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Катедра	
Святого	Йосафата	
Української	Католицької	Єпархії	Едмонтону	

10825	–	97th	Street	N.W.	
Edmonton,	Alberta,	T5H-2M4	
Tel:	780-422-3181	|	Fax:	780-425-7517	
Email:	josaphat@telus.net	
Website:	www.stjosaphat.ab.ca	

BISHOP 
Most Rev. David Motiuk, Eparch of Edmonton 
chancery@edmontoneparchy.com  780-424-5496 
Website: www.edmontoneparchy.com 
Very Rev. Stephen Wojcichowsky, Vicar General 
chancellor@edmontoneparchy.com  780-424-5496 

CATHEDRAL CLERGY 
Fr. Peter Babej, Parish Pastor 
peterbabej@telus.net / 780-993-8037 (cell) 
Fr. Michael Kowalchyk (retired)  
kowalchykmichael@gmail.com 780-718-1159 (cell) 
Fr. William Hupalo (retired)  
whupalo@yahoo.ca / 780-977-4244 (cell) 
Fr. Terry Cherwick (military chaplaincy)  
cherwick7@gmail.com / 780-237-0376 (cell) 
Roman Kobyletskyy (Pastoral Intern)  
romankobyletskyy@gmail.com /780-668-8991 (cell) 

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

DIVINE SERVICES 
Mon-Fri:  Div. Liturgy, 7:30 AM 
Sat. Vigil: Great Vespers, 4:00 PM 
 Div. Liturgy (Bilingual), 5:00 PM. 
Sunday: Great Matins, 7:30 AM 
 Rosary; 9:00 AM 
 Div. Liturgy (Eng), 9:30 AM 
 Div. Liturgy (Ukr), 11:00 AM. 
Feasts – See Bulletin; Confessions – Before Liturgy 

Sunday,	March	31,	2019	

St.	John	Climacus	(Ladder)	
4th	Sunday	of	the	Great	Fast.	Tone 4	

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

DIVINE	LITURGY	
Troparia and Kontakia 

Tone 1: O John, our God-bearing father,* you were 
shown to be a citizen of the desert,* an angel in 
bodily form,* and a worker of miracles.* Through 
fasting, prayers and vigils you received heavenly 
gifts* to heal the sick and the souls of those who, 
in faith, run to you.* Glory to Him who gives you 
strength.* Glory to Him who crowned you.* Glory 
to Him who works healing for all through 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: On the heights of true 
abstinence,* the Lord established you as a 
reliable star,* giving light for guidance to the ends 
of the earth,* O father John, our teacher. 

Prokeimenon, Tone 7 
The Lord will give strength to His people;* the Lord 
will bless His people with peace. 
Verse: Bring to the Lord, O you sons of God; bring 
to the Lord young rams. (Psalm 28:11,1) 
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Epistle (Hebrews 6:13-20) 
A reading from the epistle of the holy Apostle Paul 
to the Hebrews. 
Brothers and sisters,1 when God made a promise 
to Abraham, since He had no one greater by whom 
to swear, He swore by Himself2, saying, “Surely I 
will bless3 you and multiply you.” And thus 
Abraham, having patiently endured4, obtained the 
promise. Men indeed swear by a greater than 
themselves, and in all their disputes an oath is 
final for confirmation. So when God desired to 
show more convincingly to the heirs of the 
promise5 the unchangeable character of His 
purpose, He interposed with an oath, so that 
through two unchangeable things, in which it is 
impossible that God should prove false, we who 
have fled for refuge might have strong 
encouragement to seize the hope6 set before us. 
We have this as a sure and steadfast anchor of the 
soul, a hope that enters into the inner shrine7 
behind the curtain, where Jesus has gone as a 
forerunner on our behalf, having become a high 
priest for ever according to the order of 
Melchizedek. 

 

                                                             
1 In this reading, those who are listening are urged to press 
ahead in the faith by considering the reliability of God. 
Because God never lies, He can always be taken at His 
word. Nevertheless, because of human weakness, God not 
only made a verbal promise to bless the world through 
Abraham (Gen 12:3), but later He strengthened that 
promise by swearing an irrevocable oath (Gen 22:16-18). 
In this way, God gave His people a double assurance of 
what He intended to do (Heb 6:18). 
2 Swore by Himself: Oaths involve calling upon God to be 
a witness and guarantor of the pledge being made. 
However, when God swears an oath, He has no superior, 
so He can invoke only Himself. 
3 Surely, I will bless: An excerpt from Gen 22:17. This is the 
historic moment when the promise of God to bless the 
world through Abraham is upgraded to a divinely sworn 
oath. The occasion is Abraham’s sacrifice of Isaac, who is 
rescued at the last minute and chosen to be the instrument 
of worldwide blessing. Christian tradition sees the sacrifice 
of Jesus, whose death fulfilled God’s oath to bless all 
nations through the offspring of Abraham. 

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

Gospel (Mark 9:17-31) 
At that time, someone from the crowd answered 
Him, “Teacher, I brought my son to You, for he has 
a mute spirit8; and whenever it seizes him, it 
dashes him down; and he foams and grinds his 
teeth and becomes rigid; and I asked your 
disciples to cast it out, and they were not able.” 
And He answered them, “O faithless generation, 
how long am I to bear with you? Bring him to Me.” 
And they brought the boy to Him; and when the 
spirit saw Him, immediately it convulsed the boy, 
and he fell on the ground and rolled about, 
foaming at the mouth. And Jesus asked his father, 
“How long has he had this?” And he said, “From 
childhood. And it has often cast him into the fire 
and into the water, to destroy him; but if you can 
do anything, have pity on us and help us.” And 
Jesus said to him, “If you can! All things are 
possible9 to him who believes.” Immediately the 

4 Abraham… patiently endured: The patriarch waited 
about 25 years between God’s promise to bless him with 
countless descendants and the birth of his first 
descendant, Isaac. 
5 heirs of the promise: the family of Abraham by faith. 
6 the hope: The confident desire for “glory,” “rest,” and 
“blessing.” It can keep the believer from drifting, just as an 
anchor secures a boat. 
7 the inner shrine: The dwelling place of God in the 
heavenly sanctuary. Its earthly counterpart is the “Holy of 
Holies,” also called the “most holy place,” the innermost 
chamber of the Tabernacle where the presence of God was 
curtained off by a decorated veil. 
8 mute spirit: Demon possession is sometimes manifested 
through sickness, seizures, and self-inflicted injuries. These 
phenomena in no way diminish the spiritual dimension of 
the condition; they simply make it visible. 
9 All things are possible: The issue is not whether Jesus can 
cure the boy, but whether his father is willing to believe it. 
The omnipotent power of God is more than sufficient for 
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father of the child cried out, “I believe; help my 
unbelief!” And when Jesus saw that a crowd came 
running together, he rebuked the unclean spirit, 
saying to it, “You mute and deaf spirit, I command 
you, come out of him, and never enter him again!” 
And after crying out and convulsing him terribly, it 
came out, and the boy was like a corpse; so that 
most of them said, “He is dead.” But Jesus took 
him by the hand and lifted him up, and he arose. 
And when he had entered the house, his disciples 
asked him privately, “Why could we not cast it 
out?” And He said to them, “This kind10cannot be 
drive out by anything but prayer and fasting.” 
They went on from there and passed through 
Galilee. And He would not have any one know it; 
for He was teaching His disciples, saying to them, 
“The Son of Man will be delivered into the hands 
of men, and they will kill Him; and when He is 
killed, after three days He will arise.”11 

Hymn to the Mother of God 
(Anthology Translation) In you, O Full of Grace, all 
creation rejoices: the angelic ranks and all the 
human race. Sanctified temple and spiritual 
paradise, virgins’ pride and boast, from whom God 
is made flesh and became a little Child; and He 
who is our God before all ages, He made your 
womb a throne, and He made it wider that all the 
heavens. In you, O Full of Grace, all creation 
rejoices. Glory be to you. 

Communion Hymn 
Praise the Lord from the heavens;* praise Him in 
the highest.* The just man shall be in everlasting 
remembrance;* of evil hearsay he shall have no 
fear.* Alleluia, alleluia,* alleluia.  

Alternate Ambo Prayer 
O Christ our God, You uphold and restore all who 
have been attacked and overcome, for, by taking 

                                                             
the task, but it must be sought with faith and prayer. This 
father, who struggles with “unbelief”, bids Jesus to 
stabilize his wavering faith. 
10 This kind: refers to all powers of darkness, not simply 
those that cause a particular illness. The banishment of 
demons requires faith, prayer and fasting, for there is no 

flesh from the holy Virgin Mary, You came to us 
without leaving the presence of the Father. You 
came into this world to lift our nature from its fall 
among thieves who kill the spirit. We were 
stripped of everlasting life, and were wounded 
cruelly by them, yet You deemed us worthy of 
care, and restored us to our ancient fatherland. 
Master, heal the bruises and bind the wounds of 
our souls by Your Precious Blood poured out for us 
and by Your holy anointing given to us. Deliver us 
from the constant blows of unseen enemies who, 
in their desire to destroy Your grace in us, hasten 
to rob us of faith and hope in You. In Your love for 
mankind, do not deprive us of Your healing 
salvation, so that after we are healed and 
cleansed, we may be made worthy of the 
community of the first-born inscribed in heaven. 
For You are the Healer of illnesses of both body 
and soul. You are our God, and we give glory to 
You, together with Your eternal Father and Your 
all-holy, good and life-giving Spirit, now and for 
ever and ever. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

READERS	
Sunday, March 31 – Fourth Sunday of Lent 
5:00 pm (Sat) – Dwain LaFlamme 
9:30 am – Sunday School 
11:00 am – Yarko Broda 
Sunday, April 7 – Fifth Sunday of Lent 
5:00 pm (Sat) – Anastasia Babej 
9:30 am – Molly Danko 
11:00 am – Solomiia Savaryn 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

BULLETIN BY EMAIL – if you wish to receive a 
copy of the bulletin by email, please let us 
know by calling the parish office (780-422-
3181) or send your email request to 
josaphat@telus.net 

healing and no victory in spiritual warfare without all 
three. 
11 Jesus foretells His Crucifixion and Resurrection a second 
time. The prophecy is still confusing and frightening to the 
disciples. 
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ANNOUNCEMENTS	
PARISH 

HAPPY BIRTHDAY! – Our best wishes to those who 
celebrated their birthdays: Greg Warwa, Don 
Hucal, Sophia Sereda; and those who will 
celebrate their birthdays this week: Danylo 
Wojnowskyj, John Tachynski, Les Sereda, and Ray 
Lucyshyn. May God bless you with health, 
happiness and peace, for many happy years! 
Mnohaya Lita! 

SINCEREST THANKS – to Fr. Michael Winn and Fr. 
Mykhaylo Bohun for leading or Lenten Missions 
this year. God bless! 

PASKA / BABKA SALE – will take place Saturday, 
March 30, from 3:00 pm to 6:00 pm, in the 
Cathedral basement; and Sunday, March 31st, 
after both Divine Liturgies, in the Cathedral 
basement, while quantities last! 

SECOND COLLECTION (TODAY) – Sunday March 
30/31, the second collection at all Sunday Divine 
Liturgies is designed to cover the costs associated 
with the Lenten Mission in English and in 
Ukrainian. If you wish that your donation be 
included towards an income tax receipt, please 
use the envelopes in the pew and mark it “LENTEN 
MISSION.” Thank you! 

HOLY & BRIGHT WEEK SCHEDULES – are available 
for pick-up at the doors to the cathedral. 

CHILDREN’S LENTEN OVERNIGHT RETREAT – April 
6, 3;30 pm to April 7, 12 noon. Grades 1 to 6. 
Eparchial Youth Ministry Office invites children to 
a Lenten overnight retreat. All snack and meals 
will be provided. Cost is $20 per child. We ask that 
you provide a mat for your child to sleep on, 
bedding, toiletries, and clothes for overnight. 
Make new friends! See friends from the summer 
or from previous camps! WHERE? St. Josaphat 
Cathedral Basement, 10825 97th Street NW. 
CONTACT: youth@eeparchy.com or Mille at 780-
424-5496. Applications are available at the south 
entrance to the Cathedral. 

PASTORAL COUNCIL MEETING – will take place on 
Monday, April 1st, at 6:45 PM, in the cathedral 
basement. 

CANON OF ST. ANDREW OF CRETE – with 
prostrations and the reading of the life of St. Mary 
of Egypt will take place this Wednesday, April 3, 
5:30 pm - 8:30 pm. 

LAZARUS SATURDAY – On Saturday, April 13, 
Divine Liturgy and the Holy Anointing for healing 
of soul and body will be celebrated at 9:30 AM. 
Confessions – from 9:00 AM. 

PALM SUNDAY – Solemn Holy Communion will 
take place on Palm Sunday, April 14th. NOTE: The 
first Divine Liturgy will begin at 9:00 AM. 
HOLY THURSDAY – APRIL 18. Vespers & Divine 
Liturgy, with consecration of Chrism and Washing 
of Feet, at 11 AM. DINNER AT 1 PM. Tickets are 
$15 per person. Children 12 and under – free. You 
make purchase tickets today or through the office. 

EASTER BRUNCH – will take place on Sun. May 5th. 
One Divine Liturgy will be celebrated at 10 AM, 
followed by the Brunch at 11:30 AM. 

SUMMER DAY CAMP – at St. Josaphat Cathedral 
will take place July 8-15, 2019. Cost: $150 per 
child. Further information and registration forms 
are available at the south entrance. 

AGM REPORT –If anyone would like to receive a 
PDF electronic copy, please email your request to 
josaphat@telus.net. If you wish to obtain a 
printed copy, please call the parish office at 780-
422-3181 to submit your request. 

EPARCHIAL COLLECTION – during Great Lent, the 
Eparchy of Edmonton conducts its annual 
collection for the “Aid to the Missionary Church in 
Canada.” Three charitable institutions are the 
recipients of the collection: The Ukrainian Catholic 
Church in Alberta, Catholic Missions in Canada, 
and the Canadian Conference of Catholic Bishops. 
Special Collection Envelopes are included in your 
box of envelopes for 2019. If you do not have 
envelopes, please use the envelopes in the pew 
and mark, “For Church in Canada.” Thank you! 
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EPARCHY 
HOME OF HOPE FUNDRAISER & APPRECIATION. 
Join us on Thursday, April 11, 2019, at St. Josaphat 
Parish Hall, 9637 – 108 Avenue. Doors – 5 PM. 
Supper (Borscht & Buns) – 5:30- PM. Program – 
6:00 PM. RSVP by April 5, 2019 online via Eparchy 
website: eeparchy.com or call 780-424-5496. 
Guest Speakers: Sr. Myroslava Yakhymets, 
Provincial SSMI, Ukraine. Sr. Eponima Vovchak 
SSMI, Ukraine, Home of Hope Adminstrator. 
Special Presentation: Rev. Danylo Kuc, “Praying 
with the Psalms.” Tax receipts provided for 
donations over $25. 

PLASHCHANYTSIA HOP (HOLY SHROUD). Holy 
Friday, April 19th, 2019. The Eparchial Youth 
Ministry invites teens and young adults! Join us as 
we pray and share our faith at the annual 
Plastyanytsya Hop. Please meet us at 3:15 pm at 
St. Josaphat Cathedral parking lot. We will be 
carpooling to the various parishes. Snacks will be 
provided. Please feel free to join us at any of the 
parishes at any point if you are not able to join us 
for the whole evening. For more information, call 
Mille at 780-446-1061. The schedule is: 
3:45 pm – Dormition Church; 15606 – 104 Ave. 
4:20 pm – St. Vladimir’s; 12726 – 119 Street 
5:00 pm – Holy Cross; 9003 – 153 Avenue 
6:10 pm – Holy Eucharist; 6425 – 120 Avenue 
6:45 pm – Protection BVM; 3635 – 116 Avenue 
7:30 pm – St. Sophia; 12 Main Boulevard 
8:15 pm – St. Nicholas; 9507 Austin O’Brien Rd. 
9:10 pm – St. Basil’s; 7007 – 109 Street 
10:00 pm – St. Josaphat’s; 10825 97th Street. 

CAMP OSELIA EVENT ANNOUNCEMENTS - Check 
out the events happening at Camp Oselia on our 
new website camposelia.com. 
• Apr. 5-7: 24-hour Adult Lenten Retreat 
• May 3-5: Women's Retreat 
• May 31 - June 1: Adult Spiritual Retreat 
• June 30 - July 2: Teen Camp 
• July 2-6: Family Camp 
• July 14-19: Elementary Camp 
• July 21-26: Mixed Camp 
• July 28 - Aug 2: Jr. High Camp 

Camp Oselia is also currently looking for a nurse, 
cook, grounds keeper, environmental education 
coordinator, camp counselors and junior 
counselors for summer camp! Please send your 
application or more information to Millie 
@youth@eeparchy.com 

ST. MICHAEL’S CEMETERY – is looking to fill a 
vacant position for a Family Advisor. Family 
Advisors are responsible for meeting with families 
and offering information on burial/cremation 
options, monuments, burial vaults, urns and other 
forms of memorialization. Family Advisors are also 
responsible for computer data entry related to 
cemetery record keeping. This fulltime position is 
available April 8, 2019. Hours of work are Monday 
– Friday 9:00 a.m. – 5:00 p.m. (7.50 Hours) with 
the occasional Saturday. The successful candidate 
must be compassionate, possess excellent 
customer service skills, have exceptional 
communication skills and the ability to work 
unsupervised. Cemetery experience is not 
necessary. As an employee of the Eparchy of 
Edmonton you will receive: Competitive Salary; 
On-site Training; Pension and Health, Dental & 
Vision Benefits; Work/Life Balance. Please 
forward cover letter and resume to: Eparchy of 
Edmonton. Attn: Marc Turgeon – Director of 
Cemeteries mturgeon@edmontoneparchy.com. 
Position Search closes on April 5, 2019. 

STUDENT SUMMER EMPLOYEMENT. St. 
Michael’s Cemetery, 13819 – 82 Street, operated 
by the Ukrainian Catholic Eparchy of Edmonton, is 
offering summer employment to assist with the 
general maintenance and upkeep of our cemetery 
property. Duties includes; operating zero turn 
mowers, weed whipper operation, push mowers, 
landscaping duties, maintaining planters/ flower 
beds. Positions available starting May 6, 2019 and 
run through to August 30, 2019 with shifts 
operating Monday - Friday 8:00 a.m. – 4:00 p.m. 
Position offers competitive wages and 
opportunity to work outdoors. Interested persons 
may contact Marc Turgeon, Eparchial Cemeteries 
Manager, at mturgeon@edmontoneparchy.com 
for details regarding positions and to apply. 
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GRIEF AS A JOURNEY – is an 8-week program for 
those searching for support in their grief over the 
loss of a loved one. Using video presentations and 
group discussion, we will gain a better 
understanding of what we are experiencing and 
give and receive support and encouragement 
while journeying through mourning. We have 
postponed our start date. Sessions will begin 
April 24 and run until June 12. When you register 
you will be asked to choose one time. We will plan 
our sessions for the time that is most convenient 
for the majority of attendees - either 1:00-3:00 pm 
or 6:30-8:30 pm. LOCATION: Edmonton Eparchy 
Pastoral Centre, 9645 – 108 Ave COST: $20.00 to 
cover materials. REGISTER: 780-424-5496. 

WOMEN’S RETREAT – Seeking a time of spiritual 
renewal? Join this Women’s 24-hour retreat at 
Camp Oselia May 3, 6:30 pm to May 4, 6:30 pm. 
Denise Laverdure Sych, will facilitate this non-
lectured retreat. There will be periods of silence; 
individual & group prayers; reflective questions; 
times of sharing & life-giving rituals. Like the 
myrrh bearers at the tomb; we will come to be 
touched by the risen Christ in unexpected ways. 
LOCATION: Camp Oselia, 53230 Range Rd 53, 
Fallis, AB. Private rooms are available on a first 
come first serve basis, so register early to 
reserve yours! COST: Before April 1, $65. After 
April 1, $75, all meals and snacks are included. 
Registration deadline is April 25. Register 
online at eeparchy.com or call: 780-424-5496.  A 
Shuttle to and from camp will be available a cost 
of $15.00. Indicate this on your registration. 
Miscarriage, Stillbirth or Newborn Death, 
Memorial Service and Sharing. On May 11, 
2019, 6:00 pm. – 8:30 pm. at Holy Eucharist 
Parish, 6425-120 Ave, we welcome all who have 
suffered the loss of a baby – stillborn, 
miscarriage or a newborn. We will offer a 
memorial service and then share refreshments 
and fellowship following the service. Those who 
are interested may join us to watch the video 
“Footprints on Our Hearts.” This video offers 
ways of coping with the feelings that follow the 
loss of a baby, as it speaks words of 

understanding, encouragement, and hope for 
the future. Families are welcome and childcare 
will be provided during the video portion, if 
requested. There is no cost. Registration 
deadline is May 6. Register online at 
eeparchy.com or call: 780-424-5496.  

COMMUNITY 
ALBERTA MARCH FOR LIFE – PASTA SUPPER & 
SILENT AUCTION FUNDRAISER, April 6, 2019, 5:30 
PM. WHERE? St. Joseph’s Basilica, 10044-113 
Street. Tickets: $20 per person. To purchase 
tickets, call Fr. Peter at 780-422-3181. 

CONCERT – LASTIWKA Ukrainian Orthodox Choir 
& Orchestra of Saskatoon. WHEN? Saturday, April 
13, 2019, 7:00 PM, at Wed End Christian Reformed 
Church, 10015 149th Street NW, Edmonton, AB. 
Guest Performance by Ukrainian Male Chorus of 
Edmonton. Reception to follow. Tickets: $20, $25 
at the door. Children 10 & under – free. Ticket at: 
www.ukrainianmalechorus.ca; www.lastiwka.ca 
from choir members, or at the door. 

NATIONAL ASSOCIATION OF CATHOLIC NURSES – 
CANADA. This new organization was started by 
several nurses in Toronto and is seeking a Canada-
wide membership. For more information or to 
become a member, contact them 
nacncanada.boardcontact@gmail.com or check 
the website https://nacncanada.weebly.com 

CHORNOBYL DISASTER COMMEMORATION – will 
take place on Wed. May 1, 2019, at 6:30 pm. 
Hosted by the Ukrainian Canadian Congress, 
Edmonton Branch and Ukrainian Self-Reliance 
League, Edmonton. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Teach Us to Pray 
April 11 – Fr. Danylo Kuc – “Praying the Psalms.” 
LOCATION: St. Josaphat Hall at “Verkhovyna,” 
9637-108 Ave, in conjunction with the Home of 
Hope Fundraiser. Supper – at 5:30 PM. Program 
begins at 6:00 PM. 
April 25 – Fr. Stephen Wojcichowsky – Prayers of 
the Divine Liturgy, 7:00 - 9:00pm. LOCATION: 
Dormition Parish, 15608 – 104 Ave. 
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
SUNDAY, March 24, 2019 

Sunday Envelopes $4,486.00 
Donations to the Church $300.00 
Loose Donations $321.05 
Candles $45.00 
TOTAL: $5,152.05 
AID TO MISSIONARY CHURCH IN CANADA $285.00 
(Special Eparchial Collection for Lent) 
EASTER FLOWERS $40.00 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

PRESERVATION FUND 
George and Olga Kolodij 
In memory of +Tillie Kolodij $500.00 
Loretta & Fernando Jimenez 
In memory of +Michael & +Margaret Huska $200.00 
Clarence Zazulak $100.00 
Irina Marusiak $40.00 
TOTAL $840.00 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Climbing Up by Moving Down: 
Fourth Sunday of Lent 

Fr. Philip LeMasters 

Mark 9:16-30 

 In just about any activity that is worthwhile, 
there is always room for improvement. When we 
rest content with our past performance in anything, 
we will never get any better at it. Only those who 
know their own imperfection and strive to 
overcome it have much chance of reaching a higher 
goal. 
 If that is true in our daily work and 
hobbies, it is far more the case when 
our goal is to participate by grace in 
the eternal life of the Holy Trinity. On 
this fourth Sunday of Great Lent, we 
commemorate St. John Climacus, 
who wrote the book The Ladder of 
Divine Ascent to guide monks, step by 
step to a life of greater holiness. Now 
only two weeks from Palm Sunday, 
the Church reminds us that we must 
all must move upward on that ladder 
if we are to follow our Lord to His 

Passion, to His death on the cross, to His descent 
into Hades, and to His glorious Resurrection on the 
third day. But the first step upward requires what 
seems like a step downward, for it is the step of 
humbly acknowledging our weakness, 
imperfection, and corruption. Without that honest 
confession, we will never develop the spiritual 
strength necessary to enter into the deep mystery of 
our salvation through the great offering and victory 
of our Savior. 
 In today’s gospel text, the father of the demon-
possessed young man stands as a model of the 
honesty that we must cultivate in order to unite 
ourselves more fully to our crucified and risen 
Lord. When Christ told him that “all things are 
possible for him who believes,” the man “cried out 
and said with tears, ‘Lord, I believe; help my 
unbelief.’” The disciples had lacked the spiritual 
strength to cast out the demon, but in response to 
this anguished cry from the heart, the Lord Himself 
healed the young man. It was by acknowledging 
the imperfection of his faith, even as he begged for 
mercy, that the father’s prayer was answered. 

Whether we like it or not, our lives are full of 
opportunities for us to become more like that 
broken-hearted, honest, humble father. Sickness, 
family difficulties, economic hardship, persistent 
personal problems, and so many other common 
challenges reveal the weakness of our faith and the 
sickness of our souls, for we never respond to them 
perfectly. The Lenten disciplines of prayer, fasting, 
and almsgiving, and other spiritual practices that 

reorient us to God, help us catch a 
glimpse of how much room we have to 
grow in the Christian life. And if we 
ever think that we are the only ones for 
whom they are a struggle, then we 
should think again. None of us does 
them perfectly; indeed, it is beyond our 
ability to know what it would mean to 
do them perfectly, for our goal is to be 
perfect as our Heavenly Father is 
perfect. (Mt 5:48) In comparison with 
that standard of infinite holiness, who 
does not have more room for growth 
than we could possibly imagine? But 
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the more we embrace these disciplines and 
acknowledge our own weakness before life’s daily 
challenges, the more aware we become of how far 
we are from sharing fully in the life of our Lord. 
The more we grasp our own sinfulness and 
brokenness, the more we must cry out from our 
hearts, “Lord, I believe; help my unbelief.” 
 Lent is a time to stop hiding our true spiritual 
state even from ourselves. It is a time to confess 
our failings to the Lord and hear in spoken words 
an assurance of our forgiveness in the sacrament of 
Confession, if we are truly repentant. It is a time to 
turn away from the illusion that we have already 
arrived spiritually and that prayer, fasting, and 
confession are only for other people. It is a time to 
see ourselves in that brutally honest father who, 
even in the midst of his heart-broken love for his 
son, told the truth about the weakness of his faith. 
The more we become like him, the better. The 
more that we pray, fast, and otherwise humble 
ourselves before the Lord, the clearer our spiritual 
vision will be and the more we will see the infinite 
chasm between the holiness of God and our own 
wretchedness. 
 There is good news, however, for all of us who 
have fallen short. Thank God, the God-Man Jesus 
Christ has bridged that gap. Through His death and 
resurrection, He makes it possible for each of us to 
grow in holiness as we see ever more clearly how 
far we are from attaining the fullness of the glory 
for which He created us. Ironically, it is by 
knowing our own brokenness and imperfection 
that we become aware of the true mystery of our 
salvation, of why our Lord offered Himself on the 
cross, descended into Hades, and rose again on the 
third day. Paradoxically, we climb up the ladder of 
holiness by lowering ourselves through humble 
repentance. 
 “Lord, I believe, help my unbelief.” That is the 
only confession that will enable us to prepare for 
what is to come in the weeks ahead as we enter into 
the deep mystery of our salvation. As our Saviour 
said, “The Son of man will be delivered into the 
hands of men, and they will kill Him; and after He 
is killed, He will rise on the third day.” 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
QUOTES FROM THE LADDER OF 
DIVINE ASCENT – By St. John Climacus 

Memory of Insults – Residue of Anger 
 “Remembrance of wrongs is the consummation 
of anger, the keeper of sins, hatred of righteousness, 
ruin of virtues, poison of the soul, worm of the 
mind, shame of prayer, stopping of supplication, 
estrangement of love, a nail stuck in the soul, 
pleasureless feeling beloved in the sweetness of 
bitterness, continuous sin, unsleeping transgression, 
hourly malice. This dark and hateful passion, I mean 
remembrance of wrongs, is one of those that are 
produced but have no offspring. That is why we do 
not intend to say much about it. He who has put a 
stop to anger has also destroyed remembrance of 
wrongs; because childbirth continues only while the 
father is alive.” Ladder of Divine Ascent, Step 9.2-4 

On Prayer 
 “Let your prayer be completely simple. For both 
the publican and the prodigal son were reconciled to 
God by a single phrase.” Step 28.5 

Remember Your Last End 
 “It is impossible, someone says, impossible to 
spend the present day devoutly unless we regard it as 
the last of our whole life. And it is truly astonishing 
how even the pagans have said something of the sort, 
since they define philosophy as meditation on death. 
This is the sixth step. He who has mounted it will 
never sin again. Remember thy last end, and thou 
shalt never sin (Ecclesiasticus/Wisdom of Sirach 
7:36).” Step 6.24 

Do Not Give Up 
 “Do not be surprised that you fall every day; do 
not give up but stand your ground courageously. And 
assuredly the angel who guards you will honour your 
patience. While a wound is still fresh and warm it is 
easy to heal, but old, neglected and festering ones are 
hard to cure, and require for their care much 
treatment, cutting, plastering and cauterization. Many 
from long neglect become incurable. But with God 
all things are possible (Matthew 19:26).” Step 5.30 
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CЛУЖБА	БОЖA	
Тропарi і кондаки 

Тропар, глас 1: Пустинним жителем і в тілі 
ангелом,* і чудотворцем показав Ти себе, 
богоносний отче наш Йоане.* Постом, 
чуванням, молитвою небесні дарування 
прийнявши,* зціляєш недужих і душі, що з 
вірою прибігають до тебе.* Слава Тому, що дав 
тобі кріпость,* слава Тому, що вінчав тебе,* 
слава Тому, що діє тобою всім зцілення. 
†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,* і нині і 
повсякчас і на віки вічні. Амінь. 
Кондак, глас  4: На висоті правдивої 
повздержности* Господь тебе поставив як 
звізду необманну,* що просвічує світокраї,* 
наставнику, Йоане, отче наш. 

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

Апостол (До Єв 6,13-20) 
ЧТЕЦЬ: До Євреїв послання святого апостола 
Павла читання. 
Браття і сестри! Коли Бог учиняв Авраамові 
обітницю, не маючи поклястися ніким вищим, 
то поклявся Самим Собою, кажучи: «Справді 
поблагословлю тебе щедро й розмножу тебе 
вельми». І він, завдяки довгій терпеливості, 
осягнув обітницю: люди клянуться більшим від 
себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою 
на ствердження. Тому й Бог, бажаючи дати 
спадкоємцям обітниці якнайсильніший доказ, 
що Його рішення непорушене, вжив клятви, 
щоб двома незмінними речами, в яких 
неможливо, щоб Бог казав неправду, ми мали 
сильну заохоту -- ми, що прибігли прийняти 
надію, призначену нам. В ньому маємо, неначе 
якір душі, безпечний та міцний, що входить аж 
до середни за завісу, куди вийшов за нас, як 
претеча, Ісус, ставши архиєреєм повіки, на 
зразок Мелхиседека. 

Стихи Алилуя 
1. Натягни лук і наступай, і пануй істини ради, 
лагідности і справедливости. 2. Насаджені в 
домі Господнім, у дворах Бога нашого 
процвітуть. 

Євангеліє (Від Марка 9,17-31) 
Одного разу чоловік якийсь прийшов до Ісуса, і 
кланяючись Йому, сказав: «Учителю, я привів 
до Тебе сина мого, що має німого духа, і де 
тільки його вхопить, кидає його об землю, так 
що він піниться, скрегоче зубами і ціпеніє. 
Просив я учнів Твоїх, щоб його вигнали, та вони 
не могли.» Ісус у відповідь каже їм: «О роде 
невірний! Доки я буду з вами? Приведіть його 
до мене». І привели його до Нього. Як тільки 
дух побачив Його, зараз же потряс ним, і той 
повалився на землю, запінився і почав 
качатися. Він спитав його батька: «Скільки часу, 
як це йому сталося?». «З дитинства», відповів 
той. «Часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб 
його погубити. Якщо можеш, поможи нам, 
змилосердися над нами». Ісус каже йому: «Як 
можеш? Все можливе тому, хто вірує». І вмить 
батько хлопчини скрикнув крізь сльози: «Вірую, 
поможи моєму невірству!». 
Ісус, бачачи, що збігається народ, погрозив 
нечистому духові, кажучи: «Вийди з нього і не 
входь більше в нього». І, закричавши та сильно 
ним стрясши, вийшов з нього. І той став, мов 
мертвий, і багато-хто казали: «Він умер». Ісус 
узяв його за руку, підвів його, і той встав. 
Коли Він увійшов у дім, учні питали Його на 
самоті: «Чому ми не могли його вигнати?» Він 
відповів їм: «Цей рід нічим не можна вигнати, 
тільки молитвою та постом». Вийшовши звідти, 
приходив крізь Галилею, і він не хотів, щоб хто 
знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм: «Син 
Чоловічий буде виданий у руки людям, і вб’ють 
його, і три дні після того, як його уб’ють, він 
воскресне». 

Причасний 
Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на 
висотах.* Пам’ять про праведника буде вічна,* 
лихої слави він не лякається.* Алилуя. (3) 
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
ЧИТЦІ 

Сьогодні, неділя, 31-го березня 
5:00 пп. (суб) – Двейн ЛаФлейм 
9:30 рано – Недільна школа 
11:00 рано – Ярко Брода 
В слідуючу неділю, 7-го квітня 
5:00 пп. (суб) – Анастасія Бабей 
9:30 рано – Молі Данко 
11:00 рано – Соломія Саварин 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ОГОЛОШЕННЯ	
МНОГАЯ ЛІТА! – З днем народження, 
складаємо найщиріші побажання слідучим 
особам: Григорій Варава, Дон Гуцул, Софія 
Середа, Дануло Войновський, Іван Тачинський, 
Лес Середа, та Рей Луцишин. Нехай Господь Бог 
благословить Вас миром, щастям та здоров’ям, 
на многі і благі літа! 

ЩИРА ПОДЯКА – отцеві Михайлові Винн за 
переведення Посної Місії в англійській мові, та 
отцеві Михайлові Богун за переведення Посної 
Місії в українській мові. Нехай Господь Бог 
благословить! 

ДРУГА ТАЦА – СЬОГОДНІ – призначена на 
Посну Місію, в англійській та українській мовах. 
Якщо ви бажаєте посвідчення для податку, 
просимо вживати ковертки, які знаходяться у 
лавках, та зазначити на коверці «ПОСНА МІСІЯ» 
та ваше число або ім’я і адресу. 

ПАСКИ / БАБКИ – можна закупити в суботу, 30-
го березня, від 3:00 п.п. до 6:00 год. вечора, в 
підвалі катедри; та в неділю, 31-го березня, 
після кожної Служби Божої. 

СХОДИНИ ПАСТОРАЛЬНОЇ РАДИ – відбудуться 
в понеділок, 1-го квітня, о год. 6:45 в церковній 
авдиторії. 

ПОСНІ РЕКОЛЄКЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ – від 1-ої до 6-ої 
кляси, відбудуться в днях 6-7 квітня, в катедрі 
Св. Йосафата. Кошт: $20 від дитини – включає 
харчування. Просимо батьків щоб подбати за 
все що потрібне на нічліг. Анкети для реєстації 

– при південному вході до катедри. За 
дальшими інформаціями, просимо звернутися 
до Міллі на телефон 780-424-5496. 

ДІМ НАДІЇ – ПОДЯКА ВСІМ ВОЛИНТИРЯМ. 
Запрошуємо всіх на борщ із хлібом, у четвер 11-
го квітня о год. 5:30 п.п., в церковній залі Св. 
Йосафата при «Верховині». Прогрома – о год. 
6:00 вечора. Головні доповідачі: Сестра 
Мирослава Якимець ССНДМ (з України), Сестра 
Еппнім Вовчак ССНДМ (настоятелька «Дому 
Надії» в Україні), та о. д-р Данило Киць 
(«Молитовне читання Псалмів). Просимо 
згосити вашу участь до 5-го квітня, на телефон 
780-424-5496, або єпархіялььному вебсайті 
eeparchy.com 

ТАЙНА ЄЛЕОПОМАЗАННЯ – В Лазареву Суботу, 
13-го квітня, 9:30 ранку, відправиться Служба 
Божа та уділення Св. Тайни Єлеопомазання. 
Просимо всіх до чисельної участи! Нагода до 
сповіді – від 9:00 год. ранку. 

СЛУЖБА ПЕРЕДОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ – в середу, 
5:30 п.п. в англійській мові; в п’ятницю, 5:30 п.п. 
в українській мові. Сорокоусти – в п’ятницю, 
перед Службою. Панахида відправиться на 
кінець. Нагода до святої сповіді – від 5:-00 год. 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ НА ВЕЛИКИЙ І 
СВІТЛИЙ ТИЖДЕНЬ – при дверях до храму. 

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕР – 18 квітня. В год. 11:00 ранку 
відправиться Вечірня зі Службою Божою Св. 
Василія Великого, під час якої відбудеться 
освячення миру. Служба Божа відправиться в 
намірені всіх парафіян, та за спокій душі слуги 
Божого +Броніслава Вишневського (в річницю 
смерті). По відправі – спільний обід в церковній 
залі, o год. 1:00 п.п. Кошт: $15 від особи. 
Просимо звернутися до церковної канцелярії. 

ПРАЦЯ НА ЛІТО ДЛЯ СТУДЕНТА – цвинтар Св. 
Михаїла, 13819 – 82 вулиця. Інформація подана 
лише в анлійській мові. Просимо дивитися на 5-
ту сторінку. 

ДЕННИЙ ТАБІР ДЛЯ ДІТЕЙ – при катедрі, 
відбудеться у днях 8-15 липня, 2019. Кошт: $150 
від дитини. Реєстраційні форми – при вході до 
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храму (південний вхід) або на парафіяльному 
вебсайті www.stjosaphat.ab.ca 

ЗВІТ НА 2018 РІК – додаткові копії знаходяться 
при дверях південної входу до храму. Якщо 
хтось бажає отримати копію, електонічною 
поштою, просимо заявити вашу прозьбу 
письмово на е-адресу josaphat@telus.net або 
на тел. 780-422-3181. 

ПОСВІДКИ НА ПОДАТОК – якщо є помилка з 
обрахунком вашої посвідки, просимо 
звернутися до Леони на телефон парафіяльної 
канцелярії, 780-422-3181. 
КОВЕРТКИ – Щоб полегшити працю наших 
волонтерів, просимо що неділі зазначати суму 
вашої пожертви на ковертці. Щиро дякуємо! 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

НЕДІЛЯ, 24-ГО БЕРЕЗНЯ, 2019 
Недільні ковертки $4,486.00 
Окремі пожертви на храм $300.00 
Дрібні пожертви $321.05 
Свічки $45.00 
РАЗОМ: $5,152.05 

ЗБІРКА НА ЦЕРКВУ В КАНАДІ $285.00 
КВІТИ НА БОЖИЙ ГРІБ / ВЕЛИКДЕНЬ $40.00 
Річно, скільки фондів потрібно щоб утримати 
катедральний храм? – Приблизно $380,000 долярів. 
(Це виходить приблизно $1,000 долярів на день). 
Чи можна подати деякі приклади операційних 
видатків? Можна! Порівняйте слідуючі видатки на 
2018 рік з вашими домашніми видатками: 
Електрика та вода 19,083.60 
Огрівання 17,036.50 
Податки 13,611.44 
Асекурація 24,382.65 
Направи 43,958.15 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КАТЕДРИ 
Юрій і Ольга Колодій $500.00 
В пам’ять +Теклі Колодій $500.00 
Лоретта та Фернандо Джіменез 
В пам’ять +Михайла та +Маргарети Гуска $200.00 
Клеренс Зазуляк $100.00 
Ірина Марусяк $40.00 
РАЗОМ $840.00 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Праведник України, парох 
Майданека, покровитель греко-
католицьких священиків: штрихи до 
портрету блаженного Омеляна Ковча 

 Цього року припадає 135-річчя з дня 
народження блаженного священномученика 
Омеляна Ковча та 10-та річниця проголошення 
покровителем душпастирів УГКЦ. А 25 
березня ми спогадуємо 75-ту річницю смерті 
блаженного Омеляна, який був спалений у 
печах табору смерті Майданек (Польща). 
 Пропонуємо Вашій увазі підбірку висловів 
відомих релігійних, культурних, політичних 
постатей, які дають змогу краще зрозуміти 
особу блаженного Омеляна. 

Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ: 
 Блаженний мученик Омелян Ковч, 
одружений священик, якого стратили нацисти 
в концтаборі Майданек (Польща), за порятунок 
багатьох євреїв, переслідуваних у лихоліття 
Голокосту. У 2001 році його беатифікував 
святий папа Іван Павло II під час свого 
історичного візиту до України, а згодом 
проголошений покровителем священиків 
нашої Церкви як автентичний її образ. У цьому 
таборі смерті, у пеклі на землі, писав, що бачить 
Бога, «єдиного і того самого для всіх − 
українців, євреїв, поляків, латишів і литовців» 
(З листа Блаженного до рідних) (Слово 
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Блаженнішого Святослава до Папи Франциска 
з нагоди його візиту до собору Святої Софії в 
Римі, 28 січня 2018 року). 
 На пам’ять про цього свідка віри мій 
попередник кардинал Любомир Гузар 
встановив високу відзнаку, якою 
нагороджують багатьох людей, котрі в 
сучасному світі, пошматованому 
антилюдськими ідеологіями та війнами, 
будують мости для зближення різних Церков, 
релігій і народів (Слово Блаженнішого 
Святослава до Папи Франциска з нагоди його 
візиту до собору Святої Софії в Римі, 28 січня 
2018 року). 
 Він пише: «Тут, у концтаборі, є 
єдине місце поза раєм, де я хотів 
би бути». Дивно. Але більше, він 
каже: «Тут я бачу Бога». Ви знаєте, 
що бачити Бога – це вершина 
християнської містики. Я запитую 
себе, як він міг бачити Бога? Де? І 
даю собі відповідь: Він бачив Бога 
в іншій людині. Незалежно від її 
раси, етнічного походження, 
релігійного переконання. Він 
бачив Бога, присутнього в кожній 
особі, яка страждає, у кожній 
особі, до якої він виявляв 
милосердя (День пам’яті жертв 
Голокосту в Римі, у соборі Святої 
Софії, церемонія вручення Відзнаки священно-
мученика Омеляна Ковча, січень 2018 року). 
 Він бачив Бога, який був і є між своїми 
людьми там, де, здавалося б, Його не мало б 
бути. Він страждає разом зі своїми людьми, 
яких зневажають і вбивають, бо в них 
перебуває Син Божий. Там, у концтаборі, о. 
Омелян бачив Бога, який є однаковий 
абсолютно для всіх: українців, поляків, євреїв, 
латишів. У тому найвищому акті альтруїзму — 
у самопожертві — можна побачити присутність 
живого Бога. Тож у таких нелюдських 
обставинах залишається людиною той, хто 
живе якраз не для себе, а заради іншого (прямий 

ефір програми «Відкрита Церква», січень 2018 
року). 
 Часто образ українського патріота наші 
вороги показують як антисеміта, як того, хто 
ненавидить інших. Однак постать цього 
душпастиря спростовує ці стереотипи (прямий 
ефір програми «Відкрита Церква», січень 2018 
року). 
 Отець Омелян був членом патріотичних 
товариств, учасником національно-визвольних 
рухів. Він захищав українців тоді, коли вони 
були приречені на існування в чужих державах, 
які заперечували їхнє право бути собою. Він 

помер на землі іншого 
народу, у Польщі. Тому він є 
мостиком будівництва 

християнських 
добросусідських стосунків 
між українцями і поляками. 
А опинився в концтаборі 
Майданек, бо рятував євреїв 
(прямий ефір програми 
«Відкрита Церква», січень 
2018 року). 
 Він був втіленням 
мудрості й духу митрополита 
Андрея. Як відчувається 
торкання вічності у словах 
блаженного Омеляна Ковча з 
концтабора. З глибини пекла 

на землі він пише: «Тут я бачу Бога» (вручення 
Відзнаки блаженного священномученика 
Омеляна Ковча за особистий приклад 
жертовності та гуманізм, 28 жовтня 2015 
рік, Київський міський будинок вчителя). 

Оксана Забужко, українська письменниця: 
 Про пароха Майданека, про українського 
священика, який був у Майданеку єдиним 
душпастирем для в’язнів усіх народів, який 
сповідав, розрішував і за руку переводив у 
інший світ, я чула з дитинства від свого тата… 
Попри те, що я не отримала жодної релігійної 
освіти, ця історія заклала в мені певну модель 
того, яким повинен бути священик і якою має 
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бути людина. Але для кожного, незалежно від 
віросповідання, може бути врозумливою та 
ідея, яка лежить в основі подвигу Омеляна 
Ковча – служіння. Служіння життю. Служіння 
тому, що любиш і в що віриш (День пам’яті 
жертв Голокосту в Римі, у соборі Святої 
Софії, церемонія вручення Відзнаки священно-
мученика Омеляна Ковча, січень 2018 року). 

Ян Томбінський, голова представництва 
Європейського Союзу в Україні (2012-2016): 
 Я багато разів запитував себе, звідки в 
українців береться сила. На мою думку, 
свідчення блаженного отця Омеляна є 
відповіддю на це запитання – бачити в кожній 
людині його цінності. Незалежно від того, якої 
вона національності, якого віросповідання, 
якою мовою розмовляє… (День пам’яті жертв 
Голокосту в Римі, у соборі Святої Софії, 
церемонія вручення Відзнаки священно-
мученика Омеляна Ковча, січень 2018 року). 

Мирополит Ігор Возняк, Архиєпископ 
Львівський УГКЦ: 
 Цілеспрямований та повністю відданий 
Богові священик, о. Омелян, не заспокоювався 
поміркованим становищем своїх вірних у час 
війни: він боронив невинних, заступався за 
євреїв. Коли опинився у в’язниці, допомагав 
зневіреним словами надії. Отець Омелян був 
справжнім духівником для всіх… Роздумуючи 
над життям блаженного отця Омеляна, можемо 
сміливо ствердити його духовну зрілість, 
вищий стан любові Бога, посідання у високому 
ступені християнських чеснот (VІ 
Всеукраїнська проща духовенства УГКЦ до 
Перемишлян, що на Львівщині, 17 травня 2017 
року). 

Владика Михайло Бубній, Екзарх Одеський 
УГКЦ: 
 Усі ми знаємо його прекрасний лист з 
в’язниці до своєї родини. У той час, коли його 
родина старалася, щоб його звільнили з 
концтабору, він написав до них послання, де, 
між іншими, сказав такі слова: “Коли мене тут 

не буде, то хто допоможе тим невільникам 
подолати ці страждання? Коли я звідси піду, то 
хто допоможе їм відкрити двері Царства 
Небесного?” Бачимо, що концтабір Майданек 
для отця Омеляна Ковча став місцем особливої 
присутності Бога. Тоді, коли для людей 
концтабір був місцем пекла, для отця Омеляна 
Ковча він став місцем присутності Бога і 
дверима до Царства Небесного для багатьох 
людей (VІ Всеукраїнська проща духовенства 
УГКЦ до Перемишлян, що на Львівщині, 17 
травня 2017 року). 
 Він жив у дуже складних обставинах, 
складніших, ніж обставини, в яких ми з вами 
зараз живемо, хоча живемо в час війни. Він жив 
у обставинах, в яких український народ 
зазнавав великих страждань. Він працював під 
час Першої світової війни, у міжвоєнний час, 
працював на початку Другої світової війни. 
Пережив страшні проблеми і страждання, 
бачив, як український народ є поневолений. 
Отець Омелян був не тільки душпастирем, він 
не тільки дбав про душі, він був батьком, він 
бачив перед собою заможних, але він бачив і 
сиріт, і багатодітних, бо сам походив з родини 
незаможної, але виховував шестеро діточок (VІ 
Всеукраїнська проща духовенства УГКЦ до 
Перемишлян, що на Львівщині, 17 травня 2017 
року). 

Владика Володимир Груца, Єпископ-
помічник Львівської архиєпархії УГКЦ: 
 Мученицька смерть є коронуванням усього 
його життя (V Всеукраїнська проща 
духовенства УГКЦ до Перемишлян на 
Львівщині, 1 червня 2016 року). 
 Отець Омелян дарував Богові свій час, 
години, дні, роки, даючи людям змогу 
зустрітися з Богом і сам виходив йому 
назустріч. Земні блага не займали першого 
місця в його житті і він не був прив’язаний до 
місця чи людей. Він товаришував з Богом і 
приводив до Нього інших (V Всеукраїнська 
проща духовенства УГКЦ до Перемишлян на 
Львівщині, 1 червня 2016 року). 
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Отець Стефан Батрух, парох греко-
католицької парафії у Любліні (Польща): 
 Отець Омелян Ковч був незвичайною 
людиною, є свідчення людей, які завдячують 
йому своїм життям. Його постать вражає. У 
концтабір він потрапив, бо безстрашно захищав 
євреїв, коли до них прийшло велике терпіння. 
Родина, близькі, Андрей Шептицький все 
робили для його визволення. Коли він про це 
довідався, то звернувся до них, аби припинили 
всі старання, заявивши, що його місце у 
концтаборі. Тут його покликання, тут він 
проводив душпастирську діяльність. Він 
порівняв концтабір з небом! Не всі священики, 
які були ув'язнені, так виявляли своє 
покликання! За своє жертовне життя, ревне 
служіння Богу його називали парохом 
Майданека (щорічна проща до концтабору 
«Майданек» (Польща) «Скріплюймо віру 
свідченням мучеників», 11 квітня 2014 рік). 

Владика Богдан Манишин, Єпископ-
помічник Стрийської єпархії УГКЦ, 
адміністратор парафії Святого Миколая м. 
Перемишляни (2006-2010 рр.): 
 Отець Омелян Ковч – як говорив, так і жив. 
Умів відповісти на потреби часу, завжди 
знаходив відповідні слова в різних ситуаціях, у 
реаліях, у яких він жив, що були набагато 
складніші, ніж ті, в яких живемо ми. Це 
людина, яка йшла дорогою Церкви, а дорога, 
якою іде Церква – це гідність особи. Він знав 
свою гідність: людську, християнську, 
священичу, і міг відстояти її, навіть коштом 
власного життя. Тому для нас постать Омеляна 
Ковча є не просто повчальною, це не тільки взір 
на іконі, це його реальна присутність у нашому 
житті, яку дуже багато хто відчуває. Для нас, 
українців, він є важливим і тому, що вмів 
любити своє, умів навчити інших любити своє, 
але ні в якому разі не ненавидіти чуже (Прес-
служба Стрийської єпархії, 25 березня 2014). 
 Як добрий сім’янин, він також є взірцем для 
кожного священика, бо віддавши у руки Божої 
волі життя своєї дружини (померла у 1939 р. і 
похована в Перемишлянах), сам виховував 

шестеро дітей, але зумів подбати і про тих, за 
кого кожен священик відповідатиме перед 
Богом. Тому ці риси є будуючими і 
покріпляючими для кожного священика нашої 
Церкви, і ми вдячні йому за це. Крім того, його 
постать є особливо привабливою. Свідченням 
цього є численна присутність священиків на 
прощі до Перемишлян (Прес-служба 
Стрийської єпархії, 25 березня 2014 рік). 
 Будучи делегатом повітового з’їзду в 
Золочеві в 1943 році, о. Омелян Ковч заявляв 
про існування програми Третього Рейху, згідно 
з якою першими жертвами нацизму стають 
євреї, а пізніше українці. На той час ця 
програма була маловідомою, і можемо 
здогадуватися, що інформацію він мав з 
непростих джерел. Цією інформацією на той 
час володіли відповідні українські патріотичні 
структури, з якими отець підтримував зв'язок. 
Тому, бачимо, що він уболівав за кожного, хто 
в той час боронив українське суспільство і 
українську гідність (прес-служба Стрийської 
єпархії, 25 березня 2014 рік). 

Генрик Літвін, Надзвичайний і 
Повноважний посол Польщі в Україні: 
 Отець Омелян Ковч був одним із героїв 
Другої світової війни, життя яких є зразком не 
тільки для співвітчизників, а й для всіх народів 
світу. Ми – поляки – з великою шаною 
ставимося до його пам’яті. Для мене особисто 
має значення те, що місцем смерті отця 
Омеляна був концтабір Майданек, де також 
загинув мій дідусь. Для нас, представників 
сімей, жертв Майданека отець Омелян є просто 
блаженним з Майданека. Тому для поляків є 
велика честь, що одним з нагороджених цією 
відзнакою є наш громадянин, навіть більше, 
представник нашого уряду – перший заступник 
міністра внутрішніх справ пан Томаш Семоняк 
(церемонія вручення Відзнаки імені блаженного 
священномученика Омеляна Ковча, 2011 рік). 
Дмитро Павличко, український поет: 
 У Коломиї у 1942 році я жив у гуртожитку в 
гімназії. Мені було 16 років. Я прив’язував 
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камінь до маминого хліба і кидав його за 
колючий дріт. Це був хліб для єврейських 
дітей… Для мене отець Омелян, та й не тільки 
для мене, є постаттю не лише релігійною, 
церковною, а постаттю української 
національної совісті, державності… 

Продовження у наступну неділю 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
SACRAMENTAL	MYSTERIES 
Baptism & Chrismation – by arrangement with priest. 
Marriage – please make an appointment for an interview 
at least six months in advance.  
Confession – prior to Sunday Liturgies; upon request. 
Anointing of the Sick – in all cases of healing, surgery and 
grave illness please call one of the priests directly. 
	
COMMITTEES,	PROGRAMS 

Pastoral Council: Rick Doblanko, Chair 780-473-5092 
Adult Faith: Edward Hecker 780-483-4707 
Sunday School Andrea Leader, Director 780-433-6839 
St. Josaphat Sadochok 780-421-1769 
Lectors: Ed Hecker, Coordinator 780-483-4707 

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

OTHER	FACILITIES	
Cathedral Auditorium 780-424-7505 
St. Josaphat Parish Hall 780-421-9353 
For rentals, please call Jenny at: 780-424-9723 
Verkhovyna Senior’s Home 780-429-3846 
Eparchial Chancery Office 780-424-5496 
St. Michael’s Cemetery 780-424-5493 
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THIS	WEEK	AT	THE	CATHEDRAL	
SUNDAY, Mar. 31st: FOURTH SUNDAY OF LENT 
4:00 PM – Great Vespers 
5:00 PM (Bilingual) – Divine Liturgy; for all parishioners; for 
the repose of +Theodore Oginsky. 
7:30 AM - Great Matins. 9:00 AM – Rosary. 
9:30 AM – (SUN) Divine Liturgy (ENG); for health of Peter 
Sorochuk; for the repose of +Sophie Warawa. 
11:00 AM – (SUN) Divine Liturgy (UKR); for all parishioners; 
for the health of Nina Vyshnevska; for the repose of +Maria 
Pastuzenko (1-year Memorial, Panakhyda after Divine 
Liturgy); for the repose of+Joseph, +Maria, +Omelian, 
+Anastasia, +Karlo, +Julia. 

Mon. Apr. 1st: Ven. Mary of Egypt 
7:30 AM – Lenten First Hour and Holy Communion 

Tues. Apr. 2nd: Ven. Titus 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Halyna Horbay. 

Wed. Apr. 3rd: Ven. Nicetas 
7:30 AM – Lenten Matins 
11:00 AM – Liturgy @ General Hospital; for +David Edey. 
5:00 PM – Confessions 
5:30 PM – Lenten Matins: Canon of St. Andrew 
(prostrations) and the Life of Mary of Egypt (ENG); 

Thurs. Apr. 4th: Ven. Joseph & George 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Paul and Diane 
Svitich & family; for health of Cassie Gretzan. 

Fri. Apr. 5th: Mrtrs Theodulus, Agathopedes & others 
7:30 AM – Lenten Matins 
5:00 PM – Confessions 
5:30 PM - Presanctified Liturgy & Sorokousty (UKR); for 
the health and intentions of Olga 

Sat. Apr. 6th: Methodius, Teacher of the Slavs 
9:00 AM – Parastas (+Semen) 
11 AM – Memorial Service (+Lucy Klatchuk). 
1:00–3:00 PM (SAT) – First Confession Preparation. 
4:00 PM – Great Vespers 
5:00 PM (Bilingual) – Divine Liturgy; for all parishioners; for 
the health of Daniel Papirnik; for repose of +Crystal Fuchser 

SUNDAY, Apr. 7th: MARY OF EGYPT 
7:30 AM: Matins; 9:00 AM – Rosary and Confessions 
9:30 AM – (SUN) Divine Liturgy (ENG); for the repose of 
+Nestor Zacharko. 
11:00 AM – (SUN) Divine Liturgy (UKR); for the intentions 
of all parishioners; birthday blessings for Oksana Fedko.for 
the repose of +Corinne Svitich; for the health of Oksana, 
Oleksandr, Melissa-Maria, Olha, Ihor, Taras. 
 


