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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 
Very Rev. Stephen Wojcichiwsky, Chancellor 
chancellor@edmontoneparchy.com  780-424-5496 

CATHEDRAL CLERGY 
Fr. Peter Babej, Parish Pastor 
peterbabej@telus.net / 780-993-8037 (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 
Mon-Fri:  Div. Liturgy, 7:30 AM 
Sat. Vigil: Great Vespers, 4:00 PM 
 Div. Liturgy (Bilingual), 5:00 PM. 
Sunday: Great Matins, 7:30 AM 
 Rosary; 9:00 AM 
 Div. Liturgy (Eng), 9:30 AM 
 Div. Liturgy (Ukr), 11:00 AM. 
Feasts – See Bulletin; Confessions – Before Liturgy 

Sunday,	October	21,	2018	

22ND	SUNDAY	AFTER	PENTECOST	
Tone 5. Venerable Father Hilarion the Great (371). 

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

DIVINE	LITURGY	
Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 5: Let us the faithful acclaim and 
worship the Word,* co-eternal with the Father 
and the Spirit,* and born of the Virgin for our 
salvation.* For He willed to be lifted up on the 
cross in the flesh, to suffer death* and to raise the 
dead by His glorious resurrection. 
Glory be to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen. 
Kontakion, Tone 5: You, my Saviour, descended to 
Hades,* and as the Almighty, You shattered its 
gates.* With Yourself You, as the Creator, raised 
the dead and shattered the sting of death,* and 
delivered Adam from the curse, O Lover of 
Mankind.* And so we cry out: “Save us, O Lord.” 

Prokeimenon, Tone 5 
ALL: You, O Lord, will guard us* and will keep us* 
from this generation* and for ever. 
Verse: Save me, O Lord, for there is no longer left a 
just man. (Psalm 11:8,2) 

Saint	Josaphat	Cathedral	
Ukrainian	Catholic	Eparchy	of	Edmonton	
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Epistle - Galatians 6:11-18 
A reading from the epistle of the holy Apostle Paul 
to the Galatians. 
Brothers and sisters in Christ, 
See with what large letters I have written1 to you 
with my own hand! As many as desire to make a 
good showing in the flesh, these would compel 
you to be circumcised, only that they may not 
suffer persecution for the cross of Christ.2 For not 
even those who are circumcised keep the law, but 
they desire to have you circumcised that they may 
boast in your flesh. But God forbid that I should 
boast except in the cross of our Lord Jesus Christ3, 
by whom the world has been crucified to me,4 and 
I to the world. For in Christ Jesus neither 
circumcision nor uncircumcision avails anything, 
but a new creation5. And as many as walk 
according to this rule, peace and mercy be upon 
them, and upon the Israel of God. From now on let 
no one trouble me, for I bear in my body the marks 
of the Lord Jesus.6 Brothers and sisters, the grace 
of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. 
                                                             
1 I have written: Paul penned the postscript of Galatians 
himself, whereas the body of the letter was dictated to a 
secretary. He writes with large letters either for emphasis 
or because of poor eyesight. 
2 The Judaizers were driven by fear of persecution, 
probably from Jewish natinalists who pressured them to 
make circumcision the focus of their missionary efforts. 
Paul accuses them of abandoning the true gospel, not out 
of conviction, but out of cowardice. 
3 How does one boast . . . in the cross? Throughout the 
history of the Church, Christians have preached the Cross, 
displayed the Cross in their homes and altars, venerated 
the Cross in the liturgy, and signed themselves with the 
Cross in worship of the Holy Trinity and during times of fear 
or temptation. 
4 crucified to me: Paul reiterates what he said earlier in 
2:20 and 5:24 that in Christ our sins and worldy passions 
are put to death. Paul thus emphasizes that the Cross—not 
circumcision—is the sign of our salvation. 
5 A new creation: The indwelling of the Spirit renes us from 
within and maes us sharers in the divine life. The 
regenerating grace of the New Covenant will eventually 
permeate the entire cosmos. 
6 marks of the Lord Jesus: Property and slaves in the 
ancient world were branded with a mark of ownership. 
Paul views himself as a slave of Christ who bears physical 

Alleluia Verses 
Verse: Your mercies, O Lord, I will sing for ever; 
from generation to generation I will announce 
Your truth with my mouth. 
Verse: For You have said: Mercy shall be built up for 
ever; in the heavens Your truth shall be prepared. 
(Psalm 88:2,3) 

Gospel - Luke 16:19-31 
The Lord told this parable:7 “There was a certain 
rich man8 who was clothed in purple and fine 
linen9 and fared sumptuously every day. But there 
was a certain beggar named Lazarus, full of sores, 
who was laid at his gate, desiring to be fed with 
the crumbs which fell from the rich man’s table. 
Moreover the dogs came and licked his sores. So 
it was that the beggar died, and was carried by the 
angels to Abraham’s bosom.10 The rich man also 
died and was buried.11 And being in torments in 

scars from the many persecutions that accompanied his 
apostolic work. 
7 The story of the Rich Man and Lazarus depicts the lot of 
the wealthy and the poor, first in this life and then in the 
next. For all his worldly comforts, the rich man’s 
callousness toward the poor plunged him into ruin (16:23). 
Lazarus, despite his earthly hardships, is escorted to 
Abraham’s side. A similar reversal of fortunes underlies the 
Beautitudes and Woes in 6:20-26. 
8 A certain rich man: The same opening line is used in the 
two preceding parables and may suggest this story is also 
a parable. On the other hand, the poor man is personally 
identified in 16:20 by the name “Lazarus,” a feature that is 
uncharacteristic of parables. 
9 purple and fine linen: Expensive apparel often associated 
with royalty. 
10 Abraham’s bosom: i.e. in the lap or presence of 
Abraham, the forefather of Israel. It refers to a temporary 
realm within Hades where the righteous souls of the Old 
Covenant era waited patiently for Christ to open the gates 
of heaven (Eph 4:8-10). 
11 The rich man died… and was buried: The Fathers see 
this as illustrating the state of his merciless soul, buried by 
the pleasures of the flesh. He was already buried in life by 
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Hades,12 he lifted up his eyes and saw Abraham 
afar off, and Lazarus in his bosom. 
“Then he cried and said, ‘Father Abraham, have 
mercy on me, and send Lazarus that he may dip 
the tip of his finger in water and cool my tongue; 
for I am tormented in this flame.’ But Abraham 
said, ‘Son, remember that in your lifetime you 
received your good things, and likewise Lazarus 
evil things; but now he is comforted and you are 
tormented. And besides all this, between us and 
you there is a great gulf fixed, so that those who 
want to pass from here to you cannot, nor can 
those from there pass to us.’ 
“Then he said, ‘I beg you therefore, father, that 
you would send him to my father’s house, for I 
have five brothers, that he may testify to them,13 
lest they also come to this place of torment. 
Abraham said to him, ‘They have Moses and the 
prophets;14 let them hear them.’ And he said, ‘No, 
father Abraham; but if one goes to them from the 
dead, they will repent.’ But he said to him, ‘If they 
do not hear Moses and the prophets, neither will 
they be persuaded though one rise from the 
dead.’”15 

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

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

                                                             
“couches, rugs, furnishings, sweet oils, perfumes, large 
quantities of wine, varieties of food, and flatterers” 
(JohnChr). That the rich man remains unnamed indicates 
that he is ultimately forgotten (see Ps 9:6). 
12 Hades: The netherworld or realm of the dead. Here, it 
refers to a waiting place where the deceased souls of the 
wicked are detained until the Last Judgment (Rev 20:13). 
Here it stands opposite Abraham’s presence and is a place 
where sinners languish in the grip of torment. It is 
separated from the abode of the righteous by a 
permanent, unbridgeable gulf that permits no traffic to 
pass between them. 
13 Testify to them: i.e. warn them. The first and only hint of 
the rich man’s concern for others. His request for the 
resurrection of Lazarus is nevertheless denied, since the 

READERS	
Sunday, October 21th – 22nd Sunday 
5:00 pm (Sat) – Ron Palichuk 
9:30 am – Barb Shipman 
11:00 am – Melania Antoszko 
Sunday, October 28th – 23rd Sunday 
5:00 pm (Sat) – Greg Warwa 
9:30 am – Children’s Liturgy 
11:00 am – Yarko Broda 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ANNOUNCEMENTS	
BULLETIN BY EMAIL – if you wish to receive a 
copy of the bulletin by email, please let us know 
(josaphat@telus.net)! 

PARISH 
COFFEE SOCIAL TODAY – in the parish auditorium 
after the 9:30 AM Divine Liturgy. All are welcome! 
BOOKCLUB – Meets as usual, after the 9:30 am 
Divine Liturgy in the church auditorium. 
PARISH FEAST DAY (PRAZNYK) – Sunday, 
November 11th, with one Divine Liturgy 
celebrated at 10:00 AM, followed by the Feast 
Day dinner at the Parish Hall at 12 noon. Cost: 
$10 per ticket; Children 12 & under – free. Tickets 
are now available at the parish office, or after the 
Divine Liturgy today. 
HAPPY BIRTHDAY – Birthday blessings and best 
wishes to Stella Stefure who celebrated her 100th 

Scriptures already give sufficient warning to prevent his 
brothers from neglecting the poor. Others suggest the rich 
man is still being selfish, for he realizes that the damnation 
of his entire family would only increase his misery. 
14 Moses and the prophets: The entire Old Testament. 
15 “The ignorance of Scripture is a great cliff and a deep 
abyss. It is impossible for anyone to be without benefit if 
he reads continually and with attention” (JohnChr). 
Furthermore, the rebellious or indifferent are persuaded 
even when people did rise from the dead (Mt 28:11–15; Jn 
12:9–11). 
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birthday yesterday, October 20th, and to Florence 
Woywitka, who celebrates her birthday on 
Tuesday, October 23. May God bless with health, 
happiness and peace. Mnohaya Lita! 
CHILDREN’S LITURGY – Next Sunday’s Divine 
Liturgy at 9:30 am (October 28) is designated as a 
Children’s Liturgy, with homily specifically for the 
children. 

BORSCH AND BUN YEARLY EVENT - SUNDAY - 
OCTOBER 28TH. The UCWLC ladies of our parish 
will again be offering their delicious hot borsch & 
chicken noodle soup served with bun/rye bread, 
coffee, juice and cookies. The cost will be $5.00 for 
adults; $3.00 for children 10 years old and under. 
Be sure to join them for social time in the church 
auditorium following both liturgies on Sunday, 
October 28th. The 32 oz. take out containers of 
borsch will NOT be available for purchase until the 
Bazaar/Craft fund raiser on Saturday December 
1st. Watch for more details in future bulletins! 

SHROUD OF TURIN PRESENTATION – will take 
place at St. Josaphat Cathedral on Sunday, 
October 28, 2:00 PM to 4:00 PM. 

SINGING THE LITURGY – an important way of 
participating in the Divine Liturgy is to sing, 
following the lead of the cantor. “He who sings,” 
said St. Augustine, “prays twice.” The holy Bishop 
of Hippo meant that singing adds to our praise and 
worship of God—that our voices are gifts, with 
which we can make music to the Lord. Sung prayer 
expresses the joy of the heart, the happiness 
resulting from one who has encountered Jesus 
Christ and experienced his love. Sung prayer 
reminds us of the choirs of heaven, with whom we 
are called to praise God eternally in heaven. 

LIGHTING CANDLES – Candles have played a 
significant role in Christian worship since the 
earliest days of the faith, when services could only 
be held at night for fear of persecution. In addition 
to their practical usage for lighting during church 
worship, the light shed by the candle symbolizes 
the light of Christ, illumining the world, and the 
hearts of the worshippers burning with love for 
their God. NOTE: You now have two options for 

lighting candles. 1) You may continue lighting the 
parrafin candles held in glass containers, in the 
candlestands on the north and south sides. Also, 
you make use the beeswax candles (tapers), 
which are lit and set into the sand of the new 
candlestands on both sides of the tetrapod 
(before the main icon of Jesus and Mary). 

SINCEREST PRAYERS AND CONDOLENCES to the 
family and relatives on the passing away of 
+Donna Pyzyk. The Funeral will take place at St. 
Josaphat Cathedral on Wednesday, October 24, at 
10 AM. May her memory be eternal in God. 
PARISH HALL WORKBEES – Please come to the 
parish hall to help with pyrohy making on 
Wednesday, October 24, from 8:00 am. Thank you 
for your assistance! 

ROSARY – During the month of October, Rosary 
Prayer will take place every Wednesday, 6:30 PM. 

OCTOBER FOOD DRIVE – We welcome your 
donations of non-perishable food items for those 
less fortune. The donation boxes are located at 
the south and north entrances. The following is a 
list of possible donation-items: granola/snack 
bars, canned soup, spaghetti sauce, pork & beans, 
dill pickles, jam, pancake syrup kidney beans, 
ketchup, mustard, Cheese Whiz, cookies, jello 
cups, pudding cups, cereal, juice boxes. 
REQUESTS FOR URGENT PRAYERS – If you need 
people to pray for you immediately, please send 
an email to Barb Shipman at blshipman@shaw.ca 
or leave a message on our parish line, 780-422-
3181. A message will be sent to all members to 
intercede with prayer. Also, prayer will be offered 
at the morning Divine Liturgy (7:30 am). 

CHILDREN OF MARY – We are inviting all girls ages 
8 and up to join the Children of Mary group here 
at St. Josaphat Cathedral. The Children of Mary 
will actively participate throughout the Divine 
Liturgy through activities such as handing out 
bulletins, holding candles during the Gospel, and 
assisting during Holy Communion (e.g. holding 
communion towel). The Children of Mary will also 
have once-a-month meetings where they will get 
together to learn more about Mother Mary, who 
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has set the example that all girls and young 
woman should strive to follow. These meetings 
will also include fun activities and will be a way for 
the girls to meet other girls their age within the 
Church community. For further information or to 
sign up, please contact Theodosia Babej at 587-
936-0068. Email: theodosia.babej@gmail.com. 

ST. JOSAPHAT BOOKSTORE – located in the 
cathedral basement is open every Sunday after 
the first Divine Liturgy, 10:30-11:30 am. Come visit 
us! We are slowly increasing our inventory of 
books, icons, and religious items. 
PYROHY SUPPER – our next community Pyrohy 
Supper will take place on Friday, November 9th, 
2018, 4:30 pm to 7:00 pm. Adults - $17.00; 
children 6- 10 -$9.00; children 5 7 under – free. 
Everyone is invited, and please bring a friend! 
SECOND COLLECTION FOR THE NEEDY – On the 
last Sunday of the month. 
NEXT ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) – will 
take place on Sunday, March 10, 2019. 

EPARCHY 
St Michael’s Cemetery – No Stone Left Alone 
Memorial Service and Panakhyda Prayer Service. 
WHEN? Monday, November 5, 2018 at 10:30 a.m. 
WHERE? At the Main Central Cross at St Michael’s 
Cemetery 13819 – 82 Street. Join Most Rev. David 
Motiuk, members of the Edmonton Garrison, St 
Matthews Elementary School, and Edmonton 
Eparchy Clergy in honoring our veterans and 
remembering our loved ones during this time of 
Remembrance. 
YOUNG ADULT PILGRIM’S RETREAT (Age 18 – 35) 
Dec. 27 – Jan. 3. Holy Transfiguration Monastery, 
California. Visit the monastery on Mt. Tabor for 
prayer and talks, with excursions to California’s 
Pacific Coast, Redwood Forest, Wine Country and 
a short stay in San Francisco. This pilgrimage to 
Transfiguration Monastery is for young adults. 
Strengthen your faith and journey with the 
Ukrainian Catholic Church through a pilgrimage 
experience. It is organized by the Edmonton 
Eparchy (Millie Schietzsch) and the Eparchy of 

Parma (Fr Joseph Matlak) during the Christmas 
Break, Dec. 27th to Jan. 3rd. Contact Millie at 
youth@eeparchy.com. 

MEN’S RETREAT-CONFERENCE. All men are 
invited to attend Nov. 2-3. 2018: Called to be 
Holy Men’s Retreat-Conference: Being a 
Christian Man in the World Today. Although 
there are many things in the world that are 
contrary to the Christian Faith, we can still engage 
this culture and maintain a Christian outlook. 
Keynote Speaker Justice Kevin Feehan will share 
his thoughts on how one can do that. With the 
variety of topics and gifted sessional presenters, 
men of all ages and stages will find something in 
this conference that will speak to their heart. and 
encourage them to live out their faith in the world 
today. Sessional presentations are: Dr. Mona-Lee 
and Justice Kevin Feehan – Building a Better 
Marriage; Fr. Teodosy Kraychuk - Living a Daily 
Spirituality; Hudson Byblow - 1. Wrestling with 
Singlehood and the Call to Holiness 2. Keeping Kids 
Catholic; Fr. Mike Bombak - Black and White: 
Living Sexual Purity in a World of 50 Shades. 
TIMES: Nov 2, 6:30 - 9:30 pm., Nov. 3, 9:00 am - 
4:00pm. LOCATION: Providence Renewal Centre 
3005 119 St NW, Edmonton. COST: Before Oct 5 
$50.00 - commute, $100.00 - live in. After Oct 5 - 
$60.00 - commute, $110.00 - live in. Includes 
snacks and Saturday breakfast and lunch. 
Deadline to register is Oct. 22, 2018. Contact the 
Pastoral office: 780-424-5496 or 
education@edmontoneparchy.com 
THE CAMP OSELIA SOCIETY- is seeking volunteers 
to assist in fundraising for programs at the camp 
for our children. Please contact Chris Maximchuk 
at 780-953-5781 or email maxcw@shaw.ca 

NINTH ANNUAL BISHOP’S GALA, Thursday, 
November 29, 2018 at the Chateau Louis 
Conference Centre. This festive gala raises funds 
to support the operation and programming of the 
Ukrainian Catholic Eparchy of Edmonton.  Cocktail 
reception at 6:00 pm, followed by dinner and live 
auction. Silent auction – throughout the evening. 
Tickets are $175 each or $1400 per table of eight.  
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PARISH FEAST DAY (PRAZNYK) 
AND REMEMBRANCE DAY 

Sunday,  November 11, 2018 
One Divine Liturgy – 10:00 AM 

Followed by the Feast Day dinner at the Parish Hall at 12 noon 

Cost: $10 per ticket; Children 12 & under – free. 
Tickets are available at the parish office, or at the coffee social downstairs. 

 

 
 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПРАЗНИК 
ТА ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ 

Неділя, 11-го листопада, 2018 
Одна спільна Архиєрейська Служба 

о. год. 10:00 ранку 
Спільний обід після Служби, о год. 12:00 п.п. 

Кошт: $10 від особи; діти до 12 років – безплатно. 
Квитки можна закути в канцелярії або після недільної Служби 
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A charitable tax receipt for $85 will be issued per 
ticket. For tickets, call: 780 424 5496 or 
chancery@edmontoneparchy.com. Also accepting 
monetary donations and/or donations of silent 
and live auction items from individual and 
corporate sponsors. To submit a donation, contact 
Andrea Leader at 780 424 5496 or 
admin@eeparchy.com. All proceeds of the Gala 
will support the mission of the Church, that is, the 
sharing of the Good News of the Gospel. 

SILENT AUCTION DONATIONS – We invite 
parishes and/or districts to support this event by 
providing either a monetary donation or at least 
one silent auction item (valued at $75.00 or 
more).  Some suggested items are listed below. 
 Artwork: paintings, drawings, pottery, home décor 
items, crystal, etc. / Holy icons, paintings, decorative 
crosses. / Ukrainian folk art items, embroidery, 
Easter eggs, wood carvings, etc. / Sports: 
paraphernalia, tickets, photos, equipment, etc. / 
Jewellery, fashion accessories, handbags, scarves, 
gloves, etc. / Christmas items, Christmas 
decorations, gift baskets, gift certificates, gift cards. 
/ Electronics, tools, small appliances. / Children’s 
toys, gifts, video games. / Professional services, 
memberships, events. 
Silent Auction Item Forms are available at the 
south entrance. Please bring it with your auction 
item to the Pastoral Centre, 9645 – 108 Avenue, 
Edmonton, AB T5H 1A3 no later than Monday, 
November 19, 2018. 

COMMUNITY 
65TH ANNIVERSAYR CONCERT: DNIPRO Choir of 
Edmonton presents “Our Spirit Soars” on 
Saturday, November 3, 2018, 7:00 PM, at All Saints 
Anglican Cathedral, 10035 – 103 Street, 
Edmonton, AB. Tickets in advance: $25. At the 
door: $30. Dessert reception to follow concert. For 
tickets, call Susan at 780-430-6407 or 
info@dniprochoir.com. 
PUSCHENIA (Fall Supper & Dance) – Saturday, 
November 3, 2018. Location: Radway AgriCentre 
(5108 – 51 St. Radway, AB). Cocktails at 5:00 pm; 
Supper at 6:00 pm; Entertainment and Dance at 

8:00 pm. Dance to the music of Millenia. Tickets 
are $50/person. For the tickets and more 
information, contact: Jacob Onyschuk 780-292-
0057; Maria Wallach 780-675-9148. 
 
RETROUVAILLE – A lifeline for troubled marriages! 
Is your marriage in crisis? Communication 
problems? You are not alone. helpourmarriage.ca, 
587-598-4357, info@helpourmarriage.ca Next 
Edmonton Retrouvaille Program starts November 
16-19, 2018. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SUNDAY, OCTOBER 14, 2018 
Sunday Envelopes $4,716.00 
Donations to the Church $320.00 
Loose Donations $191.70 
Candles $84.20 
TOTAL: $5,311.90 

Any idea how much we pay for insurance annually? 
The invoice for 2019 insurance came in this past week. By 
the end of October, we need to pay $24,382.65 for 
insurance coverage on the Cathedral and its properties. 
Goal for 2018: To cover all Cathedral 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 
In memory of +Michael Boyko $1,550.00 
N.N. $300.00 
N.N. $20.00 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Verkhovna Rada of Ukraine 
transfers St. Andrew's Church to 
Ecumenical Patriarchate 
 The Verkhovna Rada of Ukraine has passed the 
law on the transfer of the St. Andrew's Church to 
the Ecumenical Patriarchate of Constantinople for 
perpetual free of charge usage, Ukrinform reports. 
 A total of 237 Ukrainian lawmakers voted in 
favor of adoption of the presidential draft law No. 
9208 as a basis and on the whole, an Ukrinform 
correspondent reports. 
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“The decision 
on transfer of the 
St. Andrew’s 
Church will help 
to accelerate the 
process of 
granting the 
Tomos of 
Autocephaly – 
the recognition 
of the Orthodox 
Church of 
Ukraine by the 
world Orthodox 
Christianity,” 
the explanatory note says. 
 Presenting the bill, representative of the 
President of Ukraine in the Verkhovna Rada, Iryna 
Lutsenko noted that the transfer of this particular 
religious building would have a unique, both 
practical and symbolic-spiritual significance. 
 “This will present the exclusive respect of 
Ukraine to the authority and the role of the Mother 
Church in the history of the development of the 
Ukrainian spiritual tradition and will 
unambiguously contribute to the process of 
granting the Tomos of Autocephaly of the 
Ukrainian Orthodox Church, i.e., the establishment 
of an independent (autocephalous) jurisdiction, 
which will become worthy and equal among other 
local Orthodox churches of the world Orthodox 
Christianity," the explanatory note says. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Gudziak: UGCC hopes that after 
unification of Orthodox into one 
local Church dialogue will become 
easier to manage 
 For Greek Catholics, it is important that when the 
Ukrainian Orthodox unite there is hope that it will 
be easier to conduct a theological, spiritual, 
ecumenical dialogue with the One Church. Bishop 
of the Ukrainian Greek Catholic Church, Borys 
(Gudziak), president of the Ukrainian Catholic 

University, said this in 
an interview with 
Radio Liberty speaking 
about the granting of 
the Tomos to the 
Ukrainian Orthodox 
Church. 
 According to 
the hierarch, the UGCC 
is aware that the 
process of unification 
of the Orthodox 
Churches in Ukraine 
will be complicated. 
“This process will not 

take place without the great grace of God. This 
should be God's process. And all participants of 
this process will need a lot of humility, readiness 
for forgiveness, because many acute comments 
sounded, many curses, anathema. There were 
many reciprocal insults that still hurt, and now we 
have to stop feeling hurt to unite.” 
 When asked what role the Greek Catholics 
played in this process, Bishop Borys answered, 
“The position of the Greek Catholic Church is the 
same as that expressed by Metropolitan Andrei 
Sheptytsky during the World War II liberation 
activities when he said that when the Orthodox 
unite and are ready to unite with the 
Ecumenical Catholic Church, I am ready to 
retreat from my throne and cede it to any 
bishop who joins such an association. 
 It is not just about the bishop of Rome, who is 
one person, but about communion with the billion-
strong Ecumenical Catholic Church, and the Greek 
Catholics are not going to give up this communion. 
For this, in the 20th century, they shed their rivers 
of blood to preserve this unity, because it is life-
giving, it is a central aspect of the identity of the 
Greek Catholic Church.” 
 Answering whether there will be transitions from 
the UGCC to the one Local Orthodox Church in 
Ukraine, Borys (Gudziak) said the following, “Are 
we not afraid that there will be separate priests, or 
even whole parishes, who will want to move to this 
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united local Orthodox Church responding to this 
calling. I think there will not be a mass movement, 
but there will be some instances. And here, 
unfortunately, we must warn our Orthodox 
brethren that the priests who will have the 
disciplinary problems, on whom we imposed some 
sort of sanctions will be the first ones to move. And 
such a departure for our Church would be a 
purification. There are priests or faithful who were 
traumatized by this war, for whom the defense of 
Ukraine was associated with personal great 
sacrifices, or they witnessed great sacrifices. They 
say that during the war, you need to do some great 
Ukrainian declarative acts. 
 I am confident that the Ukrainian Greek Catholic 
Church served and serves God, people and 
Ukrainian people. And precisely because of its 
universal unity with the Catholic world, it was able 
to maintain a clear moral stand in the terrible 
Soviet times and not to become a collaborator 
Church. The Greek Catholic priests had the 
opportunity to preserve life and freedom and to go 
to the Orthodoxy and have a calmer life. However, 
due to the desire to preserve this universal unity, 
many of them were put in prisons and Gulags. 
Many of them died in martyrdom. 

Consequently, today, the Church will be able to 
serve most fruitfully, if it adopts both a Ukrainian 
and universal human and—above all—God-
abiding stance,” summed up the bishop of the 
UGCC. 

 

CЛУЖБА	БОЖA 

Тропарi і кондаки 
Тропар, глас 5: Рівнобезначальне з Отцем і Духом 
Слово,* що від Діви народилося на спасіння 
наше,* прославмо, вірні, і поклонімся,* бо Воно 
благозволило тілом зійти на хрест* і смерть 
перетерпіти, і воскресити померлих* славним 
воскресінням Своїм. 
†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині і 
повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
Кондак, глас  5: До аду, Спасе мій, зійшов Ти,* і, 
як всемогутній, сокрушивши його брами,* Ти, 
Чоловіколюбче, як Творець, воскресив з Собою 
померлих,* жало смерти вирвав, й Адама від 
прокляття визволив.* Тому всі до Тебе 
взиваємо:* Спаси нас, Господи! 

Прокімен, глас 5 
ВСІ: Ти, Господи, збережеш нас* і захистиш нас* 
від роду цього і повік. 
ЧТЕЦЬ: Спаси мене, Господи, бо не стало 
праведного. 

Апостол (Гал 6,11-18) 
ЧТЕЦЬ: До Галатів послання  святого апостола 
Павла читання. 
Брати і сестри! 
Гляньте, якими буквами пишу вам власною 
рукою. Ті, що хочуть показатися гарним тілом, 
вони силують вас обрізатися, щоб тільки 
уникнути переслідування за хрест Христа.  Бо й 
самі обрізані не додержують закону, а хочуть, 
щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим 
тілом. Мене ж не доведи, Боже, чимсь 
хвалитися, як тільки хрестом Господа нашого 
Ісуса Христа, яким для мене світ розп’ятий, а я -
- світові; бо ані обрізання, ані необрізання є 
щось, лише -- нове створіння.  На тих, які 
поступають за цим правилом, мир на них і 
милосердя, а й на Ізраїля Божого. На майбутнє 
нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу 
на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа 
нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, 
брати! Амінь. 
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Стихи Алилуя 
1. Милості Твої, Господи, оспівуватиму повік, і з 
роду в рід сповіщу устами моїми Твою вірність. 
2. Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на 
небесах приготовиться істина Твоя. 

Євангеліє (Лука 16,19-31) 
Сказав Господь притчу оцю: 
Був один чоловік багатий, що одягався у 
кармазин та вісон і бенкетував щодня 
розкішно. Убогий же якийсь, на ім’я Лазар, 
лежав у нього при воротах, увесь струпами 
вкритий; він бажав насититися тим, що падало 
в багатого зо столу; бо навіть пси приходили й 
лизали його рани. 
Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли 
його на лоно Авраама. Помер також багатий, і 
його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, зняв 
він очі й побачив здалека Авраама та Лазаря на 
його лоні, і він закричав уголос: «Отче Авраами, 
змилуйся надо мною і пошли Лазаря, нехай 
умочить у воду кінець пальця свого й 
прохолодить язик мій, бо я мучуся в цім 
полум’ї». Авраам же промовив: «Згадай, мій 
сину, що ти одержав твої блага за життя свого, 
так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він 
тішиться тут, а ти мучишся. А крім того, всього 
між нами й вами вирита велика пропасть, тож 
ті, що хотіли в перейти звідси до вас, не можуть; 
ані звідти до нас не переходять». «Отче»,  
сказав багатий, «Благаю тебе, пошли його в дім 
батька мого; я маю п’ять братів, нехай він їм 
скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце 
муки». Авраам мовив: «Мають Мойсея і 
пророків; нехай їх слухають». Той відповів:  «Ні, 
отче Аврааме, але коли до них прийде хто з 
мертвих, вони покаються».  А той відозвавсь до 
нього: «Коли вони не слухають Мойсея і 
пророків, то навіть, коли хто воскресне з 
мертвих, не повірять». 

Причасний 
Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на 
висотах.* Алилуя, алилуя,* алилуя! 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
ЧИТЦІ 

Сьогодні, 21-го жовтня 
5:00 пп. (суб) – Рон Палічук 
9:30 рано – Барб Шіпмен 
11:00 рано – Меланія Антошко 
В слідуючу неділю, 28-го жовтня 
5:00 пп. (суб) – Григорій Варава 
9:30 рано – Недільна школа 
11:00 рано- Ярко Брода 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПРАЗНИК – відбудеться в 
неділю, 11-го листопада. Одна спільна 
Архиєрейська Служба Божа відправиться о год. 
10:00 ранку. Спільний Обід – о год. 12 п.п.. 
МНОГАЯ ЛІТА – З днем народження, складаємо 
найщиріші побажання слідуючим особам: 
Стела Стефур (100 років – 20го жовтня), та 
Флоренц Войвитка (23-го жовтня). Нехай 
Господь Бог благословить! 
ТУРИНСЬКА ПЛАЩАНИЦЯ – інформативна 
презентація про плащаницю відбудеться в 
неділю, 28-го жовтня, від 2:00 – 4:00 год. п.п. 
ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ – Віддійшла у вічність слугиня 
Божа, +Дона Пижик. Складаємо найщиріше 
співчуття родині. Похоронна Служба Божа 
відправиться в середу, 24-го жовтня, в катедрі, 
о год. 10:00 ранку. 
МАРІЙСЬКА ДРУЖИНА – Запрошуються дівчат 
віком від 8-ми років до Марійської дружини. 
Програма включає участь у недільній службі, 
знання про життя Пречистої Діви Марії, а також 
різноманітні заходи, щоб пізнати краще один 
одного. За дальшими інформаціями або в 
справі реєстрації, просимо дзвонити до 
Теодосії Бабей на телефон 587-936-0068 або на 
емейл адресу theodosia.babej@gmail.com 
ЗАКУСИ ВАРЕНИКОМ – слідуюча вечеря з 
варениками (пирогами) відбудеться в 
п’ятницю, 9-го листопада з 4:30 до 7:00 вечора. 
ДОПОМОГА З ПИРОГАМИ – в середу, 24-го 
жовтня, від 8:15 рано, в парафіяльній залі. 
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ДОПОМОГА З ГОЛУБЦЯМИ – в середу, 31-го 
жовтня, від 8:15 рано, в парафіяльній залі. 
ПОКАЗ ФІЛЬМУ: ТАЄМНИЙ ЩОДЕННИК 
СИМОНА ПЕТЛЮРИ – відбудеться в п’ятницю, 
26-го жовтня, о год. 7:00 вечора, в Домі 
Української Молоді, 9615 – 153 Авеню, 
Едмонтон.  
ПУЩЕННЯ (Осіння забава та вечеря) – Субота, 
3-го листопада, 2018. За адресою: Radway 
AgriCentre (5108 – 51 St. Radway, AB). Коктейлі о 
5:00 pm; Вечеря о 6:00 pm; Забава о 8:00 pm. 
Музиканти вечора – група Міленія. Квитки по 
$50 з особи. За квитками та додатковою 
інформацією, просимо звертатися за 
номерами телефонів: Jacob Onyschuk 780-292-
0057; Maria Wallach 780-675-9148. 
ДРУГА ТАЦА – в останню неділю що місяця, 
друга таца – для бідних та потребуючих. 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ – Слідуючі Загальні Збори 
Парафіяльного членства відбудуться в неділю 
10-го березня, 2019. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

НЕДІЛЯ, 14-ГО ЖОВТНЯ, 2018 
Недільні ковертки $4,716.00 
Окремі пожертви на храм $320.00 
Дрібні пожерви $191.70 
Свічки $84.20 
РАЗОМ: $5,311.90 

Річно, скільки фондів потрібно щоб утримати 
катедральний храм? – Приблизно $380,000 долярів. 
(Це виходить приблизно $1,000 долярів на день). 
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 
В пам’ять +Михайла Бойко $1,550.00 
N.N. $300.00 
N.N. $20.00 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Владика Ігор (Ісіченко): «Церква – 
найсучасніша інституція, бо веде у 
майбутнє, а Біблія – найбільш 
актуальна книга, бо не 
кон’юнктурна» 

 Владика Ігор (Ісіченко) – Архиєпископ 
Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ 
(оновленої), український церковний та 
громадський діяч, науковець, письменник. 
Кілька років тому Архиєпископ Ігор звернувся 
до УГКЦ з проханням розглянути можливість 
бути в сопричасті з Українською Греко-
Католицькою Церквою. Які перспективи 
вирішення цього питання, які враження від 
першої участі в Синоді Єпископів УГКЦ? На ці 
та інші запитання Архиєпископ відповів 
Департаменту інформації УГКЦ.  

Владико Ігорю, ви вперше берете участь у 
Синоді Єпископів Української Греко-
Католицької Церкви. Чи можете 
поділитися своїми першими враженнями? 

 Найприємніше враження, що Синод має 
конструктивний характер, а не парадний. І, як 
на мене, це найважливіше. 
 На Синоді розглядають дуже конкретні 
питання, пов’язані не з якимись тимчасовими 
проблемами УГКЦ, а зі стратегією духовного 
відродження цілого народу. Відтак же Синод 
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чітко позиціонує себе в цьому процесі як 
активна креативна сила. 

«Сьогодні Церква відіграє важливішу роль, 
ніж будь-коли, бо вона допомагає людині 
відчути реальність цього світу». 
Тема цього Синоду – Боже Слово та 
катехизація. Наскільки, на вашу думку, вона 
справді є важливою в українському 
суспільстві? 
 Тут йдеться не тільки про українське 
суспільство. Адже Синод розглядає ситуацію в 
різних країнах світу, де живуть вірні УГКЦ. 
 Очевидно, нам важливо зрозуміти, що ці 
проблеми є суголосні в різних країнах. Гадаю, 
насамперед йдеться не так про проблеми 
інкультурації християнства, як це було раніше, 
як про пошук переконливих ефективних 
засобів сповіщення доброї новини поколінню, 
яке вже дистанційоване від попередніх, від 
наших з вами поколінь, феноменом 
інформаційної революції, яка сталася 
наприкінці минулого століття, іншим 
середовищем, в якому вони живуть. Тобто це ті 
покоління Y та Z, про які так багато сьогодні 
говориться і які часто виглядають для старших 
людей загадковими. 
 Говорити до них – це означає перекладати те, 
що ти сам розумієш, іншою мовою. Це мова, 
яка лишається українською, проте водночас 
потребує інших понять, інших кодів, через які 
людина уприявнює всюдиприсутність Бога і 
можливість постійного контакту з Ним. 
 Сьогодні ми спостерігаємо 
взаємовідчуження людей, яке породжується, 
хоч це і парадоксально, новими 
інформаційними мережами, коли людина може 
замикатися в собі і жити у своїй комірчині. 
Саме тому ця людина потребує відкриття до 
світу. І якраз сьогодні, можливо, Церква 
відіграє важливішу роль, ніж будь-коли, бо 
вона допомагає відчути реальність цього світу, 
його велич, його незмінність попри всі 
технологічні революції, зміни в 
інформаційному середовищі. Церква 

допомагає кожному відчути себе своїм у цьому 
світі, а не чужим і не загубленим. 

«Біблія – найсучасніша книга, вона не 
підвладна змінам реалій нашого побуту». На 
ваш погляд як душпастиря, як донести до 
сучасної людини актуальність Біблії? 
Як людину ХХІ століття заохотити 
читати Біблію, написану тисячі років тому? 

 Часто до наших парафіян я кажу одну фразу: 
найсучаснішою з усіх інституцій є Церква, бо 
вона завжди спрямована в майбутнє. Біблія ж 
залишається найбільш актуальною книгою, бо 
вона не кон’юнктурна, не узалежнена від 
певної епохи й цивілізації. 
 Знаєте, сьогодні, після радикальної зміни 
цінностей, які переживали наші сучасники, 
особливо старші покоління, дуже важливо 
показати: є надійне опертя, не підвладне 
різного роду релятивістським тлумаченням 
системи цінностей! Такою є Біблія. І простота 
її мови в цьому випадку є великим виграшем. 
Вона не підвладна змінам реалій, які часто 
позначаються на менш авторитетних текстах, 
апелюють до системи знань певного покоління, 
а для наступного покоління вже стають 
анахронічними. 
 Саме тому я вважаю місією кожного пастиря 
показати оцю велич простоти. Це для нас є 
викликом – не соромитися бути простим, не 
соромитися бути справжнім. Просто бути. 
Просто бути у світі і через це усвідомлювати, 
чому Бог так себе назвав: Я є той, хто є. 

«У вирішенні питання нашого сопричастя з 
УГКЦ покладаюся на мудрість очільників 
Вселенської Церкви». 
З ініціативи Харківсько-Полтавської єпархії 
розпочався процес пошуку діалогу для моделі 
сопричастя з УГКЦ. Як просувається цей 
діалог? І які взагалі він має перспективи? 

 Перспективи в нього дуже далекосяжні. Саме 
це змушує нас усіх бути надзвичайно 
відповідальними й послідовними в цьому 
процесі. Це добре розуміє єпископат УГКЦ. І 



13 

 

попередні етапи цього процесу, які можна було 
розв’язати в межах України, ми дуже 
послідовно, впевнено, крок за кроком 
проходили кілька років. Відповідь на наше 
звернення готувалася Синодом від 2015 року. 
Потім синодальну відповідь розглядали на 
Єпархіальному соборі в 2016 році. Відправляли 
цю відповідь знову на Синод, який її розглядав 
і нарешті прийняв своє рішення, яке тепер 
перебуває на розгляді поза Україною. 
 Зрозуміло, що для вселенських вимірів наша 
ситуація є інтригуючою, незвичайною, вона 
порушує стереотипне уявлення про церковну 
ситуацію на Сході Європи, її динаміку і 
перспективи. Тому я розумію, що розгляд цієї 
справи в Апостольській столиці може тривати 
певний час. Але я переконаний у тому, що 
мудрість осіб, поставлених на чолі Вселенської 
Церкви, здолає всі перешкоди та умовності і 
допоможе позитивно розв’язати пропозиції, 
подані спільно нашою єпархією і Синодом 
УГКЦ. 

«Хоча ми маленька єпархія, але від УГКЦ я 
жодного разу не відчув патерналізму». 
Чому саме ваша єпархія захотіла бути в 
сопричасті з УГКЦ? 
 Харківсько-Полтавська єпархія опинилася на 
передовій, тому що ми були захоплені війною. 
Божим дивом Харків урятувався від 
захоплення. Одна наша парафія перебуває під 
окупацією. Найбільш знаковою для мене є 
наша парафія у Сватовому, бо власне перед 
Сватовим зупинили російську навалу. І в 
цьому, вважаю, роль нашої парафії величезна. 
Сватівчани молилися постійно, отець Дмитро 
Романків виїздив на всі блокпости, 
благословляв солдатів, підтримував їх на дусі. 
Вважаю, це знак того, що Пресвята Покрова нас 
боронить, бо сватівська парафія носить ім’я 
Покрови Пресвятої Богородиці. 
Харків був на волосинку від того, щоб упасти. 
Я працюю в університеті в самому центрі й 
мусив ходити майже три важкі місяці через 
майдан Свободи, на якому вирували 

сепаратисти. Проходити там і заговорити 
українською мовою було небезпечно. 
 Університет перебував під загрозою 
захоплення. Обласна адміністрація була вже 
захоплена і над нею було піднято російський 
прапор. 
 І після всього цього пережитого ми не 
можемо не дивитися більш масштабно на 
міжцерковні відносини. Міфи минулого ще 
тяжіють над людьми. Багато східноукраїнських 
парафій злякалися, відійшли від 
запропонованого нами процесу, поринули в 
маргінальні війни і політичні проекти, які 
сьогодні визначають церковну ситуацію в 
православній спільноті України. Але тим не 
менше та мужня частина єпархії, яка обрала 
свій шлях у 2015 році, продовжує свій діалог. 
Ми радісно пережили кілька зустрічей з 
Блаженнішим Патріархом Святославом у 
Харкові, в Києві, в Полтаві. Це були зустрічі, 
які продемонстрували культуру справжніх 
братніх взаємин. 
 Бо що там говорити, часто слово «братній» у 
церковних колах промовляють з такою собі 
кривою посмішкою, бо, на жаль, далеко не всі, 
хто себе називає братами, поводяться так. А тут 
якраз ми маємо дуже конструктивну 
доброзичливу позицію, гідний зразок справді 
братньої солідарності. 
 Коли я пропонував об’єднавчий проект 
нашому Соборові, я почувався дещо незручно. 
Бо що таке жменька наших людей зі Сходу 
країни, де більшість парафій не має 
стаціонарних храмів і мусить служити в 
пристосованих приміщеннях, а людей на 
богослужіння ходить не дуже багато. Ми ж 
звертаємося до потужної Греко-Католицької 
Церкви з проханням про братню допомогу, 
позиціонуючи себе як рівноправний учасник 
діалогу! 
 І, знаєте, я жодного разу не відчув сліду 
патерналізму. Ні з перших контактів, ні зараз на 
Синоді. Триває справді діалог братів зі Сходу і 
Заходу країни. Він розвивається в усіх регіонах, 
де є парафії нашої єпархії: у Харкові, Полтаві, 
Олешках, Миколаєві. Стараюся, аби наші 
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парафії виходили на місцевий рівень стосунків 
з парафіями та екзархатами УГКЦ у цих 
регіонах. 

«Найкраще Київську церковну традицію 
зберегла УГКЦ». 
Чи можемо говорити, що йдеться про 
відновлення єдності Київської Церкви? 
 Вірю, що з цього діалогу виростатиме не 
просто потужніша Українська Греко-
Католицька Церква, а відновлена Київська 
Церква, традиції якої найкраще зберігає УГКЦ. 
Бо якщо говорити про нашу єпархію, вона 
багато потуги УГКЦ не додасть. 
 Я фахово займаюся історією української 
літератури якраз у ті століття, коли відбувся 
трагічний поділ нашої Церкви. І прекрасно 
знаю, що в XVII столітті, коли щойно стався 
фатальний поділ, розібрати, яка парафія була 
унійною, а яка не приєднаною до Рима, було 
неможливо. Правилося однаково, церковна 
культура була однакова. І тільки пізніше 
окреслилися обрядові та канонічні 
розходження. 
 Так само я знаю, що в силу різних обставин 
найкраще зберегла Київську традицію УГКЦ. 
 Переконаний, що йдеться про надзвичайно 
масштабний і перспективний проект, який не 
має політичного підґрунтя. Саме цей проект 
для нас усіх, українців, усвідомлюють вони це 
чи ні, є важливою запорукою здорового 
відновлення своєї ідентичності. 

«Ми з УГКЦ зводимо спільний пам’ятник-
храм загиблим під Полтавою козакам».  
Уже є одне практичне втілення цього 
проекту. У Полтаві заклали наріжний 
камінь для зведення спільного 
автокефального і греко-католицького 
храму, аби разом молитися. Як виникла ця 
ідея? І які перспективи має цей проект у 
майбутньому? 
 Ну, майбутнє тут зрозуміле. Воно було 
вирішено ще від початку і це була спільна 
позиція, до якої ми дійшли в розмові з 
Блаженнішим Святославом: це створення 

спільного пам’ятника-храму козакам, загиблим 
під Полтавою. Гадаю, кожного українця, який 
приїздить до Полтави, не може не обурювати 
те, що в Полтаві досі існує великий меморіал 
воїнам чужої окупаційної російської армії і 
практично немає пам’ятника українським 
козакам. 
 Ми поставили скромний хрест біля дороги ще 
багато років тому. Патріарх Димитрій його 
освятив. Але це надто скромний знак пошани 
до нашого минулого, до гетьмана Івана Мазепи 
і козаків, які разом з ним боронили 
самостійність України. Було б зухвалим 
братися за цей проект самотужки. Якраз 
поєднати навколо нього Схід і Захід України, 
традиції різних регіонів є дуже важливим. 
Сприяє цьому те, що в Полтаві ми маємо дуже 
гарні, дружні парафії, як автокефальну, так і 
греко-католицьку. 

 А як практично там здійснюватимуться 
Богослужіння? 
 Перед тим, як започаткувати будівництво 
цього храму, наші юристи кілька місяців 
працювали над усіма нюансами. Там усі 
питання відшліфовані. Зараз залишається одне 
– як зібрати кошти і збудувати храм. 

Владико, зараз активно обговорюється 
питання надання Томосу для єдиної Помісної 
Православної Церкви. Як ви дивитеся на цей 
процес як православний єпископ і людина, яка 
знається на цих процесах? 
 Для українських православних українців 
важливо усвідомити, що після одержання 
Томосу автокефальна Церква не буде існувати 
ізольовано. Вона стає повноправною 
частинкою православного світу. Нам 
уявляється, нібито в цьому світі Українська 
Православна Церква є найпотужнішою. Але на 
сьогодні найпотужнішою є інша Церква, на яку 
потрібно буде зважати. І це вже треба собі 
усвідомлювати зараз, а не опинитися перед 
цією реальністю пізніше. 

Розмовляв о. Ігор Яців, 
керівник Департаменту інформації УГКЦ 
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SACRAMENTAL	MYSTERIES 
Baptism & Chrismation – by arrangement with priest. 
Marriage – please make an appointment for an interview 
at least six months in advance.  
Confession – prior to Sunday Liturgies; upon request. 
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: Edward Hecker 780-483-4707 
Sunday School Andrea Leader, Director 780-433-6839 
St. Josaphat Sadochok 780-421-1769 
Lectors: Ed Hecker, Coordinator 780-483-4707 

ORGANIZATIONS 
Apostleship of Prayer 
Barb Shipman blshipman@shaw.ca 
Knights of Columbus 
Serhij Sipko, Grand Knight 780-989-9986 
St. JosaphatCathedral Choir 
Denise Lucyshyn, Conductor 780-466-1448 
St. Josaphat Brotherhood (UCBC) 
President: Ed Hladunewich 780-476-4313 
Ukrainian Catholic Women’s League 
President: Carol Batty 780-476-5834 
St. Josaphat Altar Servers 
Volodymyr Babiak   klvlodko@gmail.com 780-604-8095 
Children of Mary 
Theodosia Babej (theodosia.babej@gmailcom) 587-936-0068 

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, Oct 21st: 22nd Sunday after PENTECOST; Hilarion, 
Venerable 
4:00 PM (SAT) – Great Vespers 
5:00:PM (SAT) – Divine Liturgy (Bilingual); for the intentions 
of all parishioners; for the health and intentions of Ron 
Palichuk. 
7:30 AM: Matins; 9:00 AM – Rosary and Confessions 
9:30 AM – (SUN) Divine Liturgy (ENG); for all parishioners; 
for the health of Jenny Malanchuk. 
11:00 AM – (SUN) Divine Liturgy (UKR); for the intentions of 
all parishioners; for the health and intentions of Sophia; for 
the repose of + Bessie Tichkowsky. 

Mon. Oct. 22nd: Abercius, Bishop  
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Iryna Purawec. 
7:00 PM – U.C.I.A. (Catechumenate) 

Tues. Oct. 23rd: James, Apostle 
7:30 AM – Divine Liturgy; for health and intentions of 
Florence Woywitka; for the repose of +Nikolaus Korol. 

Wed. Oct. 24th: Aretas, Martyr 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Catherine 
Elizabeth Maskiew and parents. 
10:00 AM – Burial Service & Divine Liturgy for +Donna Pyzyk 
8:00 AM – Pyrohy Workbee 
6:30 PM – Rosary Prayer 
7:00 PM – Marian Retreat 

Thurs. Oct. 25th: Marcian, Martyr 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Emmit Bryksa. 

Fri. Oct. 26th: Demetrius, G-Martyr 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Halyna Horbay. 

Sat. Oct 27th: Nestor, Martyr 
4:00 PM – Great Vespers 
5:00 PM (Bilingual) – Divine Liturgy; for all parishioners; for 
the repose of first year Memorial of + Olga Boyko. 

SUNDAY, Oct 28th: 23rd Sunday after PENTECOST; Chist the 
King; Terence, Martyr 
7:30 AM: Matins; 9:00 AM – Rosary and Confessions 
9:30 AM – (SUN) Divine Liturgy (ENG); for all parishioners; in 
thanksgiving and for intentions of Andrea Leader.  
11:00 AM – (SUN) Divine Liturgy (UKR); for the intentions of 
all parishioners; for the repose of first Memorial of +Stefan 
Romaniuk. 
2:00 PM – Presentation on Shroud of Turin 


