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DIVINE LITURGY
Troparia and Kontakia
Troparion, Tone 7: By Your cross You destroyed
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!
Glory be to the Father and to the Son and to the
Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen.
Kontakion, Tone 7: No longer shall the dominion of
death be able to hold humanity,* for Christ went
down shattering and destroying its powers.*
Hades is bound.* The prophets exult with one
voice.* The Saviour has come for those with faith,
saying:* “Come forth, O faithful, to the
resurrection!”

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

DIVINE SERVICES
Mon-Fri:
Sat. Vigil:

Div. Liturgy, 7:30 AM
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
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Prokimenon, Tone 7
The
Lord
will
give strength to His people;* the
ALL:
Lord will bless His people with peace.
SOLOIST: Bring to the Lord, O you sons of God;
bring to the Lord young rams.
ALL: The Lord will give strength to His people;* the
Lord will bless His people with peace.

strangers and aliens, but you are citizens with the
saints and also members5 of the household of
God, built upon the foundation of the apostles and
prophets, with Christ Jesus Himself as the
cornerstone. In Him the whole structure is joined
together and grows into a holy temple6 in the
Lord; in whom you also are built together
spiritually into a dwelling place for God.

Epistle (Ephesians 2:14-22)

Alleluia Verses
SOLOIST: It is good to give praise to the Lord; and to
sing in Your name, O Most High.
SOLOIST: To announce Your mercy in the morning
and Your truth every night.

A reading from the epistle of the Holy Apostle
Paul to the Ephesians.
Brothers and sisters, Christ is our peace;1 in His
flesh He has made both groups into one and has
broken down the dividing wall,2 that is, the
hostility between us. He has abolished the law
with its commandments and ordinances, that He
might create in Himself one new man in place of
the two, thus making peace, and might reconcile
both groups to God in one Body through the cross,
thus putting to death that hostility through it.
So, He came and proclaimed peace to you who
were far off and peace to those who were near;3
for through Him both of us have access4 in one
Spirit to the Father. So, then you are no longer

Gospel (Luke 8:41-56)
AT THAT TIME, there came a man named Jairus, a
leader of the synagogue.7 He fell at Jesus’ feet
and begged Him to come to his house, for he had
an only daughter, about twelve years old, who
was dying. As He went, the crowds pressed in on
Him.
Now there was a woman who had been
suffering from hemorrhages8 for twelve years;

Christ is our peace: The peace of Christ is not worldly
tranquility, but a spirit peace rooted in our reconciliation
with the Father. The Greek word eirene (peace, harmony)
is used 92 times in the NT and often carries the OT sense
of shalom, “well-being.” Peace is one of the greatest
blessings that Jesus Christ has given to the world. It is an
inward peace that can branch out to establish peace
between individuals, families, and even nations.
2 Dividing wall: Paul alludes to a wall in the Jerusalem
Temple that separated the outer court of the Gentiles from
the inner courts, where Israel alone could pray and
sacrifice. Gates leading into the inner precincts were
posted with signs warning that Gentile trespassers would
face the death penalty. For Paul, this wall of separation
represents the OT theology of separation that required
Israel to insulate itself from the idolatry and immorality of
the nations (Lev 20:26). Christ destroyed this barricade
when, having fulfilled the law to perfection, he abolished
the legal precepts that set Israel apart from the Gentiles.
As a result, the age when Jew and Gentile were divided has
given way to the messianic age, when all nations are united
in Christ.
3 far off… near: Signifies spiritual distance from God.

access: The way to the Father passes through Christ.
Perhaps Paul is contrasting Jesus with the veil of the
Temple which, in the old economy, greatly restricted
access to the Lord. The interpretation is not certain, but
Temple imagery fills the surrounding context, and
elsewhere links are forged between Christ and the
sanctuary veil.
5 members: i.e. family members by virtue of divine
adoption.
6 a holy temple: The Church is a spiritual sanctuary that is
living and inclusive. Its foundation is Christ, his apostles,
and the early Christian prophets; its walls are believers
from every nation filled and bonded together by grace; and
its holiness comes from the sanctifying presence of the
Holy Spirit who dwells within.
7 leader of the synagogue: A leading Jewish elder who
presided over Sabbath services and other weekly activities.
8 hemorrhages: This condition excluded the woman from
normal life in Israel. According to the Law, she lived in
perpetual uncleanness and could not be touched by
anyone (Lev 15:19-30). Jesus first cures her infirmity and
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and though she had spent all she had on
physicians, no one could cure her. She came up
behind Him and touched the fringe of his
clothes,9 and immediately her hemorrhage
stopped. Then Jesus asked, “Who touched Me?10”
When all denied it, Peter and those who were with
Him said, “Master, the crowds surround You and
press in on You.” But Jesus said, “Someone
touched Me; for I noticed that power had gone
out from Me.” When the woman saw that she
could not remain hidden, she came trembling;
and falling down before Him, she declared in the
presence of all the people why she had touched
Him, and how she had been immediately healed.
He said to her, “Daughter, your faith has made
you well; go in peace.” While He was still
speaking, someone came from the leader’s
house to say, “Your daughter is dead; do not
trouble the Teacher any longer.” When Jesus
heard this, He replied, “Do not fear. Only believe,
and she will be saved.”
When He came to the house, He did not allow
anyone to enter with him, except Peter, John, and
James, and the child’s father and mother. They
were all weeping and wailing for her; but He said,
“Do not weep; for she is not dead11 but sleeping.”
And they laughed at Him, knowing that she was
dead. But he took Her by the hand and called out,
“Child, get up!” Her spirit returned, and she got up
at once. Then He directed them to give her
something to eat. Her parents were astounded;
but He ordered them to tell no one what had
happened.”

READERS

Sunday, November 4th – 24th Sunday
5:00 pm (Sat) – Theodosia Babej
9:30 am – Andrea Szabo
11:00 am – Solomiia Savaryn
Sunday, November 11th – Parish Feast Day
5:00 pm (Sat) – Dan Papirnik
10:00 am – Gregory Warwa; Kasia Tymchak
===========================

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

PARISH
CATHOLIC EDUCATION SUNDAY – Today,
November 4, we celebrate Catholic Education
Sunday across the Province. Please refer to the
attached letter from the Board of Trustees and the
Superintendent regarding this very special day.
Also attached is information on a provincial
advocacy group called GrACE…Grateful Advocates
for Catholic Education.

Communion Hymn

HAPPY BIRTHDAY! Our best wishes and God’s
blessings upon the following and upon all who
celebrated their birthdays this past week: Leona
Prokop (October 30), Denise Lucyshyn (November
2), and Wilf Prokop (November 3). May God grant
peace, health and happiness for many happy years
to come. MNOHAYA LITA!

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

MANY HAPPY YEARS – Our congratulations and
best wishes to Curtis and Michelle Kuzyk, who on

then publicizes her restoration before “all the people” to
facilitate her reintegration into Jewish society.
9 fringe of his clothes: The Mosaic Law required Israelites
to wear tassels on their garments to remind them of God’s
commandments.
10 who touched me? Does not simply mean a physical
touch, but rather, “Who touched me in faith?” Just as “the
temple sanctifies the gold” (Mt 23;17), so also matter is

sanctified by Christ’s Incarnation, and the power of Christ
works through even His garment. To touch Christ’s
garment in faith is to touch Him. In the Church, we touch
Christ through icons, oil, water, bread, wine, etc. When
this is done in faith, the power of Christ is received.
11 she is not dead: The departure and return of the girl’s
spirit suggest that Jesus speaks metaphorically. She is in
fact dead, but he says she is sleeping to emphasize that her
condition is only temporary and soon to be reversed.
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November 3rd (yesterday) celebrated the Baptism
of their newborn daughter, Olivia Kuzyk. With the
reception of Holy Communion today, Olivia is fully
initiated into the Church. Many Happy Years!

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!

WELCOME! Today, at the 11:00 am Divine Liturgy,
we welcome Father Myroslav Kaschuk, who was
recently ordained for the priesthood for the SokalZhovkiv Eparchy. Fr. Myroslav teaches sociology at
the Ukrainian Catholic University in Lviv, Ukraine.
He is here in Edmonton to confirm arrangements
for a student exchange program with McEwan
University. Our best wishes and God’s blessings!

PARISH HALL WORKBEES – Please come to the
parish hall on Wednesday, November 14 from
8:00 am to help with the preparation of pyrohy.
Cabbage Roll workbee – on Wednesday,
November 28.
PARISH HALL MALANKA – will take place on
January 12, 2019. Tickets are now available.
Please call Jenny at 780-424-9723.

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.

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. Tickets
are $175 each or $1400 per table of eight. A
charitable tax receipt for $85 will be issued per
ticket. For tickets, call: 780 424 5496 or
chancery@edmontoneparchy.com.

RIDE TO CHURCH – A parishioner who lives in the
Westmount area, would like to attend the 5 PM
(Saturday) or 11 AM (Sunday) Divine Liturgy once
a month, but needs a ride to church. If you live in
that area or travel through it on your way to the
Cathedral, a would able occasionally to provide a
ride, please contact Fr. Peter at 780-422-3181 for
more information. Thank you!

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.

DIVINE LITURGY – at General Hospital, this
Wednesday, November 7th, at 11:00 am.

===========================
SUNDAY, October 28, 2018

PASTORAL COUNCIL MEETING – will take place on
Monday, November 19, 6:45 PM, in the church
auditorium.

Sunday Envelopes
$5,542.00
Donations to the Church
$00.00
Loose Donations
$237.75
Candles
$141.65
TOTAL:
$5,921.40
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!
BISHOP’S ANNUAL APPEAL
$205.00
PRESERVATION FUND
In memory of +Donna Pyzyk
$5,005.00

CHILDREN OF MARY – We are inviting all girls ages
8 and up to join the Children of Mary at St.
Josaphat Cathedral. For further information or to
sign up, please contact Theodosia Babej at 587936-0068. 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.

============================
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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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wave of migration, which mostly affects youth.”
The Major Archbishop clearly underlined that
Ukraine is a victim of Russian aggression. “Young
Ukrainians, who belong to different ethnical and
cultural groups and are of different religions, are
are sacrificing their lives as a result war in Ukraine,
becoming real heroes of social transformation.”
The Polish side of Vatican web-page referred to the
speech of His Beatitude as “act of courage and
truth of Gospel”.
Secretariat of Head of UGCC in Rome

=========================
Decision on granting autocephaly to unite all
Orthodox Ukrainians, - Patriarch Bartholomew
3 November 2018
After signing the Cooperation Agreement
between Ukraine and the Ecumenical Patriarchate,
Patriarch Bartholomew spoke to President
Poroshenko and the Ukrainian people in Istanbul.
“We live today at a historic moment – the
agreement on cooperation between the Ecumenical
Patriarchate and Ukraine was signed.
The right of the Orthodox of Ukraine to have an
autocephalous Church and this desire that you have
for many years is carried out these days. You were
entitled to this, like other peoples who received
autocephaly from our Church. It is the exclusive
right of the Ecumenical Patriarchate to grant
autocephaly and now it came to maturity. We are
convinced that the decision on autocephaly will
result in the unity of the Orthodox in Ukraine.
The Mother Church considers it expedient to
grant Ukraine the right to autocephaly. This new
Church will enter the family of the Orthodox
Churches of the world,” the
Ecumenical Patriarch said
in his speech.
Patriarch Bartholomew I
thanked Petro Poroshenko
for the visit and for the
“beautiful St. Andrew
Church that will host a
permanent residence of the
Mother Church in Ukraine.”

Pontifical Synod on Youth Ends
General Assembly of the Synod of Bishops on
“Youth, faith and recognizing devotion” ended at
the Vatican with a Thanksgiving Mass, which was
celebrated by His Holiness Pope Francis on
Sunday, October 28. His Beatitude Sviatoslav,
Head and Father of UGCC also participated in this
divine service.
At the end of the Synod His Beatitude Sviatoslav
had an opportunity to talk to His Holiness. He
thanked Pope for supporting Ukraine and was
assured by the second one in a fervent prayer for
peace in Ukraine.
The Pontifical Synod, dedicated to young
people, was held in Vatican during the month of
October. At the end of work synodal priests
adopted a final document. According to a decision
of His Holiness, the Head of UGCC was included
among the members of the working commissions.
During the Synod His Beatitude Sviatoslav had
an opportunity to deliver a
homily twice. He emphasized
that Church’s mission is not
narrowed to only pray for youth
but to pray with youth. He also
described the reality of the
UGCC in times of war. “War is
not a cause of our society’s
suffering. What matters is a
severe economic crisis and great
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Стихи Алилуя
1. Хто живе під охороною Всевишнього, під
покровом Бога небесного оселиться. 2. Скаже
він Господеві: Ти заступник мій і приста-новище
моє, Бог мій, на котрого я надіюся.

CЛУЖБА БОЖA
Тропарi і кондаки
Тропар, глас 7: Знищив Ти хрестом Твоїм смерть,*
відчинив розбійникові рай,* миро-носицям
плач на радість перемінив* і апостолам звелів
проповідувати,* що воскрес Ти, Христе Боже,*
даючи світові велику милість.
†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині і
повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак, глас 7: Вже більше влада смерти не
зможе людей держати,* зійшов бо Христос,*
знищивши і знівечивши сили її,* зв’язується ад,
пророки ж однодушно радіють.* З’явився Спас
тим, що вірують, промовляючи:* Виходьте,
вірні, до воскресіння.

Євангеліє (Лука 8,41-56)
В ТОЙ ЧАС, В той час один чоловік приступив до
Ісуса, Яір на ім'я, що був головою синагоги.
Припавши до ніг Ісуса, він став просити зайти до
нього в хату, бо була в нього дочка одиначка,
яких дванадцять років, і вона вмирала.
І як Він ішов туди, люди тиснулися до Нього. Аж
тут якась жінка, що була хвора дванадцять
років на кровотечу і витратила на лікарів увесь
свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити,
підійшовши ззаду, доторк-нулась краю Його
одежі, і вмить стала здоровою — спинилась її
кровотеча. Ісус спитав: «Хто доторкнувся
Мене?» А що всі відпекувались, Петро мовив:
«Наставнику, люди коло Тебе товпляться й
тиснуться!» Ісус спитав: «Хтось доторкнувся до
Мене, бо Я чув, як сила вийшла з Мене.»
Побачивши жінка що не втаїться, тремтячи
підійшла і, упавши Йому до ніг, призналася
перед усіма людьми, чому до Нього
доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй
Ісус: «Дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі!»
Він говори іще, як ось приходить хтось від
голови синагоги і каже: «Твоя дочка померла,
не турбуй більше Учителя.» Ісус, почувши це,
озвавсь до нього: «Не бійся, тільки віруй, і вона
спасеться.»
Прийшовши до хати, Він не пустив нікого з
собою всередину, крім Петра, Івана та Якова з
батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею
й голосили. Він мовив: «Не плачте, вона не
вмерла, вона спить.» Ті сміялися з Нього, бо
знали, що вмерла. Тоді Він узяв її за руку і
голосно промовив: «Дівчино, встань!» І дух її
вернувсь до неї, і вона вмить встала. Він велів
дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми,
та наказав їм нікому не говорити, що сталося.

Прокімен, глас 7
ВСІ: Господь силу людям Своїм дасть, Господь
поблагословить людей Своїх миром.
ЧТЕЦЬ: Принесіть Господеві, сини Божі,
принесіть Господеві молодих баранців.
Апостол (Еф 2,14-22)
ЧТЕЦЬ: До Ефесян послання святого апостола
Павла читання.
Браття і сестри! Христос — наш мир, Він, що
зробив із двох одне, зруйнувавши стіну, яка
була перегородою, тобто ворожнечу, — Своїм
Тілом скасував закон заповідей у Своїх
рішеннях, на те, щоб із двох зробити в Собі одну
нову людину, вчинивши мир, і щоб примирити
їх обох в однім Тілі з Богом через хрест, убивши
ворожнечу в ньому. Він прийшов звістувати
мир вам, що були далеко, і мир тим, що були
близько; бо через Нього, одні й другі, маємо
доступ до Отця в однім Дусі. Отже ви більше не
чужинці і не приходні, а співгромадянами
святих і домашні Божі, побудовані на підвалині
апостолів і пророків, де наріжним каменем —
сам Ісус Христос. На Ньому вся будівля, міцно
споєна, росте як святий храм у Господі; на
Ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога в
Дусі.
7

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

Теодосії Бабей на телефон 587-936-0068 або на
емейл адресу theodosia.babej@gmail.com
СХОДИНИ ВІВТАРНОЇ ДРУЖИНИ – слідуючі
сходини відбудуться в п’ятницю, 23-го
листопада, в 6:00 год. вечора. Дальші
інформації будуть подані в слудуючому
віснику.

Сьогодні, 4-го листопада
5:00 пп. (суб) – Теодосія Бабей
9:30 рано – Андрея Шабо
11:00 рано- Соломія Саварин

РАЗ В МІСЯЦЬ – одна парафіянка, яка не має як
доїхати до церкви в неділю, шукає когось, хто
по дорозі міг би її підібрати, бодай раз на
місяць

В слідуючу неділю, 11-го листопада
5:00 пп. (суб) – Ден Папірнік
10:00 рано – Ґреґ Варва, Кася Тимчак
===========================

ЗАКУСИ ВАРЕНИКОМ – слідуюча вечеря з
варениками
(пирогами)
відбудеться
в
п’ятницю, 9-го листопада з 4:30 до 7:00 вечора.
Просимо всіх до участи!

ВІТАЄМО – Сьогодні, вітаємо о. Мирослава
Кащука, новосвяченого ієрея для СокалоЖовківській Єпархії. В 2007 році о. Мирослав
здобув
диплом
магістра
богослов’я
(Люблінський Католицький Університет Іоанна
Павла II). В 2011 році він захистив дисертацію
на
тему
«Закордонна
політика
і
державотворення в Україні після розпаду
Радянського Союзу крізь призму теорії
соціального конструктивізму» (Люблінський
Католицький Університет Іоанна Павла II) та
здобув науковий ступінь доктор гуманітарних
наук у галузі соціології. Отець Мирослав
викладає
соціологію
в
Українському
Католицькому Університеті в Львові.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ – Слідуючі Загальні Збори
Парафіяльного членства відбудуться в неділю
10-го березня, 2019.
============================
НЕДІЛЯ, 28-ГО ЖОВТНЯ, 2018
Недільні ковертки
Окремі пожертви на храм
Дрібні пожерви
Свічки
РАЗОМ:

$5,542.00
$00.00
$237.75
$141.65
$5,921.40

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.
ЗБІРКА НА ЄПАРХІЮ
$205.00
ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КАТЕДРИ
В пам’ять Дони Пижик
$5,005.00

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПРАЗНИК TA ДЕНЬ ПАМ’ЯТИ –
відбудеться в неділю, 11-го листопада. Одна
спільна
Архиєрейська
Служба
Божа
відправиться о год. 10:00 ранку. Спільний Обід
– о год. 12 п.п.. Квитки можна закупити
сьогодні, підчас обіду, або через канцелярію.
Кошт: $10 від особи. Діти до 12 років життя –
безплатно.
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

============================
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«Не гроші, не робота дає їм певність, а
сталі справжні людські стосунки», –
Глава УГКЦ про пріоритети
української молоді

На завершення роботи Синоду Блаженніший
Святослав мав змогу знову поспілкуватися зі
Святішим Отцем. Він подякував Папі за
підтримку України, а той запевнив Главу УГКЦ
у своїй постійній молитві за мир в Україні.
Блаженніший Святослав додав, що сама
молодь заявила, що не можна говорити окремо
про молодь і Церкву. Бо Церква – це спільнота.
І треба собі усвідомити, що велика частина
віруючих людей у всьому світі належить до
молоді. Тому не можна протиставляти Церкву
як окрему структуру і молодь.
«Очевидно, що молоді люди, які є частиною
Церкви, переживають однакові труднощі з
молоддю, що не є в спільноті Церкви. Навіть
більше,
саме
"церковна"
молодь
є
найцікавішим
співрозмовником
для
молоді, яка ще шукає
своєї дороги до Бога і
Церкви», – зауважив
гість студії.
За
його
словами,
сьогодні
молодь
у
глобальному
вимірі
переживає
дуже
глибокий
момент
трансформації. Часто
ми собі навіть не
уявляємо,
якою
є
сучасна
молодь
у
всьому
світі.
Предстоятель розповів, що дуже багато на
Синоді йшлося про те, як супроводжувати
молодь у період, коли вона повинна робити свої
життєві рішення.
«Ще один цікавий момент: весь Синод – це
був момент слухання. От знайдіть сьогодні у
світі організацію, яка б на цілий місяць
відклала всі свої інші справи і тільки зайнялася
питанням молоді. Отож було три ключових
слова: слухання, розмірковування і приймання
рішень», – сказав Глава Церкви. На його
переконання, цей Синод на тему молоді – це
епохальна подія в історії Церкви.

Коли я запитав про життєві пріоритети нашої
української молоді, то на перше місце вона
поставила людські стосунки. Не гроші, не
робота дає молодим українцям певність у
майбутньому, а справжні людські стосунки.
Про це сказав Отець і Глава Української ГрекоКатолицької Церкви Блаженніший Святослав в
інтерактивній
програмі
«Живого
ТБ»
«Відкрита Церква» на тему «Молодь: бути в
Церкві», ділячись враженнями від участі в
Папському Синоді.
Глава
УГКЦ
розповів, що щойно
повернувся
з
Папського Синоду,
який тривав більше
від трьох тижнів.
Тема
Синоду:
«Молодь, віра та
розпізнання
покликання».
«Насамперед хотів
би розповісти, –
поділився
враженнями
Предстоятель УГКЦ,
– що дуже цікаво
було почути голос молоді з усього світу. Адже
Папський Синод – це подія, в якій беруть
участь представники єпископату з усього світу.
Нас було 266 отців Синоду. Крім цього, була
велика група молоді – делегати з різних
молодіжних рухів різних країн, які були
учасниками і спостерігачами на цьому Синоді.
Вони могли виступати, а також реагувати на
виступи та зауваження єпископів. Дуже цікаво
було почути, якою є молодь у світовому,
глобальному вимірі, які сьогодні проблеми
відчуває молодь, які вона має запити, труднощі,
які душпастирські дії очікує з боку Церкви».
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Блаженніший Святослав окремо відзначив
пріоритети української молоді. Духовний лідер
українців розповів, що підготовка до Папського
Синоду полягала в тому, що і єпископські
конференції, і молодіжні організації, рухи
відповідали на певний запитальник від
очільників Церкви. Навіть була можливість
відповісти онлайн. У тих відповідях були
питання, які стосувалися окремих пріоритетів,
на кшталт: що ви у своєму житті ставите на
перше місце, що на друге, третє? Що, на вашу
думку, дасть вам певність у завтрашньому дні?
І підсумок цього світового опитування, за
словами учасника Папського Синоду, на загал
показав, що молодь на перше місце ставить
пошук гідної роботи. На думку респондентів,
кваліфікована
робота
дає
можливість
забезпечити свої життєво важливі потреби,
тобто дає стабільність. А стабільність уже дає
можливість
будувати
глибокі
людські
стосунки, створювати сім'ю. І таким чином
будувати своє майбутнє».
«Коли я запитав про життєві пріоритети
нашої української молоді, – розповів
Предстоятель, – зокрема тієї, яка зараз
перебуває в країнах Західної Європи (а це
молодь, яка виросла там або яка приїхала туди
на роботу чи навчання), то вона на перше місце
ставить людські стосунки. Не гроші, не робота
дає молодим українцям певність, а сталі
справжні людські стосунки».
Отже, підсумував Предстоятель, на перше
місце наша українська молодь поставила особу,
а не матеріальні речі. «Особові стосунки дають
певність. Ідеться про пошук коханої людини,
створення сім'ї, яка є наступним кроком у
серйозних стосунках. Сім'я, на думку молодих
українців, є підставою певного майбутнього. Бо
все на світі змінюється, усе може впасти і
зруйнуватися, а ось кохана особа тебе ніколи не
покине. А вже тоді разом можна будувати
матеріальну сторону свого життя і дбати про
все інше», – вважає Блаженніший Святослав.

Митрополит Шептицький був би нині
серед наймодніших спікерів
Нині, 1 листопада, вшановуємо Митрополита
Андрея Шептицького. В цей день, 74 роки тому
він відійшов у вічність. Та залишилися його
величезні надбання, серед яких листи до
молоді. Що завжди дивує, читаючи ці листи
Митрополита Андрея, – це його глибоке
розуміння і відчуття викликів молоді.
В одному з листів до молоді Митрополит
закликав: «Поручаю Вам, Дорогі Діти, чисте
принимання св. Тайн. В школах не будуть Вам
того пригадувати: самі пам’ятайте про це. Св.
Євхаристія — це обильне джерело всяких
Божих ласк, — черпайте з нього для себе,
родителів, рідних, свого села і Батьківщини. В
св. Євхаристії приходить сам Ісус Христос до
Вас, хоче у Вас гостити. Тоді просвічує Вашу
душу, очищує її від усякої плями гріха і
пристрасти та наповняє її Божими дарами.
Стережіться гріха проти св. віри, тримаєтеся
св. Церкви. Як зрада проти Батьківщини, так і
зрада св. Церкви, нашої Матері, що від
дитинства до гробу веде нас і в кожній потребі
подає помічну руку, є мерзенним злочином.
Дбайте про те, щоб читати побожні книжки;
Ви старші для молодших братчиків і сестричок
будьте вчителями, наставляйте їх на праведну
дорогу...
Нехай це моє письмо буде для Вас наче моїм
завіщанням, останньою наукою, проханням і
щирим батьківським благословенням.
=========================

Департамент 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
Adult Faith: Edward Hecker
Sunday School Andrea Leader, Director
St. Josaphat Sadochok
Lectors: Ed Hecker, Coordinator

780-473-5092
780-483-4707
780-433-6839
780-421-1769
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
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, Nov. 4th: 24th Sunday after PENTECOST;
Joannicius, 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 Yuri
Maksymenko.
7:30 AM: Matins; 9:00 AM – Rosary and Confessions
9:30 AM – (SUN) Divine Liturgy (ENG); for all parishioners;
for the repose of +Elizabeth Oginsky.
11:00 AM – (SUN) Divine Liturgy (UKR); for the intentions of
all parishioners; for the health and intentions of Sophia; for
the repose of +Michael Boyko (40 days); for the repose of
+Volodymyr and Marta Martynkiw; for the repose of +John
and Wasyl Zinchuk; for the response of +Paraskevia
Zastavna.
Mon. Nov. 5th: Galaction, Martyr
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Maria Romaniuk
7:00 PM – U.C.I.A. (Catechumenate)
Tues. Nov. 6th: Paul, Confessor
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health and intentions of
Yuri Maksymenko; for the repose of +Catherine Elizabeth
Maskiew and parents.
Wed. Nov. 7th: 33 Martyrs of Melitene
7:30 AM – Divine Liturgy; in thanksgiving and for the
intentions of Taras and Tetiana Kichma.
11:00 AM – Divine Liturgy – at General Hospital; for the
health and intentions of Yuri Maksymenko.
Thurs. Nov. 8th: SYNAXIS OF THE ARCHANGEL MICHAEL
7:30 AM – Divine Liturgy; in thanksgiving and for the
intentions of Taras and Tetiana Kichma.
Fri. Nov. 9th: Matrona, Venerable
7:30 AM – Divine Liturgy; for the blessing and protection of
the Matal Sol Family; for health of Yuri Maksymenko.
5:30 PM – Hladky/Robertson Wedding Rehearsal
Sat. Nov. 10th: Erastes, Apostle
1:00 PM – Hladky/Robertson Wedding
4:00 PM – Great Vespers
5:00 PM (Bilingual) – Divine Liturgy; for all parishioners; for
the repose of +Harry Rozumiak.
SUNDAY, Nov.11th: PARISH FEAST DAY (PRAZNYK)
NO MATINS. 9:30 AM – Rosary and Confessions
10:00 AM (ENG/UKR) – Hierarchical Divine Liturgy; for all
parishioners; for health of Sophia; for the repose of +Zenia
Boyko; for the repose of +Ostap Smal; for the repose of
+Mary Hucal-Schur.
12

