доступне й актуальне джерело мудрості та 
морально-етичних норм для сучасності. 

Департамент інформації УГКЦ 

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

http://www.risu.org.ua/
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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 780-473-5092 

Adult Faith: Ed Hecker, Director 780-483-4707 
Don Hucal, Bible Study 780-424-3477 

Catechetical: Andrea Leader, Director 780-433-6839 

St. Josaphat Sadochok 780-421-1769 

Lectors: Ed Hecker, Coordinator 780-483-4707 

Altar Servers: Fr. Peter Babej 780-993-8037 

ORGANIZATIONS 

Knights of Columbus 
Greg Warwa, Grand Knight 780-483-5810 

St. JosaphatCathedral Choir 
Denise Lucyshyn, Conductor 780-466-1448 

St. Josaphat Brotherhood (UCBC) 
President: Ron Zapisocki 780-476-8977 

Ukrainian Catholic Women’s League 
President: Carol Batty 780-476-5834 

OTHER FACILITIES 

Cathedral Auditorium 780-424-7505 
St. Josaphat Parish Hall 780-421-9353 
For rentals, please call Jenny at: 780-424-9723 
Verkhovyna Senior’s Home 780-429-3846 
Eparchial Chancery Office 780-424-5496 
St. Michael’s Cemetery 780-424-5493 
 

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, JULY 8: 7TH SUNDAY AFTER PENTECOST; THE 
HOLY GREAT-MARTYR PROCOPIUS (303), TONE 6 

4:00 PM (SAT) – Great Vespers 
5:00 PM (SAT) –Divine Liturgy; for all parishioners. 
7:30 AM (SUN) – Great Matins; Rosary 
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (ENG); for all parishioners; 
for the health and intentions of Jenny Malanchuk. 
11:00 AM – Divine Liturgy (UKR); for all parishioners; for 
the health and intentions of Mary Romaniuk; for the 
repose of His Grace, +Bishop Greschuk; for the repose of 
+Andrij (with Panakhyda in the end). 

Mon. July 9: Holy Priest-Martyr Pancratius, Bishop of 
Tauromenia (1st-2nd c.) 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Len Kondro. 
7:00 PM – Parastas (+Walter Gurba) 

Tues. July 10: Our Venerable Father Anthony of the 
Monastery of the Caves in Kiev (1073);  
7:30 AM – Divine Liturgy; for +Catherine Elizabeth 
Maskiew & +family & +parents. 
10:00 AM – Funeral (+Walter Gurba) 

Wed. July 11: Blessed Olga (Olha), Princess of Kiev, 
named Helen at Holy Baptism (c. 970);  
7:30 AM – Divine Liturgy; for +Russel Yackimec; for 
+Maria Pastuszenko. 

Thurs. July 12: The Holy Martyrs Proclus and Hilary (98-
117); Venerable Father Michael of Maleon (961) 
7:30 AM – Divine Liturgy; for +Walter Wolanski & 
+William Klapkiw.  

Fri. July 13: The Synaxis of the Holy Archangel Gabriel; 
Venerable Father Stephen the Sabbaite (9th c.); Holy 
Father Julian, Bishop of Kenomane. 
7:30 AM – Divine Liturgy; for +Maria Pastuszenko; for 
+August & +Anne Klovan. 

Sat. July 14: The Holy Apostle Aquila 
4:00 PM – Great Vespers 
5:00 PM (Bilingual) – Divine Liturgy; for all parishioners; 
for +John & +Mary Berezanski. 

SUNDAY, JULY 15: 8TH SUNDAY AFTER PENTECOST; TONE 
6. THE HOLY GRAND PRINCE VOLODYMYR (1015)  

7:30 AM – Great Matins; Rosary 
9:30 AM – Divine Liturgy (ENG); for all parishioners; for 
+Jessie Hryciw; for health of Olga Leoland. 
11:00 AM – Divine Liturgy (UKR); for all parishioners;  for 
health of Helen Tymoszko; for repose of +Carol Balko. 
 


