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DIVINE LITURGY
Troparia and Kontakia
Troparion, Tone 4: Today is the prelude of the good

pleasure of God,* and the proclamation of
salvation for the human race.* In the Temple of
God* the Virgin is clearly revealed,* and
beforehand announces Christ to all.* To her,
then, let us cry aloud with a mighty voice:*
Rejoice, fulfilment of the Creator’s plan.
Glory be to the Father and to the Son and to the
Holy Spirit, нow and for ever and ever. Amen.
Kontakion, Tone 4: The Saviour’s pure temple,* the
precious bridal chamber and Virgin,* the sacred
treasury of the glory of God,* is brought today
into the house of the Lord;* and with her she
brings the grace of the divine Spirit.* God’s
angels sing in praise of her:* She is indeed the
heavenly dwelling-place.

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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Alleluia Verses

Prokeimenon, Tone 3
My soul magnifies the Lord,* and my spirit has
rejoiced in God, my Saviour.

Hear, O daughter, and see, and incline
your ear. (Psalm 44:11). Verse: The rich among
the people shall entreat your countenance.
(Psalm 44:13)
Verse:

Verse: Because He has regarded the humility of His
handmaid; for, behold, from henceforth all generations
shall call me blessed.

Gospel – Luke 13:10-17
At that time, Jesus was teaching in one of the
synagogues on the Sabbath. And behold, there
was a woman who had a spirit of infirmity6
eighteen years and was bent over and could in
no way raise herself up. But when Jesus saw her,
He called her to Him and said to her, “Woman,
you are loosed from your infirmity.” And He laid
His hands on her, and immediately she was
made straight, and glorified God. But the ruler
of the synagogue answered with indignation,
because Jesus had healed on the Sabbath; and
he said to the crowd, “There are six days on
which men ought to work; therefore, come and
be healed on them, and not on the Sabbath
day.” The Lord then answered him and said,
“Hypocrite! Does not each one of you on the
Sabbath loose his ox or donkey from the stall,
and lead it away to water it? So, ought not this
woman, being a daughter of Abraham, whom
Satan has bound7—think of it—for eighteen
years, be loosed from this bond on the

Epistle – Ephesians 6:10-17
A reading from the holy Apostle Paul to the
Ephesians.
Brothers and sisters, be strong in the Lord and
in the power of His might.1 Put on the whole
armor of God,2 that you may be able to stand
against the wiles of the devil. For we do not
wrestle against flesh and blood,3 but against
principalities, against powers, against the
rulers4 of the darkness of this age, against
spiritual hosts of wickedness in the heavenly
places. Therefore, take up the whole armor of
God, that you may be able to withstand in the
evil day, and having done all, to stand. Stand
therefore, having girded your waist with truth,
having put on the breastplate of righteousness,
and having shod your feet with the preparation
of the gospel of peace;5 above all, taking the
shield of faith, with which you will be able to
quench all the fiery darts of the wicked one. And
take the helmet of salvation, and the sword of
the Spirit, which is the word of God.
Paul warns readers of the spiritual warfare that rages
unseen in the Church. For Christ’s kingdom does not
spread free of opposition or enemies; rather, it is daily
attacked by malevolent spirits under the command of
Satan. Our first defence is the armor of God, i.e., the graces
given to protect us in times of temptation. Our weaponry
is both offensive (sword) and defensive (breastplate,
shield, helmet, protective footwear), enabling us to ward
off the powers of darkness and to guard ourselves from
exposure to their tactics. Although the devil and his
demons were defeated by Christ on the Cross, they remain
dangerous until he comes again to destroy them. They still
have power in the world until Christ returns in glory.
2 armor of God: to put on the armor of God is to put on the
Lord Jesus Christ. Called truth and righteousness, our
Saviour is our belt and our breastplate. Called the living
Word of God, he is the sword who is sharp on both sides.
3 flesh and blood: A Semitic idiom for what is merely
human.

principalities, powers, rulers: Ranks of demonic spirits
opposed to the Church.
5 shod your feet… gospel of peace: An allusion to Is 52:7.
Isaiah envisions the Lord God reigning in Mount Zion after
crushing his enemies and redeeming his people. News of
his victory travels on foot as messengers bring “good
tidings” of “peace” and “salvation” (Is 52:7) to the ends of
the earth. Paul sees this prophecy unfolding in the lives of
believers as they carry the gospel to the world. It is
assumed that the steady advance of God’s kingdom means
the steady retreat of all opposing forces.
6 Spirit of infirmity: There is sometimes a close link
between demonic oppression and physical ailments, with
the former being the unseen cause of the latter.
7 whom Satan has bound: If hypocrites untie even their
livestock on the Sabbath to feed them, they should be
more willing to see a woman loosed from her bondage to
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ANNOUNCEMENTS

Sabbath?” And when He said these things, all
His adversaries were put to shame; and all the
multitude rejoiced for all the glorious things
that were done by Him.

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

Hymn to the Mother of God
Verse: Seeing the entrance of the pure one,
angels marvel in wonder how the Virgin could
enter the holy of holies.
And the Irmos, Tone 4: Let no hand of the profane
touch God’s living ark,* but instead let the lips
of those who are believers* sing out ceaselessly
in the words of the angel,* crying out with great
joy to the Mother of God:* O pure Virgin,* you
are truly higher than all.

PARISH
CHRISTMAS-THEOPHANY SCHEDULES – are ready
for pick up today at all entrances.
SECOND COLLECTION – The second collection
today is designated for the needy
CHILDREN’S LITURGY & HOMILY – takes place
today, at the 9:30 am Divine Liturgy.
ST. JOSAPHAT BROTHERHOOD MEETING – will
take place TOMORROW, Monday, November 26,
at 7:00 PM, in the church basement.

Communion Hymn
Praise the Lord from the heavens;* praise Him
in the highest.* I will take the cup of salvation;*
and I will call upon the name of the Lord.*
Alleluia, alleluia,* alleluia. (Psalm 148:1)
===========================

UCWLC GENERAL ANNUAL MEETING – will take
place TOMORROW, Monday, November 26, at
7:00 PM, in the church basement.
NOV. 30: ALTAR SERVERS MEETING – has been
postponed to Friday, November 30th, 6:00 PM.
We will be meeting at the Ukrainian Youth Unity
Centre at 9615 153 Avenue, . Please come with
your sports clothing. We will begin with sport
activities in the gym at 6:00 PM, followed by
snacks and a brief meeting, which should end by
8:00 PM.

READERS

Sunday, November 25th – 27th Sunday
5:00 pm (Sat) – Andrew Wojcichowsky
9:30 am – Sunday School
11:00 am – Olia Tymchak
Sunday, December 2nd – 28th Sunday
5:00 pm (Sat) – Anastasia Babej
9:30 am – Andrea Leader
11:00 am – Zenon Wojnowsky
===========================

EMMANUEL MOLEBEN will be celebrated on
Wednesdays at 6:30 pm.
DEC. 1: ST. JOSAPHAT CHRISTMAS BAZAAR - will
take place on Saturday, December 1, from 9:00
am to 3:00 pm, in the cathedral auditorium
(basement). For sale: Borscht, wheat, candles,
pyrohy, cabbage rolls, baked goods, meat
products, honey, preserves, books, icons, cards
gifts items, and Christmas photo shoots. Private
vendors are welcome to participate! Please call
the office at 780-422-3181 to reserve a table. All

The expectation of the Messiah and the drawing
near th Him are fulfilled in the person of the Virgin
Mary from Nazareth. Before all ages she was chosen
by God. Mary, who in accordance with Tradition was
introduced into the temple as a young child,
spiritually grew into the „handmaid of the Lord.” God
progressively prpeared her to become the womb,
the ark, the temple, and the dwelling place for the
uncontainable God. (Our Pascha, UGCC Catechism,
paragraph 177).
the devil on the same day. After all, the Sabbath is for
everyone: oxen, donkeys, and the daughters of Israel (Deut
5:14). The Sabbath’s deepest significance as a day of rest

and refreshment makes it the most appropriate day for
Jesus to relieve burdens from the oppressed.
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proceeds are designated for the Preservation
Fund.

PARISH HALL MALANKA – will take place on
January 12, 2019. Tickets are now available.
Please call Jenny at 780-424-9723.

DONATIONS TO THE BAZAAR – If you have
preserves, jams, pies or bake goods that you
would like to donate, to be sold at our Bazaar,
please contact the parish office. Thank you!

NEXT ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) – will
take place on Sunday, March 10, 2019.

EPARCHY

ST. JOSAPHAT BOOKSTORE – located in the
cathedral basement is open every Sunday after
the first Divine Liturgy, 10:30-11:30 am.

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.

PARISH HALL WORKBEES – Please come to the
parish hall to help with the preparation of cabbage
rolls on Wed. Nov. 28, from 8:00 am. An addition
Pyrohy Workbee has been scheduled for Thurs.
December 6th, from 8 AM. Lunch is provided for all
volunteers. Thank you for your help!
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – On Friday,
December 7th (the first Friday in the month of
December) two Divine Liturgies will be celebrated:
at 7:30 am and at 5:30 pm. Opportunity for
confession from 4:30 pm.

YOUTH RETREAT – at Camp Oselia, December 7-8,
2018; for teens in Grades 9 through 12. For more
information, visit www.CampOselia.com
CAMP OSELIA SOCIETY is looking to hire, a part
time contractor to take on the caretaker duties at
Camp Oselia. Camp Oselia is a year around facility
that provides an environmentally friendly place
for camps, programs and retreats for children,
students and adults. The main duties include:
• Meeting and supporting groups who are
conducting programs and renting the facility
• General yard maintenance: snow removal,
grass cutting, maintaining the lake front,
garbage removal, and recycling
• Building repairs and maintenance: cleaning
of the facility (all buildings particularly
washrooms and kitchen) and minor repairs
• Maintenance of equipment: lawnmowers,
tractor, attachments and hand equipment
The successful candidate will have recent, hands
on experience with maintenance of a large
commercial property. It is expected hours to be
flexible and will average approximately 20 hours
per week (less hours in the low season and closer
to full time hours in the busy summer season).
This posting closes November 30, 2018.
Compensation to commensurate with experience.
If you are interested in applying for this position,

DECORATION OF CHURCH FOR CHRISTMAS – will
take place on Friday, December 7th, from 6:30 pm
to 8:30 pm (immediately after the Divine Liturgy).
GOOD NEWS! ST. NICHOLAS will be visiting the
Cathedral on Sunday, December 9th, at the
9:30am Divine Liturgy (bilingual), followed with a
special program in the parish hall (Verkhovyna)!
We ask parents to fill out the forms provided (at
all entrances) and leave them in the sacristy or
submit them to the parish office.
PASTORAL COUNCIL MEETING – will take place on
Monday, December 3rd, at 6:45 pm, in the
cathedral basement.
NATIVITY FAST MISSION – will take place on
Monday, December 17; Tuesday, December 18th;
and Wednesday, December 19th, beginning at 7:00
PM each evening. Confessions will begin at 6:30
pm. The spiritual director for our Advent Mission
this year is Father Mark Bayrock, a former
member of St. Josaphat Cathedral Parish.
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please forward your application by email to: Camp
Oselia Society; Attn: Dan Papirnik. Email:
danpapirnik@shaw.ca

sends a messenger to us, and the offering - our
gift - be not received.” And Anna said: “Let us
wait for the third year, in order that the child
may not seek for father or mother.” And
Joachim said: “So let us wait.”
Now when the child was three years old,
Joachim said: “Invite the daughters of the
Hebrews that are pure, and let them each take a
lamp, and let them stand with their lamps
burning, so that the child may not turn back, but
her heart be captivated from the Temple of the
Lord.”
And they did so until they went up into the
Temple of the Lord. And the priest received her
and kissed her; and blessed her, saying: “The
Lord has magnified your name in all
generations. In you, on the last of days, the
Lord will manifest His redemption to the sons
of Israel.” Then he set her down upon the third
step of the altar, and the Lord God sent grace
upon her; and she danced with her feet, and all
the house of Israel loved her.
And her parents went away filled with
wonder, and praising the Lord God, because the
child had not turned back. And Mary was in the
Temple of the Lord as if she were a dove that
dwelt there, and she received food from the
hand of an angel.

COMMUNITY
ADVENT WITH AXIOS – December 16th, 2018, 5:00
PM, at St. Basil’s Ukrainian Catholic Church. The
Axios Men’s Ensemble of Edmonton, along with
selected choristers from the renowned Boyan
Ensemble of Kyiv, will be led by guest conductor,
Maestro Michael Zaugg. The concert will be an
evening of Sacred Choral Music. Tickets are $25 in
advance and $30 at the door. They are available at
www.axioschoir.com or by calling 780-906-1549.
Youth tickets (17 and under) are $10.
============================
SUNDAY, November 18, 2018
Sunday Envelopes
$3,574.00
Donations to the Church
$245.00
Loose Donations
$243.00
Candles
$103.75
TOTAL:
$4,165.75
To cover all operating expenses with parishioner
donations, we need an average monthly donation of $100,
which works out to $20 per Sunday.
DONATIONS TO THE CHURCH
Lydia & Jeff Hodgson
In memory of +Zenia Boyko

Kucharyshyn Family
In memory of +Stephanie Kucharyshyn

BISHOP’S ANNUAL APPEAL
PRESERVATION FUND
N.N.
Dr. R.J. & Janet Dmytruk
Terry Mucha

$100.00
$100.00
$515.00
$1,000.00
$1,000.00
$100.00

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

The Entrance of Mary into the
Temple
From the Protoevangelium of James
Now when the child was two years old,
Joachim said: “Let us take her up to the Temple
of the Lord, that we may fulfill the vow we
have promised, lest perchance the Lord God
5

The Head of the UGCC met with
representatives of the Ukrainian Youth
Association (SUM) from 12 countries of
the world

within the framework of world Ukrainianity. I want
to declare absolute support to CYM, for all your
affairs, devoted to education of Ukrainian youth on
the basis of love for God, their nation, not only in
Ukraine, but in the whole world,” added the
Primate.
The spiritual leader of Ukrainians expressed the
hope that this support will flow into a variety of
different initiatives.
In October, the entire Catholic Church postponed
all other matters and focused its attention on the
topic of youth, its upbringing and vocations in the
modern world. “I am still impressed by the
Pontifical Synod. And every time, I begin to
understand more deeply how critical and difficult
the task of the Church and, in particular, CYM is
in order to instill in our
youth
the
deep
foundations of dignity,
freedom,
and
responsibility,” shared the
Head of the Church.
The Primate admitted that
while visiting countries
around the world, he is
looking for contacts of
youth organizations. And
he also thanked that CYM
is actively trying to open
its new branches, in particular in new communities:
Spain, Portugal. He expressed the hope that the
same cells will be in Italy, Greece, Israel, UAE,
South Africa, and everywhere where there are
Ukrainians and the UGCC.
Also, the Head of the Church urged CYM to
move to the east of Ukraine, because it is where the
future of Ukraine is today.
“Ukrainian youth, especially in the east of
Ukraine, in the center, in the south, are in great
need of your presence. Today there are unique
opportunities. The hearts of young people are open
to a new reality. Communities such as CYM have
an absolutely open field for work,” said His
Beatitude Sviatoslav.

On November 21, 2018, the Father and the Head
of the Ukrainian Greek Catholic Church, His
Beatitude Sviatoslav met in the village of
Kniazhychi near Kyiv with the World Executive of
the Union of Ukrainian Youth and talked with
representatives of the world CYM community in
12 countries of the world.
The meeting took place on the day of Archangel
Michael, who is the patron saint of CYM. Also, on
this day Ukraine celebrates the Day of Dignity and
Freedom. Five years ago, a completely new period
has come to Ukraine – the
Revolution of Dignity has
begun, and it continues.
According to the Head of the
Church, the Lord God gives us
unique opportunities, and we do
not have the right to neglect
them. “Freedom is a spiritual
concept. One may not have
external coercion and do not
feel free. Or one can be in a
concentration camp, a Stalinist
camp, and remain a free man.
We have an independent state, but we have yet to
build a free Ukraine,” said the Head of the UGCC.
One of the great challenges facing Ukraine
today, in the opinion of the Head of the Church, is
the colossal wave of migration. “This can be
evaluated differently, but today we are coming to a
new type of community of people. The whole
world is moving today ... The Ukrainian youth
today is active core of this movement. And all
organizations need to follow the youth,” he said.
His
Beatitude
Sviatoslav
thanked
the
representatives of the Union for the fact that the
organization was moving after the youth and
declared that on the part of the UGCC, the Union
has a truly reliable partner. “Let’s together carry
out our educational activities, both in Ukraine and

Department of Information of the UGCC
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Стихи Алилуя
1. Вислухає тебе Господь у день печалі,
захистить тебе ім’я Бога Якова.
2. Господи, спаси царя і вислухай нас, коли
будемо взивати до Тебе.

CЛУЖБА БОЖA
Тропарi і кондаки
Тропар, (глас 4): Сьогодні проображується Боже

благовоління*
і
спасіння
людей
проповідується:* у храмі Божому світло Діва
з’являється і всім сповіщає Христа.* Їй і ми
врочистим голосом заспіваймо:* Радуйся
здійснення задумів Створителя!
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і
повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак (глас 4): Пречистий храм Спасів,*
дорогоцінна світлиця і Діва,* священна
скарбниця Божої слави* вводиться сьогодні в
дім Господній,* і приносить благодать, що від
божественного Духа.* Її оспівують ангели
Божі, бо вона – Оселя небесна.

Євангеліє - Лука 13:10-17
Того часу Ісус навчав в одній з синагог у
суботу. Була ж там одна жінка, яку тримав дух
у недузі вісімнадцять років: вона була
скорчена і не могла ніяк випростатись.
Побачивши її, Ісус покликав її і промовив до
неї: Жінко, ти звільнена від недуги твоєї. І
поклав на неї руки, і вона зараз же
випросталась, і почала прославляти Бога.
Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус
оздоровив у суботу, озвався і мовив до
народу: Шість день є, коли маєте працювати;
тоді приходьте оздоровлятись, а не в день
суботній.
Господь у відповідь сказав до нього:
Лицеміри! Хіба кожний з вас не відв’язує в
суботу свого вола чи осла від ясел і не веде
поїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, яку сатана
зв’язав ось вісімнадцять років, не треба було
від цього вузла звільнити в день суботній?
І як він говорив це, усі противники його
засоромились, а ввесь народ радів усім
славним учинкам, які він робив.

Прокімен, глас 3
Величає душа моя Господа* і дух мій радіє в
Бозі Спасі моїм.
Стих: Бо Він зглянувся на покору слугині Своєї,
ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди.
Апостол - (До Ефесян 6:10-17)
ЧТЕЦЬ: До Ефесян послання святого апостола
Павла читання.
Брати і сестри! Кріпіться в Господі та в
могутності Його сили.* Одягніться в повну
зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч
хитрощам диявольським.
Нам бо треба боротися не проти тіла і крови,
але проти начал, проти влади, проти
правителів цього світу темряви, проти духів
злоби в піднебесних просторах.
Тому візьміть повну зброю Божу, щоб за
лихої години ви могли дати опір і,
перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте,
отже, підперезавши бедра ваші правдою,
вдягнувшись у броню справедливости, і
взувши ноги в готовість проповідування
Євангелія миру. А над усе візьміть щит віри,
яким зможете згасити всі розпалені стріли
лукавого. Візьміть також шолом спасіння,
тобто слово Боже.

Замість «Достойно...»
Ангели, бачачи вхід Пречистої,
здивувалися, як Діва ввійшла у святая святих.
Ірмос (г. 4): Як одушевленного божого кивоту
нехай ніяк не дотикається рука оскверненних. А
уста вірних, голос ангела виспівуючи,
Богородиці, невмовкаючи, з радістю нехай
кличуть: Справді вище всіх Ти єси, Діво чиста.
Приспів:

Причасний
Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на
висотах.* Чашу спасіння прийму, * і ім’я
Господнє призову. * Алилуя, алилуя,*
алилуя!
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============================
ЧИТЦІ

канцелярії
Дякуємо!

щоб

зголосити

вашу

участь.

Сьогодні, 25-го листопада
5:00 пп. (суб) – Андрій Войціховський
9:30 рано – Недільна школа
11:00 рано- Оля Тимчак

СХОДИНИ ПАСТОРАЛЬНОЇ РАДИ – відбудуться
в понеділок, 3-го грудня, о год. 6:45 вечора.
ДОБРА НОВИНА! СВ. МИКОЛАЙ загостить до
катедри в неділю, 9-го грудня, на першій
Службі Божій о год 9:30 рано! Просимо до 20го листопада зголосити участь ваших дітей або
внуків до церковної канцелярії. Дякуємо!

В слідуючу неділю, 2-го грудня
5:00 пп. (суб) – Анастасія Бабей
9:30 рано – Андрея Лідер
11:00 рано- Зенон Войновський
============================

ПЕРША П’ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ – в п’ятницю, 7-го
грудня, відправиться дво-мовна Служба Божа о
год. 7:30 ранку, та друга Служба Божа о год.
5:30 п.п.. Нагода до сповіді – від 4:30 п.п.

РІЗДВ’ЯНИЙ ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ –
готовий, і можна сьогодні підібрати копію при
дверях до храму.

ПРИКРАШЕННЯ ЦЕРКВИ НА РІЗДВО –
відбудеться в п’ятницю, 7-го грудня, від год.
6:30 вечора (після Служби Божої). Якщо можете
допомогти, просимо зголосити вашу участь до
церковної канцелярії.

ДРУГА ТАЦА – СЬОГОДНІ – призначена для
бідних та потребуючих.
СХОДИНИ БРАТСТВА СВ. ЙОСАФАТА –
відбудуться ЗАВТРА, в понеділок, 26-го
листопада, о год. 7:00 вечора.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ – Загальні Парафіяльні Збори
відбудуться в неділю 10-го березня, 2019.
============================
НЕДІЛЯ, 18-ГО ЛИСТОПАДА, 2018

ЗАГАЛЬНІ РІЧНІ ЗБОРИ ЛУКЖК – відбудуться
ЗАВТРА, в понеділок, 26-го листопада, о год.
7:00 вечора.
СХОДИНИ ВІВТАРНОЇ ДРУЖИНИ – відбудуться
в п’ятницю, 30-го листопада, о год. 6:00
вечорам, в спорт-залі при Українському Домі
Молоді, при адресі 9615 – 153 Авеню.

Недільні ковертки
Окремі пожертви на храм
Дрібні пожерви
Свічки
РАЗОМ:

ДОПОМОГА ПРИ КУХНІ – просимо вашої
допомоги з підготовкою голубців в середу, 28го листопада, та з підготовкію пирогів у четвер,
6-го грудня. Обід для всіх волинтирів. Щиро
дякуємо вам за допомогу!

$3,574.00
$245.00
$243.00
$103.75
$4,165.75

Річно, скільки фондів потрібно щоб утримати
катедральний храм? – Приблизно $380,000 долярів.
(Це виходить приблизно $1,000 долярів на день).
Ми зможемо покрити всі наші видатки, якщо пересічна
недільна пожертва вийде на $20 долярів ($100
місячно). Просимо вашої допомоги!
ЗБІРКА НА ЄПАРХІЮ
$515.00
ПОЖЕРТВИ НА ХРАМ
Ліда й Джеф Годсон
В пам’ять +Зені Бойко
$100.00
Родина Кухаришин
В пам’ять +Стефанії Кухаришин
$100.00
ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КАТЕДРИ
N.N.
$1,000.00
Д-р Р. i Дженет Дмитрук
$1,000.00
Т. Муха
$100.00

РІЗДВ’ЯНИЙ БАЗАР – відбудеться в суботу, 1-го
грудня, від 9:00 год. ранку до 3:00 год. п.п.
Напродаж: пироги, голубці, борщ, домашнє
печиво, кобаса, мед, ікони, різдв’яні картки,
малі подарунки, і.т.п.. Нагода до знімкування!
Ввесь дохід призначений на Фонд Збереження
Катедри.
ПОЖЕРТВИ НА БАЗАР – приймаємо пожертви
домашнього печива на базар. Якщо можете
допомогти, просимо подзвонити до церковної

============================
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ВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ
ДІВИ БОГОРОДИЦІ
Коли Пречистій Діві Марії виповнилося
три
роки,
її
благочестиві
батьки
приготувалися виконати свою обітницю.
Вони скликали родичів, запросили ровесниць
своєї дочки, одягли її в найкращий одяг і в
супроводі народу, співаючи релігійні пісні,
повели її в храм єрусалимський для
посвячення Богу. Її подруги-ровесниці, як і
сама Марія, йшли із запаленими свічками у
руках. Назустріч їм з піснеспівами виходили
з
храму
священики
на
чолі
із
первосвящеником.
Йоаким та Анна з благоговійними
молитвами поставили Марію на першу
сходинку сходів, що вели до храму. Всього ж
налічувалося п'ятнадцять сходинок – за
числом псалмів, які священики співали при
вході у храм.
І ось трирічна Марія сама, без чиєїсь
допомоги, зійшла по високих сходинках. Там
первосвященик зустрів і благословив її, як це
він завжди робив з усіма, кого посвячували
Богу. Потім, з натхнення Духа Святого, він
увів її у Святе Святих. Це було
найсвященніше місце у храмі. Туди ніхто не
мав права входити, крім нього самого, і то
лише раз на рік. Святий Дух навіяв
первосвященикові, що Марія, обрана
отроковиця,
достойна
входити
в
найсвященніше місце. Їй наперед призначено
Богом стати Матір'ю Сина Божого, Який
відкриє людям вхід у Царство Небесне.
Йоаким та Анна, виконавши свою
обітницю, повернулися додому, а Марія
залишилась у храмі. Там Вона разом з
іншими дівами навчалася Закону Божого та
рукоділля; Вона ревно молилася, читала
Святе Письмо і суворо дотримувалася посту.
При храмі Божому Пресвята Марія жила
майже одинадцять років і виростала глибоко
благочестивою, в усьому покірною Богу.

Кров святого Януарія розрідла в
руках Блаженнішого Святослава.
Відоме «неапольське чудо»
повторилося
У неділю, 18 листопада, українська спільнота
в Італії вшанувала 85-ті роковини Голодомору.
З цієї нагоди кардинал Кришенціо Сепе,
Архиєпископ Неаполя, виставив для почитання
найголовнішу реліквію своєї єпархії – ампулу з
кров’ю місцевого святого, мученика Януарія. У
завершальний момент покладання реліквії до
сховища згусток крові святого Януарія
розрідився в руках Глави УГКЦ.
Кожного року в Неаполі, на святого
Cвященномученика Януарія, 19 вересня, його
кров з густої форми перетворюється на рідку.
Таке чудо зазвичай відбувається тричі на рік: 19
вересня, 16 травня та в суботу перед першою
неділею травня. Останній раз це чудо сталося
під час відвідин архиєпархії Святішим Отцем
Франциском: кров розрідилася наполовину.
З нагоди історичного візиту Глави УГКЦ до
архиєпархії Неаполя в рамках вшанування 85-ї
річниці Голодомору кардинал Сепе особисто
виставив для почитання мощі св. Януарія. «Ви
не лише відчинили нам двері свого дому і цього
прекрасного катедрального собору, а й
забажали особисто виставити найбільший
скарб вашої архиєпархії – мощі св. Януарія», –
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Глава УГКЦ зустрівся з
представниками Спілки української
молоді з 12 країн світу

сказав Блаженніший Святослав у своєму
подячному слові до Архиєпископа Неаполя.
На завершення Божественної Літургії
Предстоятель УГКЦ благословив вірних
реліквією, а відтак процесійно переніс її до
місця зберігання – спеціального сховища бічної
каплиці собору. У момент покладання
реліквіарію до сховища кров св. Януарія
миттєво стала рідкою. Оберігач реліквії
повернувся до вірних з оголошенням: «Я маю
сказати вам важливе
повідомлення. Сталося
чудо: кров св. Януарія
стала рідкою в руках
Блаженнішого
Святослава»,
–
демонструючи капсулу з
повністю розрідженою
кров’ю. Після цього
Глава УГКЦ
знову
благословив
вірних
мощами святого.
«Під час процесійної
ходи, коли я з трепетом
ніс мощі св. Януарія, я
просив у нього про заступництво за
український народ та припинення війни в
Україні», – розповів Блаженніший Святослав.
Додамо, що «чудо крові св. Януарія» є
викликом для сучасної науки. Кров святого
застигла ще у IV столітті і декілька разів у рік
переходить у рідкий стан. Неаполітанського
святого почитає як Католицька, так і
Православна Церкви. Януарій – італійський
священномученик, був єпископом, мученицьку
смерть прийняв близько 305 року (йому
відрубали голову). Християни Неаполя взяли
тіло святого, а його засохлу кров зібрали із
землі в посудину. На його могилі впродовж
століть відбувається багато чуд. Місцеве
населення вірить, що чудо розрідження крові
св. Януарія є знаком того, що він опікується
їхнім містом та вислуховує їхні молитви.
Секретаріат Глави УГКЦ в Римі
============================

21 листопада 2018 року Отець і Глава
Української
Греко-Католицької
Церкви
Блаженніший Святослав зустрівся в с. Княжичі,
що поблизу Києва, зі Світовою управою Спілки
української молоді та поспілкувався із
представниками
св
ітової
СУМівської
спільноти із 12 країн
світу.
Зустріч відбулася в
день
Архистратига
Михаїла,
який
є
покровителем СУМу.
Також
цього
дня
Україна відзначає День
Гідності і Свободи.
П'ять років тому настав
абсолютно новий період
в Україні – почалася
Революція гідності і
вона досі триває.
На
думку
Глави
Церкви, Господь Бог дарує нам унікальні
можливості, і ми не маємо права їх занедбати.
«Свобода – це духовне поняття. Можна не мати
зовнішнього примусу, але не почуватися
свобідним. А можна бути в концтаборі,
сталінському таборі –і лишатися свобідною
людиною. Ми маємо незалежну державу, але
ще мусимо збудувати вільну Україну», – сказав
Глава УГКЦ.
Одним із великих викликів, які сьогодні
стоять перед Україною, на думку Глави
Церкви, є колосальна хвиля міграції. «Це
можна по-різному оцінювати, проте ми
сьогодні переходимо до нового виду спільності
людей. Весь світ сьогодні рухається... І
активним ядром того руху нині є українська
молодь. І всім організаціям треба рухатися за
молоддю», – сказав він.
Блаженніший
Святослав
подякував
представникам Спілки за те, що організація
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рухається за молоддю і задекларував, що з боку
УГКЦ Спілка має справді надійного партнера.
«Із СУМом – не сумно. Здійснюймо разом наші
виховні заходи, як в Україні, так і в рамках
світового українства. Хочу задекларувати
абсолютну підтримку для СУМу, для всіх
ваших справ гуртування і виховання
української молоді на засадах любові до Бога,
до свого народу, не тільки в Україні, а й в
усьому світі», – додав Предстоятель.
Духовний
лідер
українців
висловив
сподівання, що ця підтримка виллється в цілу
низку різних ініціатив.
Протягом жовтня уся Католицька Церква
відклала набік всі інші справи і зосередила
свою увагу на темі молоді, її вихованні та
покликанні в сучасному світі. «Я досі
перебуваю під враженнями від Папського
Синоду. І щоразу глибше починаю розуміти,
наскільки відповідальним і непростим є
завдання і Церкви, і зокрема СУМу, аби можна
було глибокі засади гідності, свободи,
відповідальності, добра прищепити нашій
молоді», – поділився Глава Церкви.
Предстоятель зізнався, що відвідуючи країни
по всьому світу, шукає контакти молодіжних
організацій. І також подякував, що СУМ дуже
активно намагається відкривати свої нові
осередки, зокрема в нових громадах: Іспанії,
Португалії. Висловив сподівання, що такі ж
осередки будуть в Італії, Греції, Ізраїлі, ОАЕ,
Південній Африці та всюди, де вже є українці
та УГКЦ.
Також Глава Церкви закликав СУМ рухатися
на Схід України, адже саме там сьогодні
кується майбутнє України. «Українська
молодь, зокрема на Сході України, у Центрі та
Півдні, дуже потребує вашої присутності.
«Сьогодні
відкриваються
унікальні
можливості. Серця молодих людей відкриті до
нової дійсності. Такі спільноти, як СУМ мають
абсолютне відкрите поле для праці», – сказав
Блаженніший Святослав.
Департамент інформації УГКЦ

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. 25th: 27th SUN; Pope Clement, B-Martyr
4:00 PM – Great Vespers
5:00 PM (Bilingual) – Divine Liturgy; for all parishioners; for
the repose of+Donna Pyzyk; for the repose of +Wynnyk
Family; for the repose of +Ann Marie Boyko; for the repose
of +Ben Munro (with Panakhyda).
7:30 AM: Matins; 9:00 AM – Rosary and Confessions.
9:30 AM – (SUN) Divine Liturgy (ENG); for all parishioners;
for the healh of Yuri Maksymenko.
11:00 AM – (SUN) Divine Liturgy (UKR); for the intentions of
all parishioners; for the health of Sophia; for the repose of
+Stefania, +Maria, +Olha, +Mykalina, +Yaroslava, +Amelian,
+Dmytro.
Mon. Nov. 26th: Alypius the Stylite, Venerable
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Yuri Maksymenko.
11:00 AM – Panakhyda (+Maria Romaniuk, 40th Day
Memorial)
7:00 PM – UCBC and UCWLC Meetings
7:00 PM – U.C.I.A. (Catechumenate)
Tues. Nov. 27th: James, G-Martyr
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Catherine
Elizabeth Maskiew and parents.
Wed. Nov. 28th: Stephen the Young, V-Martyr
7:30 AM – Div. Liturgy; health of Katherine & Mike Lewiski.
8:00 AM – Cabbage Rolls Workbee.
6:30 PM – Advent Moleben (Emmanuel)
Thurs. Nov. 29th: Paramon, Martyr
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Anna Marie
Sirman.
Fri. Nov. 30th: Andrew, Apostle
7:30 AM – Divine Liturgy; health of Elsie, Stella & Maria.
6:00 PM – Altar Servers Meeting (Ukr. Youth Unity Centre)
Sat. Dec. 1st: Nahum, Prophet
9:00 AM – 3:00 PM – CHRISTMAS BAZAAR
4:00 PM – Great Vespers
5:00 PM (Bilingual) – Divine Liturgy; for all parishioners;
blessings and protection for the Matal Sol Family
SUNDAY, Dec. 2nd: 28th Sunday after PENTECOST;
Habakkuk, Prophet
7:30 AM: Matins; 9:00 AM – Rosary and Confessions
9:30 AM – (SUN) Divine Liturgy (ENG); for all parishioner; for
the repose of +Laurence Sirman.
11:00 AM – (SUN) Divine Liturgy (UKR); for the intentions of
all parishioners; for the health and intentions of Sophia; for
the repose of+Olha Baszlak.
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