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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,	June	02,	2019	

SUNDAY	OF	THE	HOLY	FATHERS	
FIRST	COUNCIL	OF	NICAEA	

Seventh Sunday after Pascha; Tone 6. Our Holy 
Father Nicephorus the Confessor (829) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
DIVINE	LITURGY	

First Antiphon 
Clap your hands, all you nations;* shout to God 
with the voice of joy. 

Through the prayers of the Mother of God, O 
Saviour, save, us. 

For the Lord most high is awesome,* a great king 
of all the earth. 

Through the prayers of the Mother of God, O 
Saviour, save, us. 

He has subdued peoples to us,* and nations under 
our feet. 

Through the prayers of the Mother of God, O 
Saviour, save, us. 

God ascended amid shouts of joy;* the Lord at the 
sound of the trumpet. 

Through the prayers of the Mother of God, O 
Saviour, save, us. 

Glory… Now…  Only-Begotten Son… 

Saint	Josaphat	Cathedral	
Ukrainian	Catholic	Eparchy	of	Edmonton	
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Third Antiphon 
Come, let us sing joyfully to the Lord,* let us 
acclaim God, our Saviour. 

Son of God, who ascended in glory,* save us who 
sing to You: Alleluia. 

Let us come before His face with praise,* and 
acclaim Him in psalms. 

Son of God, who ascended in glory,* save us who 
sing to You: Alleluia. 

For God is the great Lord,* the great king over all 
the earth. 

Son of God, who ascended in glory,* save us who 
sing to You: Alleluia. 

Entrance 
Come, let us worship* and fall down before Christ. 

Son of God, who ascended in glory,* save us who 
sing to You: Alleluia. 

Troparia and Kontakia 
Troparion, Tone @: You ascended in glory, O Christ 
our God,* giving joy to Your disciples by the 
promise of the Holy Spirit,* and assuring them 
through your blessing* that You are the Son of 
God,* the Redeemer of the world. 
Glory be to the Father, and to the Son, and to the 
Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen. 
Kontakion, Tone C: The apostles’ preaching and the 
Fathers’ doctrine* confirmed the Church’s one 
faith,* and wearing the garment of truth* woven 
from theology that descends from on high,* she 
rightly imparts* the mystery of godliness* and 
sings its glory. 

                                                             
1 Pentecost: A religious festival held in Jerusalem 50 days 
after Passover. Pilgrims came to dedicate the first loaves 
of bread made from the spring wheat harvest. Paul’s desire 
to arrive in time for the feast may be linked with the 
collection of money he had taken up among the Gentiles 
for the poor saints in Jerusalem (Rom 15:25–28). 
Delivering this gift at the feast would have symbolized the 
initial harvest reaped among the nations by his gospel. 
2 Overseers: The Greek term here suggests that the 
Ephesian leaders are “bishops” appointed to succeed the 
apostles and “elders” (literally who shepherd the local 
Church only (20:17). Because ecclesiastical titles were not 
yet standardized, some degree of fluidity is evidenced in 

Prokeimenon, Tone 7 
Blessed are You, Lord God of our fathers, and 
praised and glorified is Your Name forever. 
Verse: For You are righteous in everything that You 
have done to us. 

Epistle – Acts :;:=>-=@, :@-A> 
A reading from the Acts of the Apostles. 
In those days, Paul had decided to sail past 
Ephesus, so that he might not have to spend time 
in Asia; he was eager to be in Jerusalem, if 
possible, on the day of Pentecost.1 From Miletus 
he sent a message to Ephesus, asking the elders of 
the church to meet him. When they came to him, 
he said to them: "Keep watch over yourselves and 
over all the flock, of which the Holy Spirit has 
made you overseers2, to shepherd the Church of 
God that He obtained with the Blood of His own 
Son. I know that after I have gone, savage wolves3 
will come in among you, not sparing the flock. 
Some even from your own group will come 
distorting the truth in order to entice the disciples 
to follow them. Therefore be alert, remembering 
that for three years4 I did not cease night or day to 
warn everyone with tears. And now I commend 
you to God and to the message of His grace, a 
message that is able to build you up and to give 
you the inheritance among all who are sanctified. 
I coveted no one’s silver or gold or clothing. You 
know for yourselves that I worked with my own 

their NT usage. The Church of the Lord: The better reading 
is: “the Church of God” with his own blood: This translation 
asserts both the divinity (his = God) and humanity (blood) 
of Jesus. Others translate it: “with the blood of his Own.” 
This changes the sense of the passage, saying that the 
Father (his = God) obtained the Church through the 
redeeming death (blood) of the Son (his Own). 
3 Savage wolves: False teachers, who invariably attacked 
the Ephesian flock in later years. 
4 Three years: The approximate duration of Paul`s ministry 
in Ephesus. 
 



3 

 

hands5 to support myself and my companions. In 
all this I have given you an example that by such 
work we must support the weak, remembering 
the words of the Lord Jesus, for He Himself said, ‘It 
is more blessed6 to give than to receive.’” When 
he had finished speaking, he knelt down7 with 
them all and prayed. 

Alleluia, Tone 1 
Verse: The God of gods, the Lord, spoke and 
summoned the earth from the rising of sun to its 
setting. Verse: Gather to Him His devout ones, who 
with sacrifice make covenant with Him. 

Gospel – John =F:=-=A 
At that time Jesus looked up to heaven and said,8 
“Father, the hour has come; glorify Your Son so 
that the Son may glorify You, since You have given 
Him authority over all people, to give eternal life9 
to all whom You have given Him. And this is 
eternal life, that they may know You, the only true 
God, and Jesus Christ whom You have sent. I 
glorified You on earth by finishing the work that 
You gave Me to do. So now, Father, glorify Me in 
Your own presence with the glory that I had in 
Your presence before the world existed. I have 
made Your Name known to those whom You gave 
Me from the world. They were Yours, and You 
gave them to Me, and they have kept Your word. 

                                                             
5 I worked with my own hands: Paul often refused 
stipends from local Churches, preferring instead to 
support himself with income earned as a tentmaker. He 
wanted at all costs to make his gospel free of charge. 
6 It is more blessed: This saying of Jesus is not recorded in 
the four Gospels but was passed down by the apostles in 
the form of oral tradition. The Gospels themselves give us 
only selections from this tradition, which was far too brad 
and detailed for anyone to make an exhaustive record of it 
in writing. 
7 knelt down: A traditional prayer posture. Kneeling 
illustrates the proper relation between God and his 
servants, who express the submission of their hearts 
through the lowering of their bodies. Other prayer 
postures stemming from Jewish practice including raising 
the hands and standing. 
8 The high priestly prayer of Jesus, who turns attention 
from his disciples (chaps. 13–16) to his heavenly Father 

Now they know that everything You have given 
Me is from You; for the words that You gave to Me 
I have given to them, and they have received them 
and know in truth that I came from You; and they 
have believed that You sent Me. I am asking on 
their behalf; I am not asking on behalf of the 
world, but on behalf of those whom You gave Me, 
because they are Yours. All Mine are Yours, and 
Yours are Mine; and I have been glorified in 
them.“And now I am no longer in the world, but 
they are in the world, and I am coming to You. 
Holy Father, protect them in Your Name that You 
have given Me, so that they may be one, as We are 
One. While I was with them, I protected them in 
Your name that You have given me. I guarded 
them, and not one of them was lost except the 
one destined to be lost, so that the Scripture might 
be fulfilled. But now I am coming to You, and I 
speak these things in the world so that they may 
have My joy made complete in themselves. 

Hymn to the Mother of God 
O my soul, magnify the Lord who in glory ascended 
bodily into the heavens. 
O Mother of God,* you transcended both mind 
and word,* and in time, ineffably bore the 
Timeless One:* it is you who, with one accord,* 
we, the faithful, magnify. 

(chap. 17). The prayer has three parts: Jesus offers up his 
approaching sacrifice to the Father (17:1–5), pleads for the 
preservation of his disciples (17:6–19), and prays for the 
unity of the universal Church (17:20–26). This is the longest 
extended prayer recorded in the Gospels. 
9 eternal life: To possess life is to know the living God in his 
triune glory. Although this knowledge has a cognitive and 
intellectual dimension, it also includes a relational bond of 
love, friendship, and communion with God that grows 
steadily until our union with him is complete in heaven 
(Eph 1:17; 1 Jn 4:7). ● Personal knowledge of God is a sign 
of the New Covenant, according to Jer 31:33–34. the only 
true God: The NT doctrine that God is a Trinity is built on 
the OT doctrine that Yahweh alone is God (Deut 6:4; 
32:39). This ancient belief, held dear both in Israel and in 
the Church, stands in sharp contrast to the pagan notion 
that many gods exist and deserve our recognition (Ex 20:3–
6; Is 43:10; 1 Cor 8:5–6). 
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Communion Hymn 
God ascended amid shouts of joy;* the Lord at the 
sound of the trumpet.* Alleluia, alleluia,* alleluia. 
Instead of “We have seen the true light” and “Let our 
mouths be filled” we sing: 
Be exalted, O God, above the heavens, above all 
the earth be Your glory. 

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

Sunday, June 2 – THE HOLY FATHERS 1ST 
COUNCIL OF NICAEA 
5:00 pm (Sat) – Dan Papirnik 
9:30 am (ENG) – Michael Danko 
11:00 am (UKR) – Zenon Wojnowskyj 

Sunday, June 9 – PENTECOST SUNDAY 
5:00 pm (Sat) – Dwain LaFlamme 
9:30 am (ENG) – Andrij Cherwick 
11:00 am (UKR) – Volodymyr Babiak 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ANNOUNCEMENTS	
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 

PARISH	
HAPPY BIRTHDAY! We extend our best wishes 
and birthday blessings to Joanna Czarnobaj (May 
28), and Markian Krupa (June 2). May God bless 
you with health, happiness and peace, for many 
happy years! Mnohaya Lita! 

THANK YOU – to Brenneis Vegetable Garden for 
filling our pots with beautiful flowers! God 
bless! 
COFFEE SOCIAL – Today as usual. The Book Club 
will meet downstairs, after the 9:30 am Liturgy. 

GENTLE SILENCE IN CHURCH – out of respect to 
the Eucharist and to those who are praying, please 
remember to maintain a gentle silence in church. 
Please be sensitive to those arriving early to 
prepare for Divine Liturgy. 

PRAYERS – Please pray for Peter Dziedzic, for his 
intentions and recovery to good health. 

TEN MISSION DAYS – These are special days of 
preparation from the feast of Ascension to the 
feast of Pentecost. The booklet “Ten Mission 
Days” contains ten days of Scripture readings on 
the Holy Spirit for meditation and reflection. If you 
wish to participate, please pick-up a free copy at 
any of the entrances to the Cathedral.  

STANDING AT PRAYER – During the Easter Season 
– from Easter to Pentecost – as a sign of the joy of 
the Resurrection, we remain standing at prayer 
and refrain from making prostrations and 
kneeling. The Council of Nicea (325 A.D.) gave us 
the following rule regarding this matter: “Since 
there are some who kneel on the day of the Lord 
and during the season of Pascha, for the sake of 
uniformity in all eparchies, the Council decrees 
that during that time prayers be offered up to God 
while standing” (Canon 20). A similar decree was 
issued by the Sixth Ecumenical Counil in the 90th 
rule. We return to kneeling and prostrations on 
Pentecost Sunday. 

MOLEBEN TO CHRIST (UKR) – will be celebrated 
on Fridays during the month of June, at 6:00 PM. 

WE NEED YOUR HELP! – for our Summer Camp to 
take place, we need your help to run the 
program! The following positions need to be 
filled: team leaders, music leader, snack leader, 
arts and crafts leader, games leader, mission 
leader, bible study leader, kindergarten leader, 
decorating leader, advertising leader. We can 
have more that one person for each of the 
positions. To volunteer and to assist with the 
camp, please contact Diana Pidruchney at 
dianapidruchney@gmail.com or Fr. Peter Babej at 
the parish office, 780-422-3181. 

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, or on the 
parish website. 

BINGO ASSISTANCE – Volunteers are required for 
Tuesday, June 4, 2019, starting 5:00 pm, at the 
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Kensington Bingo Hall. If you are able to assist, 
please call Ron Zapisocki at 780-476-8977. 

VOLUNTEERS FOR COFFEE SOCIAL SET-UP – we 
are looking for parishioners willing to take 
responsibility for the coffee social once every 
three months. The duties are simple: 
§ Purchase cream/milk; pick-up two dozen 

donuts at Tim Hortons (Sunday morning); 
§ Arrive at 8:45 am; use new coffee maker to 

make coffee; fill two pump containers; 
prepare tea; 

§ Set-up coffee table: donuts, napkins, stir 
sticks, cups, sugar, cream/sugar, tea, coffee, 
tea bags, hot water, donation container; 

§ Enjoy coffee social after Divine Liturgy! 
To submit your name as a volunteer, please 
contact Fr. Peter at 780-422-3181 or 
peterbabej@telus.net. Thank you! 

PARISH PICNIC – our annual Parish Picnic will take 
place on the grounds of the Cathedral on Father’s 
Day, June 16th, 2018. One Divine Liturgy will be 
celebrated at 10 AM. 
PYROHY WORKBEE – will take place on 
Wednesday, June 19, 2019, at 8:00 AM. 

ICON COURSE – under the direction of Fr. Damian 
Higgins (hieromonk) will take place June 25-29, 
2018 (last week of June). Cost: $325 person. This 
includes all materials. Registration and payment 
deadline – Monday, June 4th. Registration forms 
are available at the entrances, or on the website. 

LOST KEYS – A set of keys were found in the north 
sacristy several months ago. So far, no one has 
claimed them. If you are still looking for a set of 
lost keys, contact the parish office! 

EPARCHY	
SAFETY ENVIRONMENTS TRAINING – is 
manditory for all those in leadership position in 
the parish or who work with the vulnerable. The 
purpose is to educate all clergy, staff and 
volunteers about abuse in an effort to mitigate the 
riesk of abuse in our parishes and communities. 
The next training course will take place at: 

§ St. Josaphat Cathedral Parish – on Saturday, 
June 8th, from 10:00 am to 12:30 pm. 

To register, please call Andrea Leader at 780-424-
5496 or email admin@eeparchy.com. 

CATHOLIC EDUCATION – Catholic School districts 
from across the province are forming teams to 
advocate for publicly funded Catholic education in 
Alberta. These Grateful Advocates for Catholic 
Education (GrACE) teams are committed to raising 
awareness of the gift of Catholic education and 
fostering support from the broader Catholic 
community. Keep up to dated on the work of 
these teams by following Grace: Grateful 
Advocates for Catholic Education on Facebook and 
@GrACE4cathed on Twitter. 
FAMILY CAMP! COME TO CAMP OSELIA JULY 2 – 
JULY 6, 2019. - Learn, play, sing, pray and enjoy 
the great outdoors together as a family! We will 
have activities for children and parents, separately 
& together. You may choose to bring a trailer, tent 
or motor home, or book a room in the dorms. 
COST: Before May 1, $100 per person, for all 
adults and children. After May 1, $120 each. Thi 
covers all activities, food, lodging and 
programming. Babies in arms no charge. 
CONTACT: Eparchial Pastoral Office 780-424-5496 
or online registration: http://eeparchy.com/ 
Registration deadline is June 21, 2019. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SUNDAY, MAY 26, 2019 
Sunday Envelopes $5,413.00 
Donations to the Church $00.00 
Loose Donations $126.00 
Candles $108.00 
TOTAL: $5,647.00 
CATHOLIC EDUCATION $200.00 
Sincere thanks to all donors! The annual operation cost for 
the Cathedral is approximately $380,000 dollars per year. 
This works out to cost of $1,000 dollars per day. 
PRESERVATION FUND 
Stephania Broda $500.00 
In memory of +Alex Broda 
Yaroslav Broda $20.00 
Nina Vyshnevska $100.00 
Raymond & Cindy Zazulak $500.00 
In memory of +Paul Zazulak 
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Commemoration	of	the	Holy	
Fathers	of	the	First	Ecumenical	

Council	(325	A.D.)	
 On the seventh Sunday of Pascha, we 
commemorate the holy God-bearing Fathers of the 
First Ecumenical Council, which took place in the 
city of Nicaea, in the year 325 A.D.. 
 The Commemoration of the First Ecumenical 
Council has been celebrated by the Church of 
Christ from ancient times. The Lord Jesus Christ 
left the Church a great promise, “I will build My 
Church, and the gates of hell shall not prevail 
against it” (Mt. 16:18). Although the Church of 
Christ on earth will pass through difficult struggles 
with the enemy of salvation, it will emerge 
victorious. The holy martyrs bore witness to the 
truth of the Savior’s words, enduring suffering and 
death for confessing Christ, but the persecutor’s 
sword is shattered by the Cross of Christ. 
 Persecution of Christians ceased during the 
fourth century, but heresies arose within the 
Church itself. One of the most pernicious of these 
heresies was Arianism. Arius, a priest of 
Alexandria, was a man of immense pride and 
ambition. In denying the divine nature of Jesus 
Christ and His equality with God the Father, Arius 
falsely taught that the Saviour is not consubstantial 
with the Father, but is only a created being. 
 A local Council, convened with Patriarch 
Alexander of Alexandria presiding, condemned the 
false teachings of Arius. However, Arius would not 
submit to the authority of the Church. He wrote to 
many bishops, denouncing the decrees of the local 
Council. He spread his false teaching throughout 
the East, receiving support from certain Eastern 
bishops. 
 Investigating these dissentions, the emperor 
Constantine (May 21) consulted Bishop Hosius of 
Cordova (Aug. 27), who assured him that the 
heresy of Arius was directed against the most 
fundamental dogma of Christ’s Church, and so he 
decided to convene an Ecumenical Council. In the 
year 325 A.D., 318 bishops representing Christian 

Churches from various lands gathered together at 
Nicea. 
 Among the assembled bishops were many 
confessors who had suffered during the 
persecutions, and who bore the marks of torture 
upon their bodies. Also participating in the Council 
were several great luminaries of the Church: Saint 
Nicholas, Archbishop of Myra in Lycia (December 
6 and May 9), Saint Spyridon, Bishop of Tremithos 
(December 12), and others venerated by the 
Church as holy Fathers. 
 With Patriarch Alexander of Alexandria came 
his deacon, Athanasius (who later became 
Patriarch of Alexandria (May 2 and January 18). 
He is called “the Great,” for he was a zealous 
champion for the purity of Orthodoxy. In the Sixth 
Ode of the Canon for today’s Feast, he is referred 
to as “the thirteenth Apostle.” 
 The emperor Constantine presided over the 
sessions of the Council. In his speech, responding 
to the welcome by Bishop Eusebius of Caesarea, 
he said, “God has helped me cast down the impious 
might of the persecutors, but more distressful for 
me than any blood spilled in battle is for a soldier, 
is the internal strife in the Church of God, for it is 
more ruinous.” Arius, with seventeen bishops 
among his supporters, remained arrogant, but his 
teaching was repudiated and he was 
excommunicated from the Church. In his speech, 
the holy deacon Athanasius conclusively refuted 
the blasphemous opinions of Arius. The heresiarch 
Arius is depicted in iconography sitting on Satan’s 
knees, or in the mouth of the Beast of the Deep 
(Rev. 13). 
 The Fathers of the Council declined to accept a 
Symbol of Faith (Creed) proposed by the Arians. 
Instead, they affirmed the Orthodox Symbol of 
Faith (Nicene Creed). Saint Constantine asked the 
Council to insert into the text of the Symbol of 
Faith the word “consubstantial,” which he had 
heard in the speeches of the bishops. The Fathers 
of the Council unanimously accepted this 
suggestion. 
 In the Nicean Creed, the holy Fathers set forth 
and confirmed the Apostolic teachings about 
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Christ’s divine nature. The heresy of Arius was 
exposed and repudiated as an error of haughty 
reason. After resolving this chief dogmatic 
question, the Council also issued Twelve Canons 
on questions of ecclesial administration and 
discipline. Also decided was the date for the 
celebration of Holy Pascha. By decision of the 
Council, Holy Pascha should not be celebrated by 
Christians on the same day with the Jewish 
Passover, but on the first Sunday after the first full 
moon of the vernal equinox (which occured on 
March 22 in 325). 
 The First Ecumenical Council is also 
commemorated on May 29. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
On Not Escaping 
the World, But 
Being Holy in It: 
Sunday After the 
Ascension 
Fr. Philip LeMasters  
 
 
 It is so easy to diminish 
ourselves by serving the false gods of pleasure, 
power, and pride. It is so tempting to allow our 
pursuit of these passions to obscure the holy calling 
that we have as those created in the image and 
likeness of God. Our Lord’s Ascension into 
heaven, forty days after His Resurrection, makes 
clear that we find true fulfillment as human beings 
by participating in His blessed, eternal life. 
Anything else falls well short. 
 Jesus Christ has fulfilled our ancient calling to 
grow in the likeness of God, for in Him humanity 
and divinity are united in one Person. In His 
Ascension, He goes up into heaven as the God-
Man, sharing in the glory that He had with the 
Father and the Holy Spirit from eternity. Rising 
with His body and bearing the wounds of His 
crucifixion, He brings us with Him into the divine 
glory. Here is a brilliant icon of our salvation that 
makes clear that our Lord has raised us, not only 

from the grave and Hades, but into the eternal life 
of the Holy Trinity. Here is a clear sign of the 
completion of our vocation to become partakers of 
the divine nature by grace. 
 Today we commemorate the Holy Fathers of the 
First Ecumenical Council of Nicaea, who 
proclaimed that the One Who brings human beings 
into the eternal life of God is Himself truly divine 
and eternal: the only begotten Son of the Father. 
They recognized that even the best angel, prophet, 
or teacher could not do that, for only One Who is 
divine and eternal, can bring us into the divine and 
eternal life of the Holy Trinity.  That is a key 
reason why the Council of Nicaea rejected the 
teaching of the heretic Arius, who did not think that 
the Son was fully or eternally God. That is why the 
Orthodox Church has always disagreed with those 
who seek to reduce Christ to a great religious 
teacher or moral example, or who view the 
Kingdom of God as a mere extension of an earthly 
kingdom of whatever kind. Our salvation comes 
not merely through instruction or social change, 
but through the New Adam Who conquers death 
and ascends to heavenly glory as the God-Man. 
 Even if we know the words of the Nicene Creed 
by heart, we may still be tempted to turn Christ into 
a Saviour who fits with our preconceived notions 
about what we would like from a religion. After all, 
it is much easier to follow a Lord Who serves our 
own pursuit of pleasure, power, and pride than it is 
to embrace One Who calls us to holiness in every 
dimension of our existence. Even as He is fully 
divine, He is also fully human. He went up into 
heaven with a glorified human body. To share in 
His life is to share in His holiness in ways that 
make us shine with the divine glory in body, soul, 
and spirit in the world as we know it. That does not 
mean becoming less human but becoming more 
truly ourselves in God’s image and likeness. 
 Some think that salvation will come to the world 
through changes of this or that kind in politics, 
culture, or economics. Others focus their hopes on 
changing how people think, feel, or otherwise 
adjust themselves in relation to various challenges 
in life. Some ways of addressing such matters are 
clearly better than others, but none of them fulfills 
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our vocation to be in God’s image and likeness. 
None of them conquers death and makes us 
participants in the eternal life of our Lord. None of 
them can ascend to heaven. 
 Contrary to some popular notions, ascending 
with Christ to heavenly glory is not about escaping 
or abandoning the world, its people, or its 
problems. The Lord said to His Father concerning 
His disciples: “I do not pray that You should take 
them out of the world, but that You should keep 
them from the evil one.” (John 17: 15) He prayed 
for their holiness: “Sanctify them by Your truth.” 
(John 17: 17) Christ’s prayer shows that we find 
the fulfillment of our humanity when we unite 
ourselves with Him through a holy life, when we 
become radiant with the divine brilliance in how 
we live in this world in tangible, practical ways. 
St. Paul is a good example of what such a life looks 
like. He obviously did not place his own personal 
tranquility above the needs of others or the ministry 
of God’s Kingdom. He was beaten, imprisoned, 
shipwrecked, and ultimately killed for his faith in 
Christ.  He dealt with difficult challenges of all 
kinds in the churches that he founded and oversaw. 
In today’s reading from Acts, he warned the elders 
“that after my departure fierce wolves will come in 
among you, not sparing the flock; and from among 
your own selves will arise men speaking perverse 
things, to draw away the disciples after them. 
Therefore, be alert, remembering that for three 
years I did not cease night or day to admonish 
everyone with tears.” That is certainly not the way 
of life of someone who thought that religion was a 
way to escape from problems and difficulties. 
 St. Paul also said that he “coveted no one’s silver 
or gold or apparel. You yourselves know that these 
hands ministered to my necessities, and to those 
who were with me. In all things I have shown you 
that by so toiling one must help the weak, 
remembering the words of the Lord Jesus, how He 
said, ‘It is more blessed to give than to receive.’” 
This apostle manifested his union with Christ by 
living in a Christ-like way, taking up his cross and 
serving others, regardless of the cost.  That is how 
he was sanctified in God’s truth and came to know 

the holy joy of true participation in the divine life 
to the depths of his soul. 
 St. Paul’s background as a fierce persecutor of 
Christians before his conversion did not keep him 
from ascending to holiness in Christ Jesus.  Neither 
was he held back in this regard bythe multitude of 
grave and even life-threatening challenges that he 
faced throughout his ministry.After the Lord told 
him, “My grace is sufficient for you: for my 
strength is made perfect in weakness,” St. Paul 
wrote “I take pleasure in weaknesses, in 
reproaches, in necessities, in persecutions, in 
distresses for Christ’s sake: for when I am weak, 
then am I strong.” (2 Cor. 12: 9-10) 
Like the apostle, we will ascend with Christ in 
holiness as we offer our weaknesses, failings, and 
challenges to Him, struggling as best we can to be 
faithful as we call on His infinite mercy.  Unlike 
some commercialized forms of spirituality, 
genuine Christianity is not about making us happy 
on our own terms or somehow convincing 
ourselves that all is well when it is not.  Instead, it 
is about being sanctified, becoming holy, by 
uniting every dimension of our life to Christ, 
including those which we find so hard to offer to 
Him for healing. 
 When doing so reveals our weakness, we will be 
in the position to receive the strength of the One of 
Who created us in His image and likeness, and 
Who has united humanity and divinity in His own 
Person.  To ascend in holiness in Him is the 
fulfillment of what it means to be a human 
being.  It not to escape the world, but to enter into 
the holy glory for which He made us by turning 
away from evil and corruption. An angel, a 
prophet, a political leader, or any mere creature 
could not do that for us sinners. No, that is 
something only God can do, and something that we 
can participate in only if we, like St. Paul, offer 
ourselves to the Lord in humble obedience amidst 
the pains and challenges of life in the world as we 
know it, including our own personal brokenness. 
That is how we may ascend in Christ to heavenly 
glory, not by escaping the world, but by opening 
our weakness to His strength. 
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Father’s Day Picnic 
Sunday, June 16, 2019 

ONE DIVINE LITURGY AT 10 AM 
Followed by the Picnic, Games & Entertainment, on the Church Grounds 

Cost: By Donation 

To let us know that you will be attending, 
please sign-up at any of the entrances. 

Thank you! 
 

 

Парафіяльний Пікнік 
Відбудеться в  неділю, 16-го червня, 2019  
ОДНА СПІЛЬНА ЛІТУРГІЯ О ГОД. 10:00 РАНО 

Пікнік, ігри і забави – на подвір’ї катедри 
Кошт: Добровільні датки 

Щоб зголосити вашу участь, 
просимо записатися при вході до катедри! 

Дякуємо! 
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CЛУЖБА	БОЖA	
Перший Антифон 

Всі народи заплещіте руками,* воскликніть 
Богові голосом радости. 

Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 
Бог Господь Всевишній,* Цар великий по всій 
землі. 

Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 
Він покорив людей нам,* і народи під ноги 
наші. 

Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 
Зійшов Бог під оклики веселі,* Господь під 
голос сурми. 

Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 
Слава Отцю ... Єдинородиний Сину … 

Вхідний Антифон 
Прийдіте, радісно заспіваймо Господеві, 
воскликнім Богу, Спасителеві нашому. 

Спаси нас, Сину Божий,* що вознісся у славі, 
співаємо Тобі: Алилуя! 

Прийдім з похвалами перед обличчя Його, і 
псальмами воскликнім Йому. 

Спаси нас, Сину Божий,* що вознісся у славі, 
співаємо Тобі: Алилуя! 

Бо Бог великий Господь,* і Цар великий по всій 
землі.  

Спаси нас, Сину Божий,* що вознісся у славі, 
співаємо Тобі: Алилуя! 

Вхідне 
Прийдіте, поклонімся і прадім до Христа. 

Спаси нас, Сину Божий,* що вознісся у славі, 
співаємо Тобі: Алилуя! 

Тропарі і кондаки 
Тропар, глас 4: Вознісся Ти в славі, Христе Боже 
наш,* учинивши учням радість обітуванням 
Святого Духа,* і скріпив їх Твоїм 
благословенням,* бо Ти Син Божий, 
Визволитель світу. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і 
повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Кондак Отців, глас 8: Апостолів проповідування і 
отців догмати* єдину віру утвердили Церкві,* 
яка і, ризу істини з богословія вишнього 
носячи,* право править і славить* благочестя 
велике таїнство. 

Прокімен, Глас 4 
Благословен єси, Господи Боже Отців 
наших,* і хвальне і прославлене ім'я Твоє на 
віки. 
Стих: Бо праведний єси в усьому, що створив 
Ти нам. 

Читання Апостола 
Діянь Святих Апостолів Читання. 
Тими днями Павло вирішив плисти попри Ефес, 
щоб по змозі, на день П'ятдесятниці бути в 
Єрусалимі. З Мілету він послав у Ефес і 
прикликав пресвітерів Церкви. Коли ж вони 
прийшли до нього, він до них промовив: 
«Зважайте на самих себе й на все стадо, над 
яким Дух Святий поставив вас єпископами, щоб 
пасли Церкву Божу, що її Він придбав кров'ю 
власною. Я знаю, що по моїм відході ввійдуть 
поміж вас самих вовки хижі, які не щадитимуть 
стада. Та й з-поміж вас самих повстануть люди, 
що говоритимуть погубні речі, щоб потягнути за 
собою учнів. Тому чувайте, пригадуйте собі, що 
я три роки, ніч і день, не переставав кожного з 
вас із сльозами наводити на розум. А тепер 
передаю вас Богові і слову його благодаті, що 
може збудувати й дати вам спадщину між усіма 
освяченими. Ні срібла, ні золота, ані одежі я не 
вимагав ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм 
потребам і тих, які зо мною, служили оці руки. 
У всьому я показав вам, що, так працюючи, 
треба допомагати слабосильним і пам'ятати 
слова Господа Ісуса, що сам сказав: 'Більше 
щастя давати, ніж брати.'» Промовивши це, він 
упав на коліна і з усіма ними почав молитися. 

Стихи Алилуя 
Бог богів Господь промовив, і призвав землю 
від сходу сонця до заходу. 
Зверуть Йому преподобних Його, що 
заповідають завіт Його в жертвах. 
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Євангеліє (Від Івана 17:1-13) 
В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: 
«Отче, прийшла година. Прослав Свого Сина, 
щоб Син Твій Тебе прославив, згідно з владою, 
яку Ти дав Йому над усяким тілом: дати життя 
вічне тим, яких Ти дав Йому. Це вічне життя, 
щоб пізнати Тебе, єдиного істинного Бога, та 
Ісуса Христа, якого Ти послав. Я прославив Тебе 
на землі: виконав діло, яке Ти дав Мені 
виконати. Тепер, отже, прослав Мене, Отче, у 
Себе, тією славою, яку Я мав у Тебе, перше ніж 
постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти 
дав Мені зо світу. Вони були Твої, і Ти дав їх 
Мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони 
зрозуміли, що все, що Ти дав Мені, від Тебе 
походить; слова бо, що Ти дав Мені, Я дав їм, і 
вони прииняли і справді зрозуміли, що Я від 
Тебе вийшов, і увірували, що Ти Мене послав. Я 
молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких 
Ти дав Мені, бо вони Твої. І все Моє - Твоє, а 
Твоє - Моє, і Я прославився в них. Я більше не у 
світі, але вони у світі, і йду до Тебе. Отче святий, 
ради імени Твого бережи їх, тих, яких Ти дав 
мені, щоб вони були одно, як і Ми. Коли Я був з 
ними у світі, Я беріг їх у Твоє ім'я; Я стеріг тих, 
яких Ти дав Мені, і ніхто з них не погиб, крім 
сина погибелі, щоб збулося Писання. Тепер же 
йду до Тебе і говорю це у світі, щоб вони мали 
у собі радість Мою повну.» 

Вознесіння, Ірмос  
Замість «Достойно» 

Величай, душе моя, Господа,* що з плоттю во 
славі вознісся на небеса. * Тебе вище ума і 
слова Матір Божу,* що в часі безлітнього 
несказанно родила,* вірні однодумно 
величаємо. 

Причасні Стихи 
Хваліте Господа з небес, * хваліте Його на 
висотах. * Радуйтеся, праведні, в Господі, * 
правим належить похвала. * Алилуя. (3) 

Замість «Ми виділи світло» і «Нехай сповняться» 

Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі 
нехай буде слава Твоя. 
 

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

Сьогодні, неділя 02-го червня 
5:00 пп. (суб) – Ден Папірник 
9:30 рано – Михайло Данко 
11:00 рано – Зенон Войновський 

В слідуючу неділю, 9-го червня 
5:00 пп. (суб) – Двейн ЛаФлейм 
9:30 рано – Андрій Черевик 
11:00 рано – Володимир Бабяк 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ОГОЛОШЕННЯ	
МНОГАЯ ЛІТА – з днем народження, складаємо 
найщиріші побажання Джоанна Чарнобай (28-
го травня), та Маркіяну Крупа (2-го червня). 
Нехай Господь Бог благословить на многі і благі 
літа! 

МОЛЕБЕНЬ ДО ІСУСА – відправлятиметься що 
п’ятниці протягом місяця червня, о год. 6:00 
вечора (починаючи в п’ят. 7-го червня). 

ВІД ВОСКРЕСІННЯ ДО П’ЯТДЕСЯТНИЦІ – У цей 
час, на знак воскресної радости, приносимо 
Богові молитви стоячи (без поклонів та 
клякання). Нікейський Собор (325 р.) у цій 
справі дав нам такий закон: «Тому що деякі 
стають на коліна в дні Господнім і в днях 
П’ятдесятниці, то для однообразности у всіх 
епархіях, ухвалив Собор, щоб у тому часі 
приносити Богові молитви стоячи» (Пар. 20). 
Подібне рішення має також Вселенський Собор 
6-ий у 90-ому правилі. Повертаємося до 
клякання та поклонів під час молитви у день 
свята П’ятдесятниці. 

ПОТЕБУЄМО ПОМОЧІ – з організацією та 
переведенням Літнього Табору при катедрі, від 
8-го до 15-го липня. Просимо зголоситися до о. 
Петра на тел. 780-3181 або 
peterbabej@telus.net 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПІКНІК – відбудеться в День 
Батька, в неділю 16-го червня, 2019. 
Відправиться одна Служба Божа о год. 10:00 
ранку. Відтак, пікнік на подвір’ї. 
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ЗБЕРІГАННЯ ТИШІ – З пошани до Святих Тайн та 
до інших які бажають молитися, особливо 
перед Службою Божою, просимо всіх парафіян 
затримивати спокійну та молитовну тишину в 
церкві, оминаючи зайвих розмов. 

ПИРОГИ – парафіяльна кухня потребує помочі з 
приготовленням пирогів у середу, 19-го червня, 
від 8:00 ранку. Дякуємо заздалегідь за вашу 
поміч. 

КУРС ІКОНОГРАФІЇ – під проводом о. Дам’яна 
Гіґґінс з монастиря Переображення Г.Н.І.Х. в 
Редвуд, Каліфорнія, відбудеться 25-29 червня. 
Кошт: $325 від особи. Анкети для реєстрації – 
при дверях до храму, або на вебсайті. 

ЗАГУБЛЕНІ КЛЮЧІ – Кілька тижнів тому, хтось 
залишив свої ключі в церковній захристії (з 
північної сторони). Просимо звернутися до 
церковної канцелярії. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Звернення Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного 

Архиєпископства УГКЦ з нагоди Року 
сім’ї в Україні 
Дорогі в Христі! 

 З ініціативи Всеукраїнської ради Церков та 
релігійних організацій цей рік в Україні 
проголошений Роком сім’ї. Оцим зверненням 
прагнемо вкотре наголосити, наскільки 
важливими є добро і щастя кожного 
подружжя та кожної сім’ї для українського 
народу і для нашої Церкви зокрема. Разом із 
Папою Франциском можемо ствердити, що 
сім’я є доброю новиною Бога для людини, 
яка потребує дороги, щоб вийти із власної 
самотності та бути щасливою. 
 Подружжя, як плідна та вірна єдність між 
чоловіком та жінкою, встановлене самим 
Творцем. Гідність цієї єдності наш Спаситель 
відновив у її райській величі та святості і 
вчинив силою та діянням Святого Духа 
Святим Таїнством, кажучи: «Що Бог з’єднав, 
людина нехай не розлучає» (Мт. 19, 6). Наш 

святий обов’язок – неустанно проголошувати 
красу і радість подружньої та сімейної 
любові, з якої ми не тільки походимо, але і 
якої постійно потребуємо, адже ця любов 
здатна перетворювати і надалі наш світ, 
окремі спільноти та осіб. Ми всі розуміємо, 
як багато благ отримуємо через наші родини. 
У сім’ї людина народжується і зростає, 
виховується та формується, здобуваючи 
безцінний досвід спілкування та життя. Через 
сім’ю пізнає світ, свій народ, його культуру. 
 Понад усе ми пам’ятаємо, що подружня 
пара, яка любить і народжує життя, є 
справжньою живою іконою Бога у Пресвятій 
Тройці. Святе Письмо із самих початків 
дивовижно відкриває нам оцю повноту 
образу Божого в людині в єдності чоловіка і 
жінки: «І сотворив Господь Бог людину на 
образ свій: чоловіком і жінкою сотворив їх» 
(Бут. 1, 26). 
 Отже, подружжя, за своєю суттю, це 
спільнота, яка була заснована набагато 
швидше, аніж усі інші види людських 
спільнот: суспільства, народи чи держави – і 
є їх первинною клітиною. Бог створив 
людину для любові, Він вклав у нас 
прагнення, щоб любити і бути любленим. 
Тому чоловік і жінка творять досконалий 
образ Бога, коли обдаровують одне одного 
любов’ю. Без любові людина не може жити, 
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розвиватися, втрачає радість, надію, бажання 
життя, – усе втрачає смак без любові.  
 На жаль, бачимо, що інституція сім’ї в 
сучасному суспільстві переживає чимало 
криз. Зокрема, ідеться про різного роду 
проблеми, які зачіпають площину 
християнського подружжя. Такі феномени, 
як життя у «вільному союзі», розлучення, 
масова еміграція, здебільшого зумовлена 
заробітчанством, повторне одруження, тощо, 
перетворюються на буденні явища. 
Внаслідок цього втрачається розуміння, що 
шлюб є цінністю, а його характеристиками – 
єдність і нерозривність. 
З великою тривогою констатуємо, що 

Україна посідає одне з перших місць у Європі 
за кількістю розлучень. Розходяться близько 
60 відсотків пар, які обіцяли одне одному 
любов і вірність, мріяли про щасливе життя. 
Більша частина цієї статистики припадає на 
молоді подружжя, які прожили в шлюбі від 
трьох місяців до трьох років. Найчастіше як 
причини розлучення вказують морально-
психологічні проблеми в порозумінні, 
алкоголізм та інші залежності. Виникає 
запитання: чому так стається, що попри 
бажання щастя, перемагає егоїзм і 
роз’єднання? При цьому страждають не 
тільки дорослі, а й невинні діти. За останніми 
даними, близько ста тисяч дітей України 
перебувають у закладах інтернатного типу, і 
з них 92 відсотки мають біологічних батьків. 
 Кризу в християнському подружжі також 
спричинює ціла гама інших проблем 
сучасного суспільства, серед яких варто 
виділити: різні залежності; фінансово-
економічні проблеми; поширення, за 
висловом св. папи Івана Павла ІІ, культури 
смерті, що нівелює сімейні цінності, формує 
контрацептивну ментальність, яка закриває 
молоді подружжя до народження дітей і 
продовження роду. 
 Розділяємо біль і тривогу тисяч сімей, яких 
болісно торкнувся військовий конфлікт на 

Сході України. Чимало з них пережили 
втрату своїх близьких, залишилися без 
житла, стали переселенцями або отримали 
важкі тілесні чи духовні каліцтва. 
 Дорогі в Христі! На цій дорозі Церква 
сьогодні прагне бути з вами. Адже ми твердо 
переконані, що від духовно-морального 
стану сім’ї залежить доля всього народу та 
держави. Ось чому перелічені загрози для 
подружжя та сім’ї є великим викликом часу, 
який наша Церква намагається прийняти із 
пастирською турботою і відповідальністю. 
Заповітними і актуальними як ніколи 
сьогодні для нас є слова патріарха Йосифа 
Сліпого: «Збережіть, а де її розхитують, 
оновіть справжню християнську родину, як 
невгасаюче вогнище життя і здоров’я Церкви 
і народу!». 
 Добре пам’ятаємо, що в період 
атеїстичного свавілля, гоніння та репресій 
християн віра в нашій Церкві в Україні часто 
зберігалася саме в середовищі християнських 
родин, у тих маленьких домашніх церквах. 
Можна сказати, що Церква вижила, бо 
живою залишалася віра в родині, де тихо, але 
переконливо звіщали Слово Боже чи 
здійснювали Богослужіння та Святі Таїнства, 
розпізнавали та плекали покликання. 
Основні правди віри та вірність щоденній 
молитві передавалися нам у простоті й 
довір’ї саме від батьків, а особливо від 
дідусів і бабусь. 
 Ми справді отримали неоцінений спадок 
героїчного прикладу родинної віри ціною 
навіть втрати свободи і мученицької смерті 
багатьох українців-християн. Це зворушує 
сумління багатьох сучасних християнських 
батьків: що я залишу своїм дітям у спадок; чи 
маю достатньо розуміння, а відтак рішучого 
бажання жити вірою та передавати її своїм 
дітям і внукам? 
 Сьогодні звертаємося до вас, дорогі 
християнські подружжя. У вас ми бачимо 
фундамент для збереження і розвитку 



14 

 

сімейних цінностей. Якщо немає подружньої 
єдності, злагоди, довіри, то вся сім’я відчуває 
нестачу цих життєво важливих елементів 
радості, любові, затишку в стосунках. 
Страждає також усе суспільство. Пам’ятайте, 
що Церква завжди поруч із вами, вона 
неустанно проголошує, що справжнє щастя у 
шлюбі без Бога неможливе, у Ньому також 
наша надія і джерело сили для всіх, кому 
важко. 
 У світлі Воскресіння Христового ми 
віримо, що наш Бог продовжує оновлювати 
цей світ. Він вклав у нас прагнення любові і 
щастя не для того, щоб ми перебували у 
страху, конфліктах і розчаруванні. Господь 
дарує нам спасіння, щоб врятувати любов 
між чоловіком та жінкою, щоб наповнити 
щастям їхніх дітей. Він має силу зробити це з 
кожним, хто несе у своїй життєвій історії 
рани самотності і відкинення, пробує 
безнадійно вирішити свої справи без Його 
допомоги. Перше чудо, яке здійснив Господь 
наш Ісус Христос відбулося на весіллі в Кані 
Галилейській, коли в молодої пари виникла 
проблема. Це чудо можливе і сьогодні, 
особливо коли ми плекаємо в подружжі 
молитву, вчимося щирого діалогу та відкриті 
до постійного та безумовного прощення. 
 Скеровуємо наше слово до вас, любі 
християнські батьки! Нехай ваші діти 
постійно бачать, як старанно ви плекаєте 
вдома християнську атмосферу, яким 
важливим для вас є час спільної сімейної 
молитви, як щиро ви прагнете самі зростати 
у вірі через регулярну участь у Таїнствах 
Сповіді та Євхаристії, заохочуючи до цього 
всіх членів родини. Прагнемо знову і знову 
нагадати вам про значення щоденного 
читання Слова Божого, яке, як навчав 
митрополит Андрей, «є річчю, що хату 
освячує і стягає на неї благодать, бо є 
предметом віри й любові жителів хати. Воно 
стереже їх перед злом, показує їм дорогу, 

підносить їх серця до неба, очищує плями їх 
душ». 
 Заохочуємо вас замислитися: яким словом 
наповнені душі дітей у наших домівках? Чи 
плекаємо ми лагідне і шанобливе та достатнє 
спілкування всередині подружжя? Чи вчимо 
наших дітей молитов при іконах і покуттях, 
замість того щоб змалечку формувати в них 
уявлення, що предметом поклоніння в сім’ї є 
великі плазмові телевізори на стінах чи 
маленькі гаджети в руках. Стараймося, щоб у 
наших сім’ях ми вчилися слухати одне 
одного і мали для цього достатньо часу. 
 Особливу увагу звертаємо на виховання в 
наших родинах культури спілкування, 
святкування і відпочинку. Залежність від 
алкоголю, наркотиків, азартних ігор та інших 
поневолень приходять у сім’ї найчастіше 
тоді, коли відсутнє вміння бути разом і 
розвиватися, служачи одне одному. Діти 
дуже вразливі до прикладу старших, 
наслідують батьків. Тому необхідно 
розвивати в наших родинах творче і 
безалкогольне проведення дозвілля через 
спільні походи, цікаві ігри, співи, натхненне 
проведення часу. 
 З великою увагою звертаємося до молодих 
людей. Ви переживаєте особливий і 
прекрасний час свого життя, коли здійснюєте 
свої задуми, вибираєте життєвий шлях – 
здобуваєте фах, готуєтеся створювати сім’ю. 
Прагнення до самореалізації, великий 
потенціал, наполегливість дають можливість 
іти вперед, долаючи труднощі і виклики 
сучасного суспільства. 
 Покликання до подружнього життя 
вимагає від вас розуміння завдань і 
обов’язків, до яких слід ретельно готуватися 
ще задовго до одруження. Насамперед 
ідеться про виховання до відповідальності за 
щастя іншої особи. Тільки безкорислива і 
жертовна любов, а не тимчасові почуття 
визначатимуть міцність майбутнього шлюбу. 
Для Церкви важлива кожна пара, що 
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приходить вінчатися. Тому закликаємо вас 
непоспішно і виважено приймати рішення 
про шлюб. У час перед одруженням не 
зосереджуйтеся на зовнішніх атрибутах і 
уникайте поверховості. Перед вами завдання 
– дозрівати у взаємній любові, 
дотримуватися чистоти у стосунках, 
навчитися добре спілкуватися одне з одним і 
тоді через тривалий процес взаємного 
пізнання спільно усвідомити мету й основні 
завдання подружнього стану. Передовсім 
запрошуємо вас до глибшого духовного 
життя, до молитви за майбутнього чоловіка 
чи дружину та до участі в Таїнствах Церкви. 
Пам’ятайте, що у Вінчанні сам Бог поєднає 
вас в одне ціле, а від вас залежатиме, щоб 
ніщо людське вас не роз’єднувало. 
 Душпастирям нагадуємо про святий 
обов’язок дбати про духовний стан сімей. 
По-батьківськи супроводжуйте їх вже з 
моменту підготування наречених до 
подружжя. Пастирська увага хай особливо 
огортає молоді сім’ї і тих, які переживають 
певні труднощі чи кризи. Нехай 
пріоритетними завданнями в оживленні 
парафії стануть регулярні зустрічі для 
подружжів і сімей, розвиток прородинних 
рухів і творення різного роду простору чи 
подій у Церкві для зміцнення сімейних уз. У 
цій святій справі споглядаймо постать 
блаженного священномученика Омеляна 
Ковча, який був зразком подружнього життя 
та служіння родинам. 
 Не можемо оминути увагою нашої 
української влади. Прохаємо державних 
діячів подбати, щоб добро сім’ї було 
першочерговим питанням у державотворенні 
та законодавчих ініціативах. Особливо 
закликаємо звернути увагу на багатодітні 
сім’ї. Потрібно стежити, щоб у 
законодавство України та виховні процеси не 
впроваджували руйнівних ідеологій, у яких 
підважується ідентичність сім’ї та особи та 
які суперечать природному закону і Божому 

Об’явленню. Просимо державних мужів 
проявити відвагу в прийнятті законів, що 
визначають і захищають гідність людини від 
моменту зачаття до природної смерті. 
Вважаємо, що загрозою для національної 
безпеки є демографічна криза в Україні, 
спричинена легким доступом до здійснення 
абортів та розповсюдженістю інших методів 
переривання життя, спрощена процедура 
розлучень, скорочення приросту населення, а 
відповідно, старіння нації. Тому так важливо 
подбати про розвиток національної сімейної 
стратегії, створюючи для цього відповідні 
інституції та засоби для її втілення. 
 Дорогі українські родини! Бажаємо вам 
щоденно в любові та служінні здійснювати 
своє благословенне покликання. Церква 
чуває над вашим добром і молиться словами 
анафори Василія Великого, звертаючись до 
Всевишнього: «Подружжя їх у мирі і 
єдиномислії збережи, младенців вигодуй, 
молодь навчи, старців піддерж, малодушних 
потіш, розсіяних собери, заблуканих поверни 
і приєднай до Твоєї соборної і апостольської 
Церкви; навіжених від духів нечистих 
звільни, з плаваючими пливи, з подорожніми 
подорожуй, вдовицям стань на поміч, сиріт 
захисти, полонених визволи, недужих зціли; 
тих, що на судищах, і в рудниках, і на 
засланнях, і на гірких рабських роботах, і в 
усякій скорбі і нужді, – пом’яни Боже». 
 Нехай Боже благословення спочиває на 
тобі, українська родино, а Мати Божа 
покриває тебе своїм святим покровом! 

Благословення Господнє на вас! 
Від імені Синоду Єпископів Києво-Галицького 

Верховного Архиєпископства УГКЦ 
† СВЯТОСЛАВ 

Дано при Марійському центрі у Зарваниці, у день 
Святих рівноапостольних Кирила й Методія, учителів 

слов’янських, 24 травня 2019 року 
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THIS	WEEK	AT	THE	CATHEDRAL	
SUNDAY, June 2nd: SUNDAY OF THE HOLY FATHERS 1ST 
COUNCIL OF NICAEA 
4:00 PM (SAT) – Great Vespers. 
5:00 PM (SAT) – Divine Liturgy; for the intentions of all 
parishioners; for the repose of +June Churchill. 
7:30 AM (SUN) – Great Matins. 
9:00 AM (SUN) – Rosary. 
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (ENG); for the intention of 
all parishioners; for the health of Peter Dziedzic; for the 
repose of +Bohdan Buryn. 
11:00 AM – Divine Liturgy (UKR); for the intentions of all 
parishioners; for health and birthday blessings for Markian 
Krupa; for the repose of +Nadia Olga Shewchuk. 

Mon. June. 3rd: Martyr Lucillianus and those with him 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Bronislav 
Vyshnewsky. 

Tues. June. 4th: Metrophanes Patriarch of Constantinople 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Damian Danilak; 
for the health and intentions of Terry Klowak. 

Wed. June. 5th: Priest-Martyr Dorotheus 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Ihor and Irena 
Yasynski; for the health and intentions of Terry Klowak. 

Thurs. June. 6th: Bessarion and Hilarion 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Neonila 
Dmytruk; for the health and intentions of Terry Klowak. 

Fri. June. 7th: Theodotus of Ancyra 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Mykhailo Kisyk 
(with Panakhyda). 
6:00 PM - Moleben to Christ 

Sat. June. 8th: All Souls Saturday 
10:00 AM – 12:30 PM - Safety Environments Training 
3:30 PM – Great Vespers & Lytia. 
5:00 PM – Divine Liturgy; for the intention of all 
parishioners; for the repose of +Howard Kowalchuk 
(Panakhyda). 

SUNDAY, June 9th: PENTECOST SUNDAY 
7:30 AM – NO MATINS. 
9:00 AM – Rosary 
9:30 AM – Divine Liturgy (ENG); for the intention of all 
parishioners; for the repose of +Bohdan Buryn. 
11:00 AM – Divine Liturgy (UKR); for the intentions of all 
parishioners; for the health and blessing of Joseph Savaryn; 
for the health and blessing of Volodymyr Babiak. 
 

Helen S. Tymoczko, B.Sc., LL.B 
Lawyer, Advocat and Notary 
Wills & Probates 
House Purchase & Mortgages 
Minor Criminal 

Phone: (780) 472-1758 
Fax: (780) 756-0320 

 


