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DIVINE LITURGY
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Troparion, Tone 7: By Your cross You destroyed

Troparia and Kontakia

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

death;* You opened Paradise to the thief;* You
changed the lamentation of the myrrh-bearers to
joy,* and charged the apostles to proclaim* that
You are risen, O Christ our God,* offering great
mercy to the world.
Troparion, Tone 4: You resembled the merchant who
sought the pearl of great price,* O Volodymyr,
glorious in might:* seated on the throne of Kyiv,
the divinely-saved mother of the cities of Rus’,* as
a seeker you sent envoys to the Imperial City* to
know the orthodox faith,* and found Christ the
pearl, who chose you as another Paul,* and
removed your blindness both spiritual and bodily
in the holy font.* Therefore we, your people, feast
your falling asleep.* Pray that the leaders of Rus’
be saved with those entrusted to them.

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

†Glory be to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen.
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Kontakion, Tone 8: You emulated Paul the great

I thank God that I baptized none of you except
Crispus and Gaius,3 lest anyone should say that I
had baptized in my own name. Yes, I also baptized
the household of Stephanas. Besides, I do not
know whether I baptized any other. For Christ did
not send me to baptize, but to preach the gospel,
not with wisdom of words, lest the cross of Christ
should be made of no effect. For the message of
the cross is foolishness to those who are perishing,
but to us who are being saved it is the power of
God.

apostle,* O glorious Vladimir;* late in life you
abandoned your zeal for idols as childish
thinking,* and as a full-grown man you were
adorned with divine baptism’s royal purple.*
Standing with joy in the presence of Christ the
Saviour,* pray that the leaders of Rus’ may be
saved with those entrusted to them.
Prokimenon, Tone 7
The Lord will give strength to His people;* the Lord
will bless His people with peace.
Verse: Bring to the Lord, O you sons of God; bring
to the Lord young rams. (Psalm 28:11,1)

Alleluia Verses:
verse: It is good to give praise to the Lord; and to
sing to Your name, O Most High. (Psalm 91:2)
verse: To announce Your mercy in the morning,
and Your truth every night. (Psalm 91:3)

Epistle – 1 Corinthians 1:10-18
A reading from the First Epistle of the Holy Apostle
Paul to the Corinthians.
I plead with you, brethren, by the name of our
Lord Jesus Christ, that you all speak the same
thing, and that there be no divisions among you,
but that you be perfectly joined together in the
same mind and in the same judgment. For it has
been declared to me concerning you, my
brethren, by those of Chloe’s household,1 that
there are contentions among you. Now I say this,
that each of you says, “I am of Paul,” or “I am of
Apollos,”2 or “I am of Cephas,” or “I am of Christ.”
Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or
were you baptized in the name of Paul?

Gospel - Matthew 14:14-224
At that time, when Jesus went out He saw a great
multitude; and He was moved with compassion5
for them and healed their sick. When it was
evening, His disciples came to Him, saying, “This is
a deserted place, and the hour is already late.
Send the multitudes away, that they may go into
the villages and buy themselves food.” But Jesus
said to them, “They do not need to go away. You
give them something to eat.” And they said to
Him, “We have here only five loaves and two
fish.”6 He said, “Bring them here to Me.” Then He
with whom Paul was staying when he wrote the Epistle to
the Romans (Rom 16:23). The third epistle of John (see 3Jn
1) seems to have been directed to this same Gaius.
4 This miracle, reported by all four evangelists, shows Jesus
feeding a great multitude of His people as He fed the
Israelites in the desert (see Ex 16). The Church Fathers see
in this an image of the Eucharist, an idea made clear in Jn
6.
5 Moved with compassion is used frequently concerning
the Lord (20:34; Mk 1:41; 6:34; Lk 7:13), showing that His
power and authority are extended to those who suffer.
6 A spiritual interpretation given by the Fathers teaches
that the five loaves indicate the five books of the Law
(Genesis through Deuteronomy), which are broken open
in Christ and thus feed the universe. The two fish
represent the Gospel Book and the Epistle Book, the
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Chloe was a prominent woman who hosted the
Corinthian church in her home and who faithfully reported
these contentions to Paul.
2 Apollos was a learned Jew from Alexandria, Egypt,
“mighty in the Scriptures” (Acts 18:24). Originally a
follower of “the baptism of John” (Acts 18:25), he was
taught more fully about Christ by Priscilla and Aquila at
Ephesus, and he later preached at Corinth, where some
saw him as a rival to Paul. Tradition tells us Apollos became
the first bishop of Crete (see Tts 3:13). Paul makes it plain
that he and Apollos are partners in apostolic work and that
Apollos would not approve of the factionalism in Corinth
(3:4–6; 4:6; 16:12).
3 Crispus had been the ruler of the synagogue at Corinth
(Acts 18:8). Converted through the preaching of Paul, then
baptized, he was apparently succeeded as ruler by
Sosthenes (Acts 18:17). Gaius was a resident of Corinth
2

READERS

commanded the multitudes to sit down on the
grass. And He took the five loaves and the two fish,
and looking up to heaven, He blessed and broke
and gave the loaves to the disciples7; and the
disciples gave to the multitudes. So they all ate
and were filled, and they took up twelve baskets
full of the fragments that remained. Now those
who had eaten were about five thousand men,
besides women and children. Immediately Jesus
made His disciples get into the boat and go before
Him to the other side, while He sent the
multitudes away.

Today, Sunday, July 15th – 8th after Pentecost
5:00 pm (Sat) – Anastasia Babej
9:30 am – Dan Papirnik
11:00 am – Michael Pecuh
Next Sunday, July 22nd – 9th after Pentecost
5:00 pm (Sat) – Andrew Wojchichowsky
9:30 am – Francois Provencal
11:00 am – Zenon Wojnowskyj
===========================

ANNOUNCEMENTS

John 10:1-8
The Lord said to the Jews who came to him: “Very
truly, I tell you, anyone who does not enter the
sheepfold by the gate but climbs in by another
way is a thief and a bandit. The one who enters by
the gate is the shepherd of the sheep. The
gatekeeper opens the gate for him, and the sheep
hear his voice. He calls his own sheep by name and
leads them out. When he has brought out all his
own, he goes ahead of them, and the sheep follow
him because they know his voice. They will not
follow a stranger, but they will run from him
because they do not know the voice of strangers.”
Jesus used this figure of speech with them, but
they did not understand what he was saying to
them. So again, Jesus said to them, “Very truly, I
tell you, I am the gate for the sheep. All who came
before me are thieves and bandits; but the sheep
did not listen to them.”

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 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.

Communion Hymn
Praise the Lord from the heavens;* praise Him in
the highest. (Psalm 148:1)* The just man shall be
in everlasting remembrance;* of evil hearsay he
shall have no fear.* Alleluia, alleluia,* alleluia.
(Psalm 111:6)
===========================

teaching of the fishermen. The gathering of the leftovers
by the apostles (v. 20) shows that the teachings the faithful
are unable to grasp are nevertheless held in the
consciousness of the Church.
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The terminology points to the Last Supper (26:26) and
leads to a eucharistic interpretation of this miracle. Just as
the disciples distribute the bread to the multitudes, so
also Christ feeds the Eucharist to His flock through the
hands of His bishops and presbyters.
3

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.

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).

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
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!

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!

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.

============================
SUNDAY, JULY 8, 2018
Sunday Envelopes
$3,921.00
Donations to the Church
$175.00
Loose Donations
$252.35
Candles
$76.85
TOTAL:
$4,425.20
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!

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
schedule an audition (780) 243-6208 or
melanie.turgeon@kingsu.ca

PRESERVATION FUND
Anonymous
Mark and Melanie Turgeon
O. Smal-Martynkiw
Orest and Irene Palyniak
Lou Pastuszenko

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
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$200.00
$100.00
$50.00
$50.00
$50.00

Wilfred and Leona Prokop
Ihor and Olia Popowycz
Ronald Bernard
Sharon Cartier-Kulchisky
Lyudmyla Parlyuk
TOTAL

Volodymyr. In addition, there was also the
witness of many Christians already living in the
city Kyiv. Reflecting upon the sins of his past,
his heart was moved by the grace of the Holy
Spirit. From the age of about twenty-five he
began to desire baptism. God was inspiring his
heart with a new love for Christ.

$50.00
$30.00
$20.00
$20.00
$10.00
$580.00

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

Saint Volodymyr the Great

According to Nestor the Chronicler, there
seems to have been a definite incident when
God’s external grace was made manifest to him.
Did the Lord Jesus Christ appear to him? It is
possible. In his writings, Metropolitan Ilarion of
Kyiv writes that: “Having lived in his time and
tended his land with truth, courage and sense,
[Volodymyr] was visited by the Highest; the Allmerciful eye of the God of goodness took notice
of him and wisdom shone in his heart so that he
understood the vanity of idolatrous fraud and
began to search for the only God who created all
creation, visible and invisible.”

The Vikings called him Konung (King); the
Slavs called him Knyaz’ or Kagan (Khan); but
the Greeks addressed him with the royal title
Basileus, meaning “sovereign ruler” and
“monarch.”
Volodymyr was born c. 956, the third son of
Knyaz’ Sviatoslav the Conqueror, and the
grandson of the Great Olha. In 969, after the
death of his grandmother Olha, Volodymyr was
appointed by his father to govern Novgorod,
which he ruled from a young age under the
guidance of his uncle. In 977, a struggle broke
out among the ruling brothers of Rus’ and
Volodymyr was forced to flee to Sweden. After
a year or two, he returned with a Viking force to
reclaim Novgorod. After taking Novgorod,
Volodymyr went on to capture the city of
Polotsk and finally Kyiv, c. 980. As the new
sovereign Ruler of all Kyivan Rus,’ he wasted no
time in expanding his realm and fortifying its
borders, making Kyivan Rus’ one of the most
powerful and largest states of all Europe.

Knyaz’ Volodymyr was baptized c. 987-88, in
Kyiv or Kherson. At his baptism he took the
name Basil. As a new Christian monarch of
Kyivan Rus’, Knyaz’ Volodymyr had 27 years
left to live and to reign, and he would make the
best of each year.
Feast Day: July 15
==========================

CЛУЖБА БОЖA

Before his conversion, Volodymyr followed
the ways of his father. He was a courageous
leader and a fearless warrior, worshipping the
old heathen gods. However, according to the
chronicler Nestor, even before his conversion to
Christ, Volodymyr was an intelligent man with
good sense. He was merciful to the poor, to
orphans and widows. From his youth he
possessed certain moral qualities, even though
he was a pagan by faith.

Тропарi і кондаки
Тропар, Глас 7: Знищив Ти хрестом Твоїм
смерть,* відчинив
розбійникові рай,*
мироносицям плач на радість перемінив* і
апостолам звелів проповідувати,* що
воскрес Ти, Христе Боже,* даючи світові
велику милість.
Тропар, глас 4: Уподобився ти купцеві, що
шукає
цінної
перли,
славновладний
Володимире, що сидиш на високому
престолі матері городів — богобереженого

It seems that the example of his grandmother
Olha did leave a lasting impression upon
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Києва. Досліджуючи і посилаючи до
царського городу, щоб пізнати православну
віру, знайшов ти неоціненний жемчуг Христа, що вибрав тебе як другого Павла і
отряс сліпоту у святій купелі, разом душевну і
тілесну. Тому празнуємо твоє успення ми,
люди твої. Моли, щоб спаслися душі наші.

хрест — глупота тим, що погибають, а для
нас, що спасаємося, сила Божа.
Стихи Алилуя
1. Добре воно - прославляти Господа, і
співати імені Твоєму, Всевишній. 2. Звіщати
вранці Твою милість - ночами Твою вірність.

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

Євангелія – Від Матея 14:14-22
Того часу, побачиа Ісус силу народу і
змилосердився над ними та вигоїв їхніх
недужих. Якже настав вечір, підійшли до
нього його учні і кажуть: Пустинне це місце та
й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть
по селах та куплять собі поживи. Ісус сказав
їм: Не треба їм відходити: дайте ви їм їсти.
Вони ж мовлять до нього: Ми маємо тут
тільки п’ять хлібів і дві риби. Тоді він каже:
Принесіть мені їх сюди. І, велівши народові
сісти на траві, взяв п’ять хлібів і дві риби,
підвів очі до неба, поблагословив і розламав
хліби, і дав учням, а учні - людям. І всі їли до
наситу, і назбирали кусків, що зосталися,
дванадцять кошів повних. Тих же, що їли,
було якйх п’ять тйсяч чоловік, окрім жінок та
дітей. І зараз же заставив учнів увійти до
човна і переплисти на той бік раніше від
нього, тим часом як відпускав народ.
Від Івана 10:1-8
Сказав Господь юдеям, які до нього
прийшли: Істинно, істинно кажу вам; Хто
входить в овечу кошару не ворітьми, а влізає
деінде, той - злодій і розбійник. Хто ж
увіходить ворітьми. той - пастир овець. Йому
воротар відчиняє, і вівці слухаються його
голосу, і він кличе своїх овець по імені, і
виводить їх. Коли виведе свої вівці, іде
поперед них, і вівці йдуть слідом за ним, бо
знають його голос. За чужим вони не підуть,
втечуть від нього, бо не знають голосу чужих.
Сказав їм Ісус цю притчу, та вони не
зрозуміли, що він казав їм. Тому Ісус іще раз
промовив до них: Істинно, істинно кажу вам:
Я - для овець ворота. Усі, скільки б їх не було
прийшло передо мною, - злодії і розбійники,

Подібний великому апостолові
Павлові, у сивизні, всеславний Володимире,
як молодече мудрування, ти оставив все
дбання про ідолів, як муж дозрілий
прикрасив ти себе багряницею хрещення. І
нині, в радості стоячи перед Спасом Христом,
моли, щоб спаслися душі наші.
Кондак, глас 8:

Прокімен, Глас 7
Господь силу людям Своїм дасть;* Господь
поблагословить людей Своїх миром.
Стих: Принесіть Господеві, сини Божі,
принесіть Господеві молодих баранців.
Співайте Богові нашому, співайте; співайте
цареві нашому, співайте (Пс. 46:7)
Стих:
Всі народи, заплещіте руками,
воскликніть Богові голосом радости (Пс. 46:2)
Апостол – 1 Кор 1:10-18
Браття, благаю вас ім’ям Господа нашого
Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили;
щоб не було розколів між вами, але щоб ви
були з’єднані в однім дусі і в одній думці. Я
бо довідався про вас, мої брати, від Хлоїних,
що між вами є суперечки. Кажу ж про те, що
кожен з вас говорить: я Павлів, а я Аполлосів,
а я Каяфин, а я Христів. Хіба Христос розділився? Хіба Павло був розп’ятий за вас?
Або хіба в Павлове ім’я ви христилися? Дякую
Богові, що я нікого з вас не христив, крім
Криспа та Ґая, щоб не сказав хто, що ви були
хрищені в моє ім’я. Христив я теж дім
Стефана; і більш не знаю, чи христив я кого
іншого. Христос бо послав мене не христити,
а благовістити, і то не мудрістю слова, щоб
хрест не став безуспішним. Бо слово про
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і вівці не послухали їх. Я - ворота. Хто ввійде
через мене, спасеться. Він увійде, вийде, і
знайде пашу.

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.

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

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

Сьогодні, 15-го липня
5:00 пп. (суб) – Анастасія Бабей
9:30 рано – Данило Папірник
11:00 рано – Михайло Пецюх
В слідуючу неділю, 22-го липня
5:00 пп. (суб) – Андрій Войціховський
9:30 рано – Франсва Провенсал
11:00 рано – Зенон Войновський
===========================
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!

ВІСНИК – якщо бажаєте щотижня отримувати
електронну копію парафіяльного вісника,
просимо повідомити канцелярію телефонічно
780-422-3181 або електричною поштою
josaphat@telus.net
============================
НЕДІЛЯ, 8-го ЛИПНЯ, 2018
Недільні ковертки
Окремі Пожертви на парафію
Дрібні пожертви
Свічки
РАЗОМ:

$3,921.00
$175.00
$254.35
$76.85
$4,425.20

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!

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

ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КАТЕДРИ
Анонімний
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$200.00

Марк і Меланія Туржон
О. Смал-Мартинків
Орест і Ірина Палиняк
Лу Пастушенко
Вільфред і Леона Прокоп
Ігор і Оля Попович
Роналд Бернард
Шарон Картіє-Кульчиські
Людмила Парлюк

$100.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$30.00
$20.00
$20.00
$10.00

РАЗОМ

$580.00

княгинею Ольгою. Про це також співається у
піснеспівах.
Власне те, про що мріяла княгиня Ольга,
здійснив її внук, чим поставив українську
державу врівні з християнськими народами
Сходу та Заходу. Охрестившись, князь
Володимир прийняв ім‘я Василія.
Святого
Володимира
невипадково
порівнюють із апостолом Павлом, який
також до чудесної зустрічі з Христом був
зовсім іншою людиною - фанатичним
фарисеєм і переслідувачем християн. Так і
Володимир постає у першій половині свого
князювання як жорстокий правитель, що
зміцнював державу війнами, силою і
страхом. Перелом, який відбувся в душі
Володимира після прийняття хрещення
докорінно змінив його. Зерна віри і
благочестя, що прищеплювала своєму
внукові княгиня Ольга, зрештою
дали добрі сходи, а міцність
характеру дозволила прийняти
рішення про охрещення цілого
народу. Тільки винятково мужня
людина могла здійснити такий
вчинок, оскільки, подолання
закоріненого язичництва було
непростою
справою,
що
вимагала різких і, ймовірно,
іноді жорстоких дій.
Точна дата прийняття
християнської віри не є
точно визначеною, але
приймається
988
рік.
Немає одностайності і у
визначенні місця хрещення — називається
або Київ, або Корсунь (Херсонес), це бачимо
з літургійних піснеспівів.
Проте, саме Київ став тим містом, з якого
почало поширюватися християнство, тож
невипадково у словах празничного канону
зустрічаємо переспів слів літописця.

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

Святий Володимир Великий
Святий Володимир, великий князь
Київський (†1015), ввійшов в історію як
Христитель руських земель. Ця подія
докорінно змінила історію Русі-України,
заклала підвалини її розвитку як держави
просвіченої і зміцненої світлом
Христової віри.
Разом
із
християнством,
прийнятим у візантійському
обряді, Україна здобула міцне
моральне осердя, що надалі в
непрості часи і лихоліття
оберігатиме її народ і в цьому
ключову роль відіграватиме
Церква,
закладена
святим
Володимиром.
Велич події, здійсненої у 988
році, глибоко закарбувалася у
пам‘яті
українського
народу. Образ князя
Володимира, визнаного
святим і канонізованим,
постав у гимнографічних
текстах поруч із старозавітніми пророками,
християнськими святими та апостолами.
Святого Володимира вшановували як
послідовника
імператора
Костянтина;
Порівнювали із апостолом Павлом.
Християнська віра була відомою для
Володимира змалку, оскільки з малих років
він виховувався своєю бабкою - блаженною
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В Києві, у Десятинній церкві і був
похований князь Володимир. Будівництво
цієї церкви Успіння Пресвятої Богородиці
було розпочате князем ще в 989 році, одразу
після хрещення.
Прийняття християнської православної
віри було подією величезної ваги для РусіУкраїни - проривом у світ духовного
оновлення й самодостатності, доступом до
християнської
культури,
письменства,
традицій. Святий князь Володимир починає
будівництво багатьох храмів, при яких
організовувалися школи, аби забезпечити
молодому
поколінню
християнське
виховання. Християнство відбилося на
всьому
народному
побуті:
несло
пом’якшення
в
суспільні
відносини,
викорінювало багатожонство, змінювало
сприйняття ролі жінки, переглядало погляди
на рабство. І все це завдяки християнському
світогляду, що поширювався серед русичів
завдяки
мудрому
прозрінню
князя
Володимира.
Святий Володимир розумів, що разом із
хрещенням Русь піднялася на вищий
культурний щабель, а християнська віра
служитиме об’єднанню держави, зміцнить
політичні зв’язки. Тільки після свого
хрещення
він
зміг
одружитися
з
візантійською царівною Анною і ввести
Русь-Україну до кола християнських народів.
Ймовірно, що одруження з християнською
царівною
пригадало
дитячі
роки
Володимира, проведені у товаристві княгині
Ольги, що також стало поштовхом до
переломних змін у житті князя.
Християнський досвід робив з князем
дивовижні зміни, він став добрішим, а
основну свою діяльність вбачав у
благодійності: будував лікарні, притулки для
старих і немічних, відпускав на волю рабів,
звільняв від залежності боржників і
невільників, дбав про хворих та бідних. Він

став, за словами Київського митрополита
Іларіона, «...одягом для нагих, поживою для
голодних, прохолодою для спраглих,
помічником для вдовиць, притулком для
мандрівників,
пристановищем
для
бездомних, захисником скривджених і
збагачувачем убогих». Добра слава про
святого князя поширювалася серед народу.
Наприкінці
свого
життя
він
став
найшанованішою особою в державі, чию
мудрість порівнювали із Соломоновою.
Хоча Володимир Великий ще за свого
життя мав славу Христителя і Просвітителя
Руси, довгий час його ім‘я не було зачислене
до лику святих і він не мав свого празника.
Головно, через відсутність чудес на його
гробі, як це вимагає Церква до канонізації. Ні
в одних синодиках домонгольського періоду
немає імені Володимира. Проте незнаний
автор «Похвали в честь Володимира» з
половини XII ст. скаржиться на своїх
сучасників, що Володимир не тільки не має
свого празника, але навіть молитви «не
заносяться за нього». Тож празнування в дні
смерті Володимира було установлене після
1240 року. У літургійних піснеспівах на його
честь згадуються також два інші руські святі
– князі Борис і Гліб.
Прийнявши
християнство,
святий
Володимир докорінно змінив не лише своє
життя, але й життя цілої держави. Відкривши
світло Христової віри для себе, від поділився
ним із своїм народом, вказавши йому шлях
до спасіння, просвітив душі і серця всіх
прийдешніх поколінь.

risu.org.ua

МОСКВА - СПРАВЖНЯ ПРИЧИНА
РОЗКОЛУ ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ, Член Синоду Вселенського Патріархату
Основна причина, чому Українські
Православні Церкви не можуть об’єднатися,
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криється у агресивній політиці, яку щодо
України проводить Росія.
Таку думку в інтерв’ю «Православие и
мир» озвучив член Синоду Вселенської
Патріархії митрополит Елпідофор. Повний
текст цієї розмови переклав з грецької та
опублікував у себе Укрінформ.
«Чому Москва бореться з ідеєю створення
незалежної Церкви в Україні з того часу,
коли українська нація згуртувалася в
незалежній державі? Чи не бачить, що така
відмова Московської Церкви визнати
реальність є по суті
причиною розколу
в Україні? Ось це
справжня причина
розколу в Україні.
Йдеться не про
поведінку деяких
архиєреїв
або,
можливо, про якісь
бажання
деяких
людей, це - відмова
Москви побачити і
прийняти реальність. Україна - незалежна,
вона не повинна бути підлеглою, і до неї не
може бути застосоване будь-яким способом
підпорядкування і залежність від іншої
держави», - заявив він.
«Україна є незалежною державою і хоче
мати незалежну Церкву. Запобігає цьому
всіма засобами, які є в її розпорядженні,
Москва
духовними,
політичними,
економічними, військовими, якими хочете, в
результаті чого розділюється нація і вся
Церква страждає. Це - реальність. Тобто, і я
повинен змінити запитання. Чому Москва
перешкоджає Церкві розкріпачитися і,
особливо, Церкві, якій Церква Московська
має завдячувати усьому, і повинна була б
відноситися до неї з більшою вдячністю і
любов'ю і турботою про єдність і

стабільність, а не розділяти її своїми такими
діями?», - додав єрарх.
Митрополит
Елпідофор
також
не
погодився із застереженням журналіста, що
автокефалія нібито не на часі та що вона
може погіршити ситуацію.
«20 років, пане Авгеріне (ім'я журналіста),
20 років ми це затримуємо... Переді мною представник держави, який плюс до інших
представників тієї ж держави, які в останні
десятиліття послідовно і наполегливо
звертаються до нас зі своїм проханням.
Порошенко не єдиний,
хто подав це звернення.
Пам'ятаєте,
наскільки
близькими до цього 10
років тому ми були з
Ющенком, аби досягти
вирішення українського
питання... Поки розкол
продовжується, доти все
гострішими
будуть
пристрасті. Завершиться
розкол - буде закрито цю
главу розділення української Церкви і буде
засновано Церкву в Україні для всіх
православних українців, отоді, я думаю, це
допоможе заспокоїти дух і примирити людей
один з одним», - зазначив член Синоду
Вселенського Патріархату.
Як вже інформувала РІСУ, митрополит
Елпідофор у цьому інтерв’ю заявив, що
Українська Церква є Церквою Матір’ю для
РПЦ, а не навпаки, як це вважають росіяни і
намагаються нав’язати усім цю думку.
«У випадку з Українською Церквою,
принаймні парадоксальним і викривленим є
твердження будь-кого про те, що Церква в
Москві є матір'ю Церкви України. Якраз
навпаки. Московська Церква є дочкою
Української Церкви, яка - Українська Церква
- є дочкою Вселенського Патріархату», наголосив митрополит.
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
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
780-466-1448
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

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, JULY 15: 8TH SUNDAY AFTER PENTECOST; TONE
7. THE HOLY GRAND PRINCE VOLODYMYR (1015)
4:00 PM (SAT) – Great Vespers
5:00 PM (SAT) –Divine Liturgy; for all parishioners; for the
repose of +John and + Mary Berezanski.
7:30 AM (SUN) – Great Matins; Rosary
9:30 AM (SUN) – 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; for
the repose of +Mykhailo Kovalyk.
Mon. July 16: Holy Priest-Martyr Athenogenes and His
Ten Disciples (284 – 305)
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Elizabeth
Thomas.
Tues. July 17: The Holy Great-Martyr Marina; Blessed
Tarsykia (Matskiv) of the Sister Servants of Mary
Immaculate (1944)
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Nestor
Zaharko.
Wed. July 18: The Holy Martyr Hyacinth of Amastris;
Holy Martyr Emilian (360 – 63)
7:30 AM – Divine Liturgy; for +Catherine Elizabeth
Maskiew, her departed parents and family members.
Thurs. July 19: Our Venerable Mother Macrina, Sister of
Saint Basil (379); Our Veneravle Father Dios (c. 431)
7:30 AM – Divine Liturgy
Fri. July 20: The Holy and Glorious Prophet Elijah (Elias)
(9th c. BC)
7:30 AM – Divine Liturgy; for +Maria Pastuszenko; for
+Anna Bombak.
Sat. July 21: Our Venerable Father Simeon, the Fool for
Christ (c. 580), and His Ascetical Companion John (52765); Prophet Ezekiel
4:00 PM – Great Vespers
5:00 PM (Bilingual) – Divine Liturgy
SUNDAY, JULY 22: 9TH SUNDAY AFTER PENTECOST; TONE
8. THE HOLY MYRRH-BEARER AND EQUAL-TO-THEAPOSTLES MARY MAGDALENE; COMMEMORATION OF
THE FIRST SIX ECUMENICAL COUNCILS
7:30 AM – Great Matins; Rosary
9:30 AM – Divine Liturgy (ENG); for all parishioners; for
the health and intentions of Stanley Nowakowski.
11:00 AM – Divine Liturgy (UKR); for all parishioners.
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