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Troparia and Kontakia
Troparion, Tone 4: Today the chains of barrenness
are shattered,* for having heard the prayer of
Joachim and Anna,* against all hope God has
openly promised the birth of the Maiden of God,*
from whom the very infinite One will be born as a
man,* the One who commanded the angels to cry
to her:* rejoice, O full of grace, the Lord is with
you.
Glory be to the Father and to the Son and to the
Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen.
Kontakion, Tone 4: Today the whole world
celebrates* the conception by Anna,* which was
brought about by God Himself,* for she has
ineffably borne the one who will bear the Word.

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

Prokeimenon, Tone 4
How great are Your works, O Lord* You have made
all things in wisdom.
Verse: Bless the Lord, O my soul: O Lord my God,
You are exceedingly great. (Psalm 103:24,1)
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Epistle – Colossians 1:12-18
A reading from the Epistle of the Holy Apostle Paul
to the Colossians.
Brothers and sisters: Give thanks to the Father,
who has enabled us1 to share in the inheritance of
the saints2 in the light. He has rescued us from the
power of darkness and transferred us3 into the
kingdom of His beloved Son, in whom we have
redemption,4 the forgiveness of sins. He is the
image5 of the invisible God, the firstborn6 of all
creation; for in Him all things in heaven and on
earth were created, things visible and invisible,
whether thrones or dominions or principalities or
powers7—all things have been created through
Him and for Him. He Himself is before all things,

and in him all things hold together. He is the head8
of the body, the church; He is the beginning, the
firstborn from the dead,9 so that He might come
to have first place in everything.

enabled us: i.e., by the grace of divine adoption. For Paul,
it is our sonship in Christ that makes us heirs of all that the
Father desires and intends to give us.
2 inheritance of the saints: Salvation in the heavenly
kingdom of God. Even now believers possess a first
installment of this inheritance through the indwelling of
the Spirit. An equivalent expression occurs in the Dead Sea
Scrolls.
3 transferred us: Christ removes us from the darkness of
evil into the light of faith and friendship with God.
Scripture often portrays the effects of salvation in these
terms. Our justification in Christ, which takes place in
Baptism, transfers us from the fallen family of Adam to the
glorious family of God.
4 We have redemption: Believers have been rescued from
the slavery of sin and the debt of guilt by the ransom price
of Christ’s blood.
5 He is the image: Christ makes visible the life and love of
the invisible God. His humanity is thus the sacrament that
brings the Father into view. Although man was created in
God’s image, something more is said of Christ, who is that
image in the most perfect sense. The hymn may allude to
the creation of Adam, the first man to bear the image of
God and pass it along to his progeny. Because the image
Adam bequeathed to the human family was damaged and
disfigured by sin, Christ comes to reverse what Adam did
by reshaping our image in the likeness of his own. Christ is
the image because He is of one substance with the Father.
He comes from the Father, and not the Father from Him,
since the nature of an image is to copy the original and to
named after it.
6 The first-born: The term for an eldest child, with
emphasis on his legal right of inheritance. Since Christ is
the first and only (natural) Son begotten of the Father, He

is the designated heir of the Father’s estate, which is the
entire cosmos. Paul’s point is not that Jesus is the noblest
part of creation, but that Jesus has the filial right to possess
all of creation as His inheritance. The apostle calls Him the
first-born of all creation. Notice he says first-born, not first
created, that we may believe He is begotten in virtue of His
nature and first in virtue of His eternity. God the Father
created everything through Him, as the Only Begotten Son
of God. As man, Christ has full authority over creation,
which is full subject to Him. Contrary to the Colossian
heresy, in which He was considered one of the created
mediators, Christ is the only Mediator and Lord of all.
7 Thrones, dominions… principalities… authorities:
Names for various classes of angles. No distinction is made
here between blessed angles and demonic spiritis, since
Paul’s point is that Christ reigns supreme over the entire
host of benevolent and malevolent spirits.
8 He is the head: Points to Christ’s union with the Church,
who as head directs and oversees the activities of His
members. Paul’s analogy can likewise stress that the head
and body share the same life and that each member of the
body is assigned a particular task for the good of the
whole.
9 The first-born from the dead: Christ was the first to be
raised immortal from the grave. This mystery of faith is
reproduced in the lives of believers as their souls are
resurrected in grace through the sacraments and their
bodies are raised in glory on the last day.
10 Keeping their distance: Because lepers were unclean,
they were excluded from the Temple and ostracized from
Israelite society. Only when they recovered, and passed
Levitical inspection, could they be reinstated into Israel’s
covenant life.

Alleluia verses
Verse: The salvation of the righteous is from the
Lord; He is their protector in time of trouble.
(Psalm 36:39). Verse: The Lord will help them and
rescue them; He will deliver them from sinners
and save them, for they hoped in Him. (Ps. 36:40)
Gospel – Luke 17:12-19
At that time, as Jesus entered a village, ten lepers
approached him. Keeping their distance,10 they
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Hymn to the Mother of God
O my soul, magnify the glorious conception of the
Mother of God.
Irmos, Tone 1: Let us the faithful magnify the
Mother of God,* wellspring ever-flowing and lifereceiving,* the light-bearing lamp of grace,* the
living temple and tabernacle all pure,* even more
spacious than heaven and earth.

called out, saying, “Jesus, Master, have mercy on
us!” When he saw them, he said to them, “Go and
show yourselves to the priests.” And as they went,
they were made clean. Then one of them, when
he saw that he was healed, turned back, praising
God with a loud voice. He prostrated himself at
Jesus’ feet and thanked him. And he was a
Samaritan. Then Jesus asked, “Were not ten made
clean? But the other nine, where are they?11 Was
none of them found to return and give praise to
God except this foreigner?12” Then he said to him,
“Get up and go on your way; your faith has made
you well.”

Communion Hymn
Praise the Lord from the heavens;* praise Him in
the highest. (Psalm 148:1)* Rejoice in the Lord, O
you just;* praise befits the righteous.* Alleluia,
alleluia,* alleluia. (Psalm 32:1)

Gospel – Luke 8:16-21
The Lord said,13 “No one after lighting a lamp hides
it under a jar, or puts it under a bed, but puts it on
a lampstand, so that those who enter may see the
light. For nothing is hidden that will not be
disclosed, nor is anything secret that will not
become known and come to light. Then pay
attention14 to how you listen; for to those who
have, more will be given; and from those who do
not have, even what they seem to have will be
taken away.” Then His mother and His brothers
came to Him, but they could not reach Him
because of the crowd. And He was told, “Your
mother and your brothers are standing outside,
wanting to see you.” But He said to them, “My
mother and my brothers are those who hear the
word of God and do it.15”

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

Sunday, December 9th – 29th Sunday
5:00 pm (Sat) – Andrew Wojchichowsky
9:30 am – Maggie Danko
11:00 am – Daria Antoszko
Sunday, December 16th – 30th Sunday
5:00 pm (Sat) – Teresa Lacousta
9:30 am – Andrij Cherwick
11:00 am – Volodymyr Babiak
===========================

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

birth of the New Covenant Church, they will finally come
to light. Jesus encourages boldness in evangelical
preaching. No minister of the gospel should conceal the
light of truth beneath earthly fears of persecution. The
faithful servant puts Christ’s lamp in full view, displaying
his truth for the benefit of all.
14 Then pay attention: Jesus attaches great responsibility
to His message. The blessings of God’s truth must be
treasured and shared, since whoever neglects or ignores
them will lose them.
15 Hear the word of God and do it: Jesus’ spiritual family
shares His life and follows His ways. Mary’s divine
motherhood was established on this same basis; she
embraced God’s will throughout her life.
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The other nine, where are they? Christ came to heal all
of fallen humanity, yet only a small portion receive Him in
faith and thanksgiving to give glory to God. Thus, “many
are called, but few are chosen” (Mt. 20;16). The lesson is
that worship is the number one priority.
12
This foreigner: Of the ten who were cleansed, only the
Samaritan expressed gratitude and faith. Jesus’ actions
recall how Elisha cleansed a foreign leper while living in
Samaria. At another level, he initiates the adoption of
foreigners into God’s covenant family as prophesied in
Isaiah 56:3-8.
13 The parable of the lamp explains Jesus’ teaching
strategy, where the mysteries of the kingdom will be
hidden from the multitudes only temporarily. With the
3

PARISH

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.

ST. NICHOLAS SUNDAY – TODAY! We welcome
all families at the 9:30 am Divine Liturgy! Please
join us for breakfast and fellowship in the parish
hall (Verkhovyna) across the street, where a
special guest is scheduled to appear – St.
Nicholas the Wonderworker!

MEMORIAL DIVINE LITURGY – Father Dydyk
Council #7511 Annual Memorial Divine Liturgy will
take place on Tuesday, December 11, at 6:00 PM.
Honour and pray in remembrance for Clergy,
Sister Servants, Brother Knight family members,
and all the faithful. Seasonal greetings and
fellowship to follow. Warm invitation to all!

DONATIONS ARE WELCOME! – You would like
to assist with the visit of St. Nicholas to the
children of our parish, please use one of the
envelopes in the pew and mark your donation,
ST. NICHOLAS SUNDAY. Thank you!
NO COFFEE SOCIAL TODAY – We will resume
next Sunday. Also, the Book Reading Club will
not meet today due to St. Nicholas’ visit, but will
resume next Sunday.

CHRISTMAS-THEOPHANY SCHEDULES
available for pick up all entrances.

–

are

2019 SUNDAY ENVELOPES – are ready in the
church auditorium. Please pick-up your envelopes
today!

HAPPY BIRTHDAY! – Our best wishes to those
who celebrate their birthday: Mikhayla Wynnyk
(Dec. 5), Alexandra Berry (Dec. 5), and Krystyna
Sereda (Dec. 9). May God bless and grant many
happy years! Mnohaya Lita!

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

NAME’S DAY BLESSINGS – On the occasion of
the feast of St. Nicholas (Dec. 6), we extend our
best wishes to all who receive the name
Nicholas at their baptism. May God bless you
and grant you many happy years!

PARISH HALL MALANKA – will take place on
January 12, 2019. Tickets are now available.
Please call Jenny at 780-424-9723.
SECOND COLLECTION FOR THE NEEDY – takes
place the last Sunday of the month. All donations
are forwarded to local charities, shelters for the
homeless, and soup kitchens.

SINCERE THANKS – to all members of the
Women’s League (UCWLC), St. Josaphat
Brotherhood (UCBC), Pastoral Council, the
Museum, and to all volunteers for their hard
work in making our first Christmas Bazaar at St.
Josaphat Cathedral a success. God bless you!

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

COMMUNITY

SINCERE THANKS – to all who came out on
Friday night (Dec 7) to help with decorating the
church for the Christmas season. God bless you!

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.

OUR LADY OF GUADELUPE – a film about the
appearance of the Mother of God in Guadelupe,
Mexico, will be presented in the Cathedral
basement this Wednesday, December 12th, at
7:00 pm.
NO MOLEBEN – The Emmanuel Moleben will not
be celebrated this Wednesday, December 12th.
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============================
SUNDAY, December 2, 2018

implementation of the UGCC Development
Strategy for the period up to 2020.
According to him, if during this year the UGCC
pays special attention to the theme “God’s Word
and Catechization,” this does not mean that we
forget about other important aspects of the life of
the Church, such as Liturgy and prayer or service
to the neighbor.
It is worth noting that His Beatitude Sviatoslav,
the Father and the Head of the UGCC, in his speech
called upon those present to meditate and discuss
the topic “2020, and what's next?” He wanted to
hear the opinion of the coordinators regarding the
formation of a new strategy of our Church for a
long time.
“I wish that together we could see not only the
past but also look into the future. We are
approaching 2019, which reminds me of the events
of 2009. Then, for the first time, our Church began
to think strategically, because we are aware that we
serve in different countries, contexts. Obviously,
our opportunities and resources are not too great,
so we really need a joint, coordinated pastoral plan
at the level of our whole Church,” said the Head of
the UGCC.
The Head of the UGCC asked not to forget that
the laity constituted 99% of our Church. Many of
them are already active in various parts of the
Church’s ministry. Therefore, they should be
attracted as much as possible, that is, to constantly
find various mechanisms in order to “revive” the
Church everywhere and at all levels.

Sunday Envelopes
$3,626.00
Donations to the Church
$120.00
Loose Donations
$142.75
Candles
$80.30
TOTAL:
$3,969.05
To cover all operating expenses with parishioner
donations, we need an average monthly donation of $100,
which works out to $20 per Sunday.
NEEDY COLLECTION
Parishioners
$696.50
St. Matthew School ($448.50 + $25 PC Gift Card) $473.50
TOTAL
$1,170.00
PRESERVATION FUND
N.N.
Maria Zawalak
N.N.

$1,250.00
$1,000.00
$20.00

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

2020, and what's next? - Head of
the UGCC to the coordinators of
the Vibrant Parish program
On December 3, 2018, this year’s All-Church
meeting of the coordinators of the “Vibrant Parish
- a place to encounter the Living Christ” started in
Lviv, at the Patriarchal House. The event involves
eparchial coordinators who are responsible for
implementing the strategy of the UGCC. The
meeting will last until December 7.
On the first day, four sessions were held, during
which the monitoring of the implementation of the
program over the past year was presented,
especially with regard to the main theme of 2018 –
“Liturgy and Prayer,” as well as issues related to
the preparation for the VII Session of the
Patriarchal Council in 2020.
In addition, time was allocated to meet new
coordinators and help them get into the program
and understand their role in it.
“Today, we drew attention to what was done
earlier, that is, we drew up certain results of our
activities. We shared good practices and interesting
experiences,” said Fr. Dr. Andriy Onuferko,
Executive Secretary of the Working Group on the
5

Євангелія - Лука 17,12-19
У той час, коли Ісус входив в одне село, вийшло
Йому назустріч десять прокажених, що стояли
здалека. Вони піднесли голос і казали: «Ісусе,
Наставнику, змилуйся над нами!» Побачивши
їх, Він промовив: «Ідіть та покажіться
священикам.» І сталось, як вони йшли,
очистилися.
Один же з них, побачивши, що видужав,
повернувся, славлячи великим голосом Бога. І
припав лицем до ніг Ісуса, почав Йому
дякувати. Він був самарянин. Озвавсь Ісус і
каже: «Хіба не десять очистилось? Де ж
дев’ять? І не знайшлося між ними, щоб
повернутися, Богові хвалу воздати, ніхто інший,
окрім цього чужинця?»
І Він сказав до нього: «Встань, іди; віра твоя
спасла тебе».

CЛУЖБА БОЖA
Тропарi і кондаки
глас 4: Днесь узи бездітности
розрішаються,*
Йоакима бо й
Анну
вислухавши,* Бог проти надії явно обіцює,* що
вони родитимуть Богодівицю, з якої сам
родився неописанний,* що ставши чоловіком,
ангелові повелів співати їй:* Радуйся,
благодатна, Господь з Тобою.
†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині і
повсякчас і на віки вічні. Амінь.
Кондак, глас 4: Празнує днесь вселенна зачаття
Анни,* що сталося від Бога,* бо вона породила
понад усяке слово* ту, що родила Слово.
Тропар,

Прокімен, Глас 4
ВСІ: Які величні діла Твої, Господи!* Все
премудро сотворив Ти.
Стих: Благослови, душе моя, Господа!
Господи, Боже мій, Ти вельми великий.

Євангелія - Лука 8,16-21
Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити
посудиною або поставити під ліжко, а, навпаки,
його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять,
бачили світло. Нічого бо нема захованого, що б
не стало явним, ані нічого тайного, що б не
стало знаним і на яв не вийшло. Вважайте,
отже, як слухаєте: бо хто має, тому дасться; а
хто не має, заберуть і те, що йому здається,
нібито має.”
Мати Його й брати прийшли були до Нього, та
зачерез народ не могли до Нього доступитись.
Його повідомили: “Мати Твоя і брати Твої
стоять надворі, хочуть побачитися з Тобою.” Він
же у відповідь сказав їм: “Мати Моя і брати Мої
це ті, що слухають слово Боже й його
виконують.”

Апостол – До Кол 1,12-18
До Колосян послання святого апостола Павла
читання.
Брати і сестри! Дякуйте Отцеві, який зробив
нас гідними мати участь у долі святих у світлі.
Він вирвав нас із влади тьми й переніс у царство
свого улюбленого Сина, в якому ми маємо
відкуплення, прощення гріхів. Він – образ
невидимого Бога, первородний усякого
створіння, бо в Ньому все було створене, що на
небі і що на землі, видиме й невидиме: чи то
престоли, чи господьства, чи начала, чи власті,
все було Ним і для Нього створене. Він раніш
усього, і все існує в Ньому. Він також голова
тіла, тобто Церкви. Він - начало, первородний з
мертвих, так, щоб у всьому Він мав першенство.

Замість «Достойно...»
Приспів: Величай, душе моя, преславне зачаття

Стихи Алилуя
1. Спасенна праведним від Господа і
оборонець він їм у часі скорби. 2.І поможе їм
Господь, і ізбавить їх, і забере їх від грішників, і
спасе їх, бо уповали на нього.

Божої Матері.
Ірмос (г. 4): Життєприймаюче джерело, завжди
текуче, світлоносний світильник благодаті,
храм одушевленний, скинію пречисту, від
небес до землі просторішу – Богородицю, вірні,
величаємо.
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Причасний
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на
висотах. Алилуя! Алилуя! Алилуя!

КОВЕРТКИ НА 2019 РІК – можна підібрати
сьогодні, в церковній залі.
РІЗДВ’ЯНИЙ ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ –
можна сьогодні підібрати при дверях до храму.

Радуйтеся, праведні, у Господі, правим
належить похвала. Алилуя! Алилуя! Алилуя!
============================
ЧИТЦІ

ПАРАФІЯЛЬНА МАЛАНКА – в залі св. Йосафата
(при «Верховині») відбудеться 12-го січня,
2019. Щоб закупити квитки, просимо дзвонити
до Джені Маланчук на тел. 780-424-9723.

Сьогодні, 9-го грудня
5:00 пп. (суб) – Андрій Войціховский
9:30 рано – Меґі Данко
11:00 рано- Дарія Антошко

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ – Загальні Парафіяльні Збори
відбудуться в неділю 10-го березня, 2019.
ДРУГА ТАЦА – в останню неділю що місяця,
друга таца – для бідних та потребуючих.
============================
НЕДІЛЯ, 2-ГО ГРУДНЯ, 2018

В слідуючу неділю, 16-го грудня
5:00 пп. (суб) – Тереза Лакуста
9:30 рано – Андрій Черевик
11:00 рано- Володимир Бабяк
============================

Недільні ковертки
Окремі пожертви на храм
Дрібні пожерви
Свічки
РАЗОМ:

НЕДІЛЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ – СЬОГОДНІ! Після
першої Служби Божої, просимо всіх батьків і
дітей до парафіяльної залі на снідання.
Очікуємо відвідин св. Отця Миколая!

$3,626.00
$120.00
$142.75
$80.30
$3,969.05

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!

ДОПОМОГА З ВІДВІДИНАМИ – Просимо вашої
допомоги з відвідинами св. Миколая! Щоб
скласти пожертву, просимо взивати ковертки,
які знаходяться у лавках, та зазначити на
коверті «Для Святого Миколая».
МНОГАЯ ЛІТА – З нагоди дня ім’янин (6-го
грудня), бажаємо всім Миколаям/Николаям
всього добра, щастя, здоров’я, та Божого
благословення на многі і благі літа!
ЩИРА ПОДЯКА – всім членам ЛУКЖК, БУК,
Пасторальної Ради, та Музею при Катедтрі, та
всім волинтирям, які допомогли з успішних
завершенням нашого першого Рідзв’яного
базару. Нехай Господь Бог благословить!

ДЛЯ ПОТРЕБУЮЧИХ
Парафіяни
Учні та вчителі школи св. Матея
РАЗОМ

$696.50
$473.50
$1,170.00

ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КАТЕДРИ
N.N.
Марія Заваляк

$1,250.00
$1,000.00

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

«2020, а що далі»? – Глава УГКЦ до
координаторів програми «Жива
парафія»

ЩИРА ПОДЯКА – всім, що прийшли в п’ятницю
вечір (7-го грудня), що допомогти з
прикрашенням церкви до Різдв’яних Свят.
Нехай Господь Бог благословить!

3 грудня 2018 року у Львові, у Патріаршому
домі, розпочалася цьогорічна Всецерковна
зустріч координаторів програми «Жива парафія –
місце зустрічі з живим Христом». У заході беруть
участь єпархіальні координатори, відповідальні
за втілення Стратегії розвитку УГКЦ. Зустріч
триватиме до 7 грудня.

СЛУЖБА БОЖА ЗА ПОКІЙНИХ – відбудеться у
вівторок, 11-го грудня, о год. 6:00 вечора.
Лицарі Колюмба запрошують всіх до участи.
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Загалом у перший день відбулися чотири сесії,
упродовж яких було представлено моніторинг
реалізації програми за останній рік, особливо
щодо головної теми 2018 року – «Літургія та
молитва», а також розглянуто питання, пов’язані
з підготуванням VII сесії Патріаршого Собору у
2020 році.
Окрім цього, було виділено час на зустріч із
новими координаторами для того, щоб допомогти
їм увійти в русло програми та зрозуміти свою
роль у ній.
«Сьогодні ми звернули увагу на те, що було
зроблено раніше, тобто ми підбили певні
підсумки своєї діяльності. Ми ділилися добрими
практиками та цікавим досвідом», – сказав о. д-р.
Андрій Онуферко, виконавчий секретар Робочої
групи щодо реалізації Стратегії розвитку УГКЦ
на період до 2020 року.
За його словами, якщо цього року УГКЦ
звертає особливу увагу на тему «Боже Слово і
катехизація», то це не означає, що ми забуваємо
про інші важливі аспекти життя Церкви, такі як
Літургія і молитва чи служіння ближньому
(дияконія).
Варто зазначити, що Блаженніший Святослав,
Отець і Глава УГКЦ, у своєму слові закликав
присутніх до роздумів та обговорення теми «2020,
а що далі»? Він хотів почути думку координаторів
щодо формування нової стратегії нашої Церкви
на далеку мету.
«Я бажаю, щоб ми разом могли подивитися не
тільки в минуле, а й у майбутнє. Адже ми
наближаємося до 2019 року, який нагадує мені

про події 2009 року. Тоді вперше наша Церква
почала стратегічно мислити, бо ми усвідомлюємо,
що служимо в різних країнах, контекстах.
Очевидно, наші можливості і ресурси не є надто
великими, тож ми дуже потребуємо спільного
скоординованого душпастирського плану на рівні
всієї нашої Церкви», – сказав Предстоятель
УГКЦ.
Глава УГКЦ просив не забувати, що миряни
становлять 99 відсотків нашої Церкви. Багато з
них вже є активними у різних ділянках служіння
Церкви. Тому їх слід залучати якнайбільше, тобто
постійно знаходити різні механізми, щоб
«оживлення» Церкви відбувалося скрізь і на всіх
рівнях.
Департамент інформації УГКЦ

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

“Церква усвідомила, що потрібно бути
насамперед спільнотою, а не
інституцією. Саме такої Церкви
потребує молодь”, — Глава УГКЦ
У п’ятницю, 7 грудня 2018 року, у львівському
Центрі
Шептицького
відбулася
зустріч
молодіжних душпастирів УГКЦ та РКЦ із Главою
УГКЦ
Блаженнішим
Святославом
та
Архиєпископом Митрополитом Львівським
Мечиславом Мокшицьким, які розповіли про
проведення Синоду молоді у Римі.
На захід завітали запрошені відповідальні за
душпастирство молоді в дієцезіях, а також
представники
християнських
молодіжних
організацій та рухів, а також усі охочі відвідувачі.
Організатори події – Патріарша комісія у справах
молоді УГКЦ та Комісія у справах душпастирства
молоді РКЦ в Україні.
У своєму слові до присутніх Глава і Отець
УГКЦ Блаженніший Святослав виокремив три
основні питання: “Якою є Вселенська Католицька
Церква у своїй турботі про молодь? Якою зараз є
молодь, зокрема в рамках глобального світу? І
яким
сформувався
образ
молодіжного
душпастиря, якого хоче молодь, а Церква
потребує?”
“Вселенська Церква розуміє, що вона є
молодою Церквою, а молодь є невіддільною
складовою й великою частиною церковного тіла.
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Часом ми кажемо, що молодь є майбутнім
Церкви. Це неправда. Молодь — теперішнє життя
Церкви. І коли церковна спільнота не вміє
говорити молодіжною мовою сьогодні, то завтра
вона не зможе говорити до більшості своїх вірних
взагалі.
Отож
питання
молодіжного
душпастирства чи опіки Церкви над молоддю є
питанням нашого сьогодення, а відтак ключем до
майбутнього. Церква усвідомила, що потрібно
бути насамперед спільнотою, а не інституцією.
Саме такої Церкви потребує молодь”, —
підкреслив Предстоятель УГКЦ.
За його словами,
Церква — спільнота,
яка слухає. “Слухати”
— це слово, яке
найчастіше
повторювалося
на
Синоді.
Окрім цього, він
зазначив, що зараз
молодь є надзвичайно
різноманітною,
динамічною, рухомою
та водночас вразливою.
Адже
вона
тепер
переживає чимало викликів, серед яких еміграція,
що відбувається з різних причин.
“Нерідко в такому русі молоді люди є нікому
непотрібними. Молодь — надзвичайно рухома
частина суспільства. У багатих країнах вона
відчуває себе маргіналізованою та відкинутою. Їй
нудно в таких країнах, бо вони є “зализаними” та
“причесаними”. Ці суспільства бояться молодь,
тому що вона вносить елемент нестабільності.
Тому розвивається так звана “культура
відкинення”, бо в молоді виникає відчуття, що
такі суспільства її не потребують”, — зауважив
очільник греко-католиків.
На його думку, молодь — є найбільш активною
частиною Церкви. Молодь не те, що може, а хоче
брати все більше участі в житті Церкви. І тому
Святіший Отець підтримав ідею синодальності,
тобто залучення молоді до прийняття важливих
рішень у Церкві.
Крім того, молодь є надзвичайно релігійною.
Можливо, навіть найбільш релігійною частиною

суспільства, але спосіб її релігійності є інакшим.
Вона
бажає
мати
зрілих
вихователів
(душпастирів) і бачити у Церкві свою родину.
Предстоятель УГКЦ розповів, що зараз молоді
важко робити життєво важливі рішення,
наприклад, яку обрати професію, як і коли
створювати сім’ю тощо. У таких моментах у
молодих людей виникає страх, який паралізує.
“Молодь потребує того, хто стане поруч і
допоможе не помилитися, тобто допоможе бути
вільним. Адже справжня свобода — це є не лише
можливість вибирати чи не вибирати. Досвід
свободи є тоді, коли робиш
правильний вибір, який
реалізує тебе й твоє
покликання та робить тебе
щасливим”, — вважає
Глава УГКЦ.
У своєму виступі він
також порушив питання
щодо поняття влади. “Зараз
ми
маємо
надто
секуляризоване
поняття
про владу. Влада — це є
щось таке, що ми маємо над
кимось як інструмент
примусу. Мовляв, ти мусиш мене слухати. А
чому? Бо я маю владу. Якщо в такий спосіб хтонебудь у Церкві думає про владу, яку він здійснює
в ім’я Ісуса Христа, то він грішить клерикалізмом.
Адже нам ніхто не дав владу над кимось. Вам
дають великі завдання служіння для когось
(заради чогось). З латинської “влада” — означає
те, що дозволяє рости. Справжня духовна влада
— це ніщо інше, як служіння для зростання
іншого”, — наголосив Глава Церкви.
Наприкінці він зазначив, що є одне покликання
— іти до святості, але є різні шляхи досягнення
цього. Тож важливо зуміти правильно
супроводжувати молодь.
“Якою ми є Церквою? Як ми можемо
послужити молоді? Наскільки ви, молодіжні
душпастирі, відповідаєте тим потребам?” —
наостанок закликав до роздумів Блаженніший
Святослав.
Департамент інформації УГКЦ

============================
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УГКЦ в часи підпілля – часи
сподвижництва, жертовності глибокої
віри і відданості покликанню, - о.
Тарас Бублик

неможливим. У «брєжнєвський» період 70-80-х
відбувалися переслідування психологічного
характеру – і серед священиків, й серед вірян:
особливо жорстко слідкували за молоддю.
Але, незважаючи на жорсткі репресії й
переслідування, знищення верхівки духовенства
й священичого й монашого чину, Церква
продовжила служіння у підпіллі: з 1945-го по
1989 рік в умовах суворої таємності хіротонію
отримали 15 підпільних єпископів, було
висвячено багато молодих священиків.
«На Львівщині існували цілі підпільні громади,
які утворювалися там, де були священики, які
таємно відправляли службу, - розповідає о. Тарас.
– Таких осередків на території Львівської єпархії
було багато: священики поверталися із таборів і
заслання, але оскільки їм було заборонено
проживати у Львові, селилися у навколишніх
селах, служили у хатах і квартирах… Така таємна
церква була на львівській квартирі владики
Володимира Стернюка, в будинку єромонаха
Германа Будзінського, у хаті владики Петра
Козака у Зимній Воді, велика підпільна громада
була у с. Мшана під Львовом…».
Підпільні Літургії служили у помешканнях,
адреси яких передавалися таємно серед вірних.
На таких богослужіннях було від кількох до
кілька десятків осіб. Велику підтримку
підпільним священикам і єпископам надавали
миряни. Вірні УГКЦ дбали про християнське
виховання дітей, виготовляли та зберігали
літургійні речі, супроводжували та охороняли
своїх душпастирів, шукали священиків для
людей, котрі потребували сповіді чи Причастя.
Вірні стали опорою Церкви в підпіллі.
Одним із найважливіших завдань церковного
проводу підпільної Церкви став підбір, навчання
і висвячення кандидатів до духовного стану. З
цією метою діяли таємні духовні семінарії, у яких
здобувало
освіту
нове
покоління
священнослужителів. Молодь була свідома як
щодо свого покликання, так і небезпек,
пов’язаних із служінням: на цю дорогу ставали
люди глибокої віри й повної посвяти цьому
шляху.

Історія УГКЦ має дуже драматичні періоди – як
от період підпілля, функціонування в умовах
заборони Церкви у Україні у період радянського
режиму. Львівський псевдособор 1946 року,
проведений під кураторством органів НКВД,
проголосив ліквідацію УГКЦ, а її парафії повинні
були перейти в РПЦ. Будь-яка душпастирська
діяльність греко-католицьких священиків після
цього фарсового акту вважалася незаконною.
Священики, монахи й монахині були піддані
репресіям. Церква перейшла у підпілля.
Про цей період на території Львівської
архиєпархії у програмі «Добра розмова» від 6
грудня в ефірі «Воскресіння. Живе радіо»
розповів історик Церкви, викладач УКУ о. Тарас
Бублик.
УГКЦ перебувала у підпіллі понад 50 років - з
1946-го 1989-й. Історики Церкви виділяють три
періоди, найжорсткішим був «сталінський»,
започаткований таємною інструкцією 1945 року
про «заходи щодо відриву Греко-Католицької
(Уніатської) Церкви в СРСР від Ватикану та
подальшого її приєднання до російської
православної церкви». За звинуваченнями у
«контрреволюційній діяльності» священиків
засуджували на великі терміни, відправляли у
заслання у Сибір та Казахстан, позбавляли
громадянських прав. Так було засуджено
митрополита
Йосифа Сліпого,
єпископів
Миколая Чарнецького, Івана Лятишевського,
Григорія Хомишина, Йосафата Коциловського,
Никиту Будку, Григорія Лакоту, багатьох
священиків. Тільки протягом 1945–1946 років
органи держбезпеки заарештували понад 800
греко-католицьких душпастирів з терміном
засудження від 10 до 25 років таборів у Мордовії,
Сибіру, Казахстані, на Далекому Сході.
У період «хрущовської відлиги», з середини 60х священиків переслідували за кримінальними
статтями
за
порушення
релігійного
законодавства: дозвіл на служіння потрібно було
отримати у державних структурах, що було

Радіо «Воскресіння»
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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, Dec. 9th: 29th IMMACULATE CONCEPTION OF
MARY; St. Nicholas Sunday
4:00 PM – (SAT) Great Vespers.
5:00 PM (SAT) – Divine Liturgy (Bilingual); for all
parishioners; for the repose of +Tillie Kolodij.
7:30 AM: Matins; 9:00 AM – Rosary and Confessions.
9:30 AM – (SUN) Divine Liturgy (BIL); for all parishioner; St.
Nicholas Children’s Party after the 9:30 AM Divine Liturgy
11:00 AM – (SUN) Divine Liturgy (UKR); for the intentions of
all parishioners; for the health of Taras and Tetiana Kichma.
Mon. Dec. 10th: Menas, Martyr, Prophet
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Sorochuk Family.
7:00 PM – U.C.I.A. (Catechumenate)
Tues. Dec. 11th: Daniel the Stylite, Venerable
7:30 AM – Divine Liturgy; health and intentions of Helen
Tymoczko; for the health of Ron Palichuk.
6:00 PM – Memorial Divine Liturgy and K of C Social.
Wed. Dec. 12th: Spiridon, Venerable
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of + +Catherine
Elizabeth Maskiew and parents.
7:00 PM – Film Night, “Our Lady of Guadelupe.”
Thurs. Dec. 13th: Eustratius, Martyr
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Wasyl and Anna
Palichuk; for the health of Ron Palichuk.
5:00 PM – Dinner for Hall Volunteers
Fri. Dec. 14th: Thyrsusm Martyr
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +John and Mary
Berezanski.
Sat. Dec. 15th: Eleuterius, Martyr
10:00 AM – Baptism
11:00 AM – Baptism
4:00 PM – Great Vespers
5:00 PM (Bilingual) – Divine Liturgy; for all parishioners; for
the repose of +Ted Prokop; for the repose of +Frank,
+Quentin, +Jeff Warawa.
SUNDAY, Dec. 16th: 30t.h SANDAY of FOREFATHERS; Holy

Prophet Haggai

7:30 AM: Matins; 9:00 AM – Rosary and Confessions
9:30 AM – (SUN) Divine Liturgy (BIL); for the health, needs
and intentions of all parishioners.
11:00 AM – (SUN) Divine Liturgy (UKR); for the needs and
intentions of all parishioners; for the health of Steve
Weleschuk; for the health of Patricia Chichak; for the repose
of + Anna Bombak.
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