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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,	July	21,	2019	

6TH	SUNDAY	AFTER	PENTECOST	

The Holy Fathers of the First Six Ecumenical 
Councils; our Venerable Father Simeon, the Fool 
for Christ (c. 580), and His Ascetical Companion 

John (527-65); the Prophet Ezekiel. 
Tone 5. 

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

DIVINE	LITURGY	

Troparia and Kontakia 
Troparion, Tone 8: Christ our God, You are glorified 
above all,* You established our fathers as 
beacons on earth* and through them guided all 
of us to the true faith.* Glory to You, most 
compassionate Lord. 
+Glory be to the Father and to the Son and to 
the Holy Spirit, now and for ever and ever. 
Amen. 
Kontakion, Tone 6: The Son who ineffably shone 
from the Father* was born two-fold of nature 
from a woman.* Beholding Him, we do not 
reject the image of His form;* but depicting it, 
we revere it faithfully.* Therefore, the Church, 
holding the true faith,* kisses the icon of 
Christ’s becoming man. 

Saint	Josaphat	Cathedral	
Ukrainian	Catholic	Eparchy	of	Edmonton	
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Prokimenon 
Tone 4: 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. (Daniel 3:26-27) 

Epistle – Hebrews 13:7-16 
A reading from the Epistle of the Holy Apostle Paul 
to the Hebrews. 
Remember your leaders, those who spoke the 
word of God to you; consider the outcome of 
their way of life; and imitate their faith. Jesus 
Christ is the same1 yesterday and today and 
forever. Do not be carried away by all kinds of 
strange teachings; for it is well for the heart to 
be strengthened by grace, not by regulations 
about food, which have not benefited those 
who observe them. We have an altar2 from 
which those who officiate in the tent have no 

                                                             
1 the same: Jesus Christ is unchanging because He is divine, 
i.e., He is the Lord, the Son of God, eternally begotten of 
the Father, and through Him all things were made. 
2 An altar: Many interpret this as a reference to the Cross 
or to the sacrifice of Jesus in general. More likely, however, 
it refers to the Eucharistic altar of the Church from which 
we partake divine food, and which is off-limits even to the 
priests serving at the sanctuary altar in the Temple in 
Jerusalem. In favour of this reading, several considerations 
suggest that the Eucharist is a significant, albeit 
submerged, element in the theology of Hebrews. (1) The 
towering importance of the New Covenant throughout the 
letter points in this direction, sinc Jesus mentioned “the 
new covenant” only in the context of the Last Supper. This 
would not go unnoticed by readers familiar with the 
Gospels’ traditions. (2) At one point, the author seems to 
allude to the Eucharistic words of Jesus “this is the blood 
of the Covenant” (Heb 9:20). Not only so, but the allusion 
leads to a significant point about the relationship between 
shedding blood and the forgiveness of sins (9:22), a point 
that Jesus Himself also made in the words of institution 
(see Mt 27:27-28). (3) A reference to the Eucharist 
probably occurs in 6:4, where Christian initiation involves 
tasting a “heavenly gift.” (4) The typology in 7:1-3 invites 
us to consider the links between Jesus and the priest 
Melchizedek. Christian readers whould naturally see a 
prefigurement of the sacrament in the “bread and wine” 

right to eat. For the bodies of those animals 
whose blood is brought into the sanctuary by 
the high priest as a sacrifice for sin are burned 
outside the camp. Therefore, Jesus also 
suffered outside the city gate3 in order to 
sanctify the people by His own Blood. Let us 
then go to Him4 outside the camp and bear the 
abuse He endured. For here we have no lasting 
city, but we are looking for the city that is to 
come.5 Through Him, then, let us continually 
offer a sacrifice of praise to God6, that is, the 
fruit of lips that confess His name. Do not 
neglect to do good and to share what you have, 
for such sacrifices are pleasing to God. 

Alleluia Verses 
Verse: The God of gods, the Lord, spoke and 
summoned the earth from the rising of the sun 
to its setting. Verse: Gather to Him His devout 
ones, who with sacrifice make covenant with 
Him. (Psalm 49:1,5) 

offered by Melchizedek (Gen 14:18). (5) Hebrews teaches 
that we draw near to God and actually enter His heavenly 
sanctuary “by the blood of Jesus” (10:19) and “through His 
flesh” (10:20). It is difficult to know how the humanity of 
Christ enables us to accomoplish this in the present apart 
from Eucharistic Communion. 
3 outside the city gate: A final connection is made between 
the sacrifice of Jesus and the Day of Atonement liturgy 
developed in Heb 9-10. After the sin offerings were slain in 
the outer court of the Tabernacle, the carcasses of the 
victims were dragged outside the camp of Israel to be 
burned (Lev 16:27). This signifies how the body of Jesus 
was disgraced outside the city walls of Jerusalem (Mk 12:8; 
Jn 19:17-20). Readers are challenged to follow him out, 
leaving behind the city and sanctuary of the Old Covenant 
and ready to suffer for the gospel as he did. 
4 Let us go to Him: The celebration of the Eucharist, makes 
present the perfect sacrifice of Christ on the Cross. We 
stand beneath the Cross. 
5 The city that is to come: The heavenly Jerusalem, the 
final and eternal dwelling place of God among His people. 
6 sacrifice of praise: the Eucharist is the greatest sacrifice 
of praise that can be offered to God the Father, through 
the Son, and in the Holy Spirit. 
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Gospel – John 17:1-13 
At that time Jesus looked up to heaven and 
said,7 “Father, the hour8 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 known10 to those whom 
You gave Me from the world. They were Yours, 
and You gave them to Me, and they have kept 
Your word. 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.11 While I 

                                                             
7 The high priestly prayer of Jesus, who turns attention 
from His disciples (chaps. 13–16) to His heavenly Father 
(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. 
8 the hour: The hour or time of Christ’s glorification – His 
passion, death and resurrection. 
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 

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,12 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. 

Communion Hymn 
Praise the Lord from the heavens, * praise Him 
in the highest. * Rejoice in the Lord, O you just;* 
praise befits the righteous. * Alleluia, alleluia,* 
alleluia. (Psalms 184:1; 32:1) 

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

Sunday, July 21 – COMMEMORATION OF THE 
FIRST SIX ECUMENICAL COUNCILS 
5:00 pm (Sat) – Theodosia Babej 
9:30 am (ENG) – Andrea Szabo 
11:00 am (UKR) – Yaroslav Broda 

Sunday, July 28 – 7TH SUNDAY AFTER 
PENTECOST 
5:00 pm (Sat) – Andrew Wojcichowsky 
9:30 am (ENG) – Greg Warwa 
11:00 am (UKR) – Kasia Tymczak 

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

	

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). 
10 I have made Your Name known: Possibly the divine 
name “I AM” which is shared by Jesus. Or, too, it may refer 
to the general revelation of the Father. Jesus, as the 
perfect image of Father, in His incarnation and dwelling 
upon earth as a man, reveals the Father to all people. 
11 As we are one: The family unity of the apostles (and the 
Church) is to reflect the oneness of the Divine Persons in 
the Trinity. 
12 The one destined to be lost: Judas Iscariot, whose 
betrayal of Christ was foretold 
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ANNOUNCEMENTS	
PARISH	

HAPPY BIRTHDAY! We extend our best wishes 
and birthday blessings to Elaine Stayura (July 
19) and Zen Wolski (July. 23). May God bless 
with peace, health and happiness. Many Happy 
Years! 
COFFEE SOCIAL TODAY – In the church 
basement after the 9:30 am Liturgy. 
NO VESPERS – on Saturday, August 3. We will 
resume on Saturday August 10th. 
INVITATION – BY THE GRACE OF GOD, in the 
presence of the delegate of the Superior 
General, Sister Christina Syrotynsky, Provincial 
Superior, and all the Faithful, the Servant of 
God, SISTER EMILY SCHIETZSCH, will profess her 
Final Vows as a Sister Servant of Mary 
Immaculate. SATURDAY, AUGUST 10, 2019, St. 
Josaphat Cathedral, Edmonton. DIVINE 
LITURGY 5 P.M. Dinner & reception to follow. 
Your presence and prayers are requested. 
Dinner tickets are limited. R.S.V.P. by email to: 
alans@shaw.ca 
BOOK CLUB – The book club will be starting its 
new book, Interior Castle by St. Teresa of Avila. 
We had our first meeting on July 14 after Divine 
Liturgy. We watched a video on St. Teresa's life, 
and the first discussion of the book will take 
place on July 21, today. For more information, 
please contact Lauren Girard at 
lcgirard@ualberta.ca. 
CANTORING COURSE – The Eparchy of 
Edmonton invites you to participate in a 
cantoring course on Friday, October 25 (6-9 pm) 
and Saturday, October 26 (9 am to 4 pm, 
concluding with Vespers). Topics include: The 
Divine Liturgy, 8 Ressurectional Tones, and 
various changeable parts for Major Feasts. 
Everything will be covered in English and 
Ukrainian (including transliteration). More info 
will soon be available on the Eparchy website. 
Questions can be emailed to: 
Melanie.turgeon@kingsu.ca 

CABBAGE ROLL WORKBEE – will take place this 
Wednesday, July 24th, 2019 at 8:00 AM. Your 
help is greatly appreciated! 
TUESDAY, AUGUST 6: FEAST OF THE HOLY 
TRANSFIGURATION – The Transfiguration 
points to the Resurrection, so you may use your 
Easter baskets to bring fruit to church to be 
blessed! 
Schedule of Services: 
7:30 AM – Festal Matins 
9:30 AM – Divine Liturgy (English) 
11:00 AM – Divine Liturgy (Ukrainian) 
7:00 PM – Divine Liturgy (Bilingual) 
Great Vespers and Lytia will be celebrated on 
Monday, August 5th, at 5:30 PM. 
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. 
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 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

SUNDAY, JULY 14, 2019 
Sunday Envelopes $5,501.00 
Loose Donations $220.65 
Candles $85.95 
Donations to the Church $550.00 
TOTAL: $6,357.60 
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 
N.N. $20.00 
Fr. Peter & Donna Babej $200.00 
Ihor and Tetyana Bakalyuk $10.00 
Olga Saley $200.00 
Walter Mykytiuk $40.00 
Della Kostyshen $1,000.00 
In memory of +Ed Kostyshen 

TOTAL $1,470.00 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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The Fathers of the First Six 
Ecumenical Councils 
 In the Ninth Article of the Nicea-Constantinople 
Symbol of Faith (Creed) proclaimed by the holy 
Fathers of the First and Second Ecumenical 
Councils, we confess our faith in “One, Holy, 
Catholic, and Apostolic Church.” By virtue of 
the catholic nature of the Church, an Ecumenical 
Council is the Church’s supreme authority, and 
possesses the competence to resolve major 
questions of church life. An Ecumenical Council 
is comprised of archpastors and pastors of the 
Church, and representatives of all the local 
Churches, from every land of the oikumene (i.e. 
from all the whole inhabited world). 
 The first seven Ecumencial Councils are 
extremely important and foundational to the 
Catholic Church. They are listed as follows.  
 The First Ecumenical Council (in Nicea) 
(commemorated on May 29, and on the seventh 
Sunday after Pascha) was convened in the year 325 
against the heresy of Arius, in the city of Nicea in 
Bithynia, under the Emperor St. Constantine the 
Great. 
 The Second Ecumenical Council (in the city of 
Constantinople) (commemorated May 22) was 
convened in the year 381 against the heresy of 
Macedonias, by the Emperor Theodosius the 
Great. 
 The Third Ecumenical Council (in Ephesus) 
(commemorated September 9) was convened in the 
year 431 against the heresy of Nestorius, in the city 
of Ephesus, by the Emperor Theodosius the 
Younger.  
 The Fourth Ecumenical Council (in 
Chalcedon) (commemorated July 16) was 
convened in the year 451, against the Monophysite 
heresy, in the city of Chalcedon under the Emperor 
Marcian. 
The Fifth Ecumenical Council (in 
Constantinople) (commemorated July 25) 
“Concerning the Three Chapters,” was convened in 
the year 553, under the Emperor Justinian the 
Great. 

 The Sixth Ecumenical Council (in the city of 
Constantinople) (commemorated January 23) met 
during the years 680-681, to fight the Monothelite 
heresy, under the Emperor Constantine Pogonatos.  
 The fact that the Seventh Ecumenical Council 
(in the city of Nicea) is not commemorated today 
testifies to the antiquity of today’s celebration. The 
Seventh Council, commemorated on the Sunday 
nearest to October 11, was convened at Nicea in 
the year 787 against the Iconoclast heresy, under 
the emperor Constantine and his mother Irene.  
 The Church venerates the Holy Fathers of the 
Ecumenical Councils because Christ has 
established them as “lights upon the earth,” guiding 
us to the true Faith. “Adorned with the robe of 
truth,” the doctrine of the Fathers, based upon the 
preaching of the Apostles, has established one faith 
for the Church. Ecumenical Councils are the 
highest authority in the Church. Such Councils, 
guided by the grace of the Holy Spirit, and 
accepted by the Church, are infallible. 
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 The Church's conciliar definitions of dogma 
have the highest authority, and such definitions 
always begin with the Apostolic formula: “It 
seemed good to the Holy Spirit and to us...” 
(Acts 15: 28).  
 The Ecumenical Councils were always convened 
for a specific reason: to combat false opinions and 
heresies, and to clarify the Church’s teaching. But 
the Holy Spirit has thus seen fit, that the dogmas, 
the truths of faith, immutable in their content and 
scope, constantly and consequently are revealed by 
the conciliar mind of the Church, and are given 
precision by the holy Fathers within theological 
concepts and terms in exactly such measure as is 
needed by the Church itself for its economy of 
salvation. The Church, in expounding its dogmas, 
is dealing with the concerns of a given historical 
moment, “not revealing everything in haste and 
thoughtlessly, nor indeed, ultimately hiding 
something” (St Gregory the Theologian). 
 A brief summary of the dogmatic theology of the 
First Six Ecumenical Councils is formulated and 
contained in the First Canon of the Council of 
Trullo (also known as Quinisext), held in the year 
692. The 318 Holy Fathers of the First Ecumenical 
Council are spoken of in this Canon I of Trullo as 
having: “with unanimity of faith revealed and 
declared to us the consubstantiality of the three 
Persons of the Divine nature and, ... instructing the 
faithful to adore the Father, Son, and Holy Spirit 
with one worship, they cast down and dispelled the 
false teaching about different degrees of Divinity.”  
 The 150 Holy Fathers of the Second Ecumenical 
Council left their mark on the theology of the 
Church concerning the Holy Spirit, “repudiating 
the teaching of Macedonius, as one who wished to 
divide the inseparable Unity, so that there might be 
no perfect mystery of our hope.” 
 The 200 God-bearing Fathers of the Third 
Ecumenical Council expounded the teaching that 
“Christ, the Incarnate Son of God is One.” They 
also confessed that “she who bore Him without 
seed was the spotless Ever-Virgin, glorifying her 
as truly the Mother of God.” 

 The 630 Holy Fathers of the Fourth Ecumenical 
Council decreed that “the One Christ, the Son of 
God... must be glorified in two natures.” 
 The 165 God-bearing Holy Fathers of the Fifth 
Ecumenical Council “in synod anathematized and 
repudiated Theodore of Mopsuestia (the teacher of 
Nestorius), and Origen, and Didymus, and 
Evagrius, renovators of the Hellenic teaching about 
the transmigration of souls and the transmutation 
of bodies and the impieties they raised against the 
resurrection of the dead.” 
 The 170 Holy Fathers of the Sixth Ecumenical 
Council “taught that we ought to confess two 
natural volitions, or two wills [trans. note: one 
divine, and the other human], and two natural 
operations (energies) in Him Who was incarnate 
for our salvation, Jesus Christ, our true God.” 
 In decisive moments of Church history, the holy 
Ecumenical Councils promulgated their dogmatic 
definitions, as trustworthy delimitations in the 
spiritual battle for the purity of the orthodox faith, 
which will last until such time, as “all shall come 
into the unity of faith, and of the knowledge of the 
Son of God” (Eph. 4: 13). In the struggle with new 
heresies, the Church does not abandon its former 
dogmatic concepts nor replace them with some sort 
of new formulations. The dogmatic formulae of the 
Holy Ecumenical Councils need never be 
superseded, they remain always contemporary to 
the living Tradition of the Church. Therefore, the 
Church proclaims:  
 “The faith of all in the Church of God hath been 
glorified by men, which were luminaries in the 
world, cleaving to the Word of Life, so that it be 
observed firmly, and that it dwell unshakably until 
the end of the ages, conjointly with their God-
bestown writings and dogmas. We reject and we 
anathematize all whom they have rejected and 
anathematized, as being enemies of Truth. And if 
anyone does not cleave to nor admit the 
aforementioned pious dogmas, and does not teach 
or preach accordingly, let him be anathema” 
(Canon I of the Council of Trullo). 
 In addition to their dogmatic definitions, the 
Holy Fathers of the Ecumenical Councils exerted 
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great efforts towards the strengthening of church 
discipline. Local Councils promulgated their 
disciplinary canons according to the circumstances 
of the time and place, frequently differing among 
themselves in various particulars. 
 The universal unity of the Church required unity 
also in canonical practice, i.e. a conciliar 
deliberation and affirmation of the most important 
canonical norms by the Fathers of the Ecumenical 
Councils. Thus, according to conciliar judgment, 
the Church has accepted: 20 Canons from the First, 
7 Canons from the Second, 8 Canons from the 
Third, and 30 Canons from the Fourth Ecumenical 
Synods. The Fifth and the Sixth Councils 
concerned themselves only with resolving 
dogmatic questions and did not leave behind any 
disciplinary canons.  
 The need to establish in codified form the 
customary practices during the years 451-680, and 
ultimately to compile a canonical codex for the 
Church, occasioned the convening of a special 
Council, which was wholly devoted to the general 
application of churchly rules. This was convened 
in the year 692. The Council “in the Imperial 
Palace” or “Under the Arches” (in Greek en trullo), 
came to be called The Council in Trullo. It is also 
called the Quinisext [meaning the “fifth and 
sixth”], because it is considered to have completed 
the activities of the Fifth and Sixth Councils, or 
rather that it was simply a direct continuation of the 
Sixth Ecumenical Council itself, separated by just 
a few years. 
 The Council in Trullo, with its 102 Canons (more 
than of all the Ecumenical Synods combined), had 
a tremendous significance in the history of the 
canonical theology of the Church. It might be said 
that the Fathers of this Council produced a 
complete compilation of the basic codex from the 
relevant sources for the Church’s canons. 
 New historical conditions can lead to the change 
of some particular external aspect of the life of the 
Church. This makes creative canonical activity 
necessary in the conciliar reasoning of the Church, 
in order to reconcile the external norms of church 
life with historical circumstances. 

CЛУЖБА	БОЖA	
Тропарi і кондаки 

Тропар, глас 8: Препрославлений Ти, Христе 
Боже наш,* світила на землі - отців наших - 
оснував Ти* і ними до істинної віри всіх нас 
направив Ти.* Багатомилосердний, слава 
тобі. 
†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові* і нині, 
і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
Кондак, глас 6: Ти — із Отця несказанно 
возсіявший Син* — iз жени родився 
подвійний єством.* Його видячи, не 
відрікаємося виду зображення,* але його, 
благочесно написавши, вірно почитаємо.* І 
ради того Церква, держачи істинну віру,* 
цілує ікону вочоловічення Христового. 

Прокімен, Глас 4 
Пісня Отців, глас 4: Благословен єси. Господи, 
Боже отців наших. і хвальне, і прославлене 
ім’я твоє на віки (Дан. 3:26). 
Стих: Бо праведний єси в усьому, що сотворив 
ти нам (Дан. 3:27). 

Апостол – до Євреїв 13:7-16 
Брати і сестри, пам’ятайте про наставників 
ваших, які звіщали вам слово Боже, і, 
дивлячись на кінець їхнього життя, 
наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора і 
сьогодні — той самий і повіки. Не 
піддавайтеся різним чужим наукам; воно бо 
добре укріпити серце ласкою, а не стравами, 
які не принесли ніякої користи тим, що ними 
займалися. У нас є жертовник, з якого не 
мають права їсти ті, що служать при наметі. 
Бо м’ясо тих звірят, яких кров архиєрей 
заносить у святиню за гріхи, спалюється за 
табором. Тому й Ісус, щоб освятити народ 
своєю кров’ю, страждав поза містом. Тож 
виходьмо до нього за табір, несучи його 
наругу, бо ми не маємо тут постійного міста, 
але майбутнього шукаємо. Тому, отже, через 
нього приносімо завжди Богові жертву хвали, 
тобто плід уст, які визнають його ім’я. Не 
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забувайте добродійства взаємної допомоги, 
такі бо жертви є милі Богові. 

Стихи Алилуя 
1. Бог богів, Господь мовив, і призвав землю 
від сходу сонця до заходу (Пс. 49:1).  
2. Зберіть йому преподобних його, що 
заповідують завіт його в жертвах (Пс. 49:5). 

Євангелія – 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 пізнали 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 
прийняли 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. 

Причасний 
Хваліте Господа з небес* хваліте його на 
висотах.* Радуйтеся, праведні, у Господі, 
правим належить похвала (Пс. 32,1).  * Алилуя, 
алилуя,* алилуя. 

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

Сьогодні, неділя, 21-го липня 
5:00 пп. (суб) – Теодосія Бабей 
9:30 рано – Андрея Шабо 
11:00 рано – Ярослав Брода 

В слідуючу неділю, 28-го липня 
5:00 пп. (суб) – Андрій Войціховський 
9:30 рано – Григорій Варава 
11:00 рано – Кася Тимчак 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ОГОЛОШЕННЯ	
МНОГАЯ ЛІТА – з днем народження, складаємо 
найщиріші побажання Елейн Стаюра (19-го 
липня) та Зенон Вольскі (23-го липня). Нехай 
Господь Бог благословить на многі і благі літа! 

ЗАПРОШЕННЯ – У суботу, 10 СЕРПНЯ 2019, в 
Катедрі Святого Йосафата в Едмонтоні з 
БЛАГОДАТІ БОЖОЇ, в присутності делегата від 
Ґенеральної настоятельки, сестри Христини 
Сиротинської – Провінційної настоятельки, і 
всіх вірних, слугиня Божа, сестра EMILY 
SCHIETZSCH, буде скадати свої вічні обіти, як 
сестра Служебниця Непорочної Діви Марії. 
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ відправиться о 5:00 
год. п.п., після якої буде святкова вечеря. 
Просимо Вашої присутності та молитви. 
Кількість квитків обмежена. R.S.V.P. через 
email: alans@shaw.ca 

ЧИТАЛЬНИЙ КЛУБ – для дорослих (18-35 
років життя) починає спільне читання нової 
книжки, «Внутріший Замок» Св. Тереси 
Авільської (в анг. мові). Перше читання і 
дискусія над прочитаним відбудеться в 
неділю, 21-го липня, після першої Служби 
Божої в церковному підвалі. За дальшими 
інформаціями, просимо звернутися до Лорен 
Джірард на адресу: lcgirard@ulaberta.ca 

ГОЛУБЦІ – парафіяльна кухня потребує 
помочі з приготовленням голубців у середу, 
24-го липня, 2019 від 8:00 ранку. Дякуємо 
заздалегідь за вашу поміч! 
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ВІВТОРОК, 6-ГО СЕРПНЯ: СВЯТО 
ПЕРЕОБРАЖЕННЯ Г.Н.І.Х. – благословення 
фруктів (овочів) відбудеться після кожної 
Служби Божої. Переображення Ісуса на горі 
Тавор підготовляє учнів до Ісусового 
Воскресіння. Тому, заохочуємо вірних 
принести фрукти/овочі в великодному 
кошику для святочного благословення в 
церкві. В день свята (6-го серпня) порядок 
богослужень слідуючий: 
7:30 ранку – Святочна Утреня (дво-мовно) 
9:30 ранку – Служба Божа (в анг. мові) 
11:00 ранку – Служба Божа (в укр. мові) 
7:00 вечора – Служба Божа (дво-мовно) 
Велика Вечірня з Литією (дво-мовно) 
відправиться в понеділок, 5-го серпня, о год. 
5:30 п.п. 

КУРС ДЛЯ ДЯКІВ – відбудеться в п’ятницю, 
25-го жовтня (6:00-9:00 вечора) та в суботу 
26-го жовтня (9:00 ранку до 4:00 п.п.). В 
програмі: Служба Божа, Воскресні гласи, та 
змінні частини у великі свята – все в 
українській та англійській мовах. За 
дальшими інформаціями або в справі 
реєстрації просимо звернутися до 
єпархіяльної канцелярії, або до д-р Меланії 
Тиржон, Melanie.turgeon@kingsu.ca 

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. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
НЕДІЛЯ, 14-ГО ЛИПНЯ, 2019 

Недільні ковертки $5,501.00 
Дрібні пожертви $220.65 
Свічки $85.95 
Окремі Пожертви на парафію $550.00 
РАЗОМ: $6,357.60 

Річно, скільки фондів потрібно щоб утримати 
катедральний храм? – Приблизно $380,000 долярів. 
(Це виходить приблизно $1,000 долярів на день). 
Як допомогти? – Ми зможемо покрити всі наші 
видатки, якщо пересічна недільна пожертва вийде на 
$20 долярів ($100 місячно). Просимо вашої допомоги 

щоб запезпечити всі фінансові зобов’язання катедри 
(вашого дому та Божого дому). Нехай Господь Бог 
благословить! 
Фонд Збереження Катедри 
N.N. $20.00 
о. Петро і Дона Бабей $200.00 
Ігор і Тетяна Бакалюк $10.00 
Ольга Салей $200.00 
Володимир Микитюк $40.00 
Делла Костишен $1000.00 
(в пам’ять +Едварда Костишина) 
РАЗОМ $1,470.00 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
«Єдність є в сутності, в глибині, в 
природі греко-католиків», — владика 
Венедикт Алексійчук в інтерв’ю про 
три мрії УГКЦ 
 Після зустрічі проводу Української Греко-
Католицької Церкви із Папою Франциском та 
Римською курією у Ватикані владика Венедикт 
Алексійчук, правлячий архиєрей Чиказької 
єпархії святого Миколая Чудотворця, в ефірі 
«Радіо Марія» поділився своїми думками 
стосовно трьох мрій УГКЦ: патріархату, 
беатифікації митрополита Андрея Шептицького, 
візиту Папи Франциска до України. Розмовляв із 
владикою Сергій Іваницький. 

 Про патріархат 
 Найперше, хочу обговорити із Вами 
нещодавній візит Блаженнішого Святослава 
до Папи Франциска, де активно постало 
питання патріархату для Української Греко-
Католицької Церкви. І Ви знаєте, зараз це 
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настільки активно обговорюється, що 
створюється враження про те, що перспектива 
отримання патріархату для УГКЦ 
наблизилася. Чи так це є, судячи із того духу, 
який витає зараз у повітрі? Це моє перше 
запитання до Вас. 
 Звичайно, що я не маю безпосередньої 
інформації, адже я не був присутній на цій 
зустрічі. Також я не говорив із нашими 
єпископами, бо для мене є найважливішим, що 
сама зустріч відбулася із Папою. Це 
найважливіша річ у нашому житті, коли ми маємо 
своїх друзів чи приятелів, ми не просто 
зустрічаємося із ними задля чогось, але 
зустрічаємося через те, що вони цінні і важливі 
для нас. Тому, це настільки важливо, що 
зустрілися із Папою. Це унікальний та історичний 
момент! Звичайно, дуже багато раз Папа 
зустрічався із нашими єпископами, із Патріархом, 
але в даний момент він запросив і зустрівся із 
усіма, він хотів почути про Церкву, 
поспілкуватися. І одним із аспектів, які виходять 
нагору — це питання патріархату, адже це 
притаманне Східним Церквам. Кожна Східна 
Церква, якщо вона є у повноті завершеною, то 
вона би мала мати патріархат. І тому для мене не 
стоїть запитання чи він буде, а чи не буде, адже 
звичайно, що він буде і це просто питання часу та 
питання різних обставин, які стоять поза тим, що 
нам знане чи незнане, свідоме чи несвідоме. Але 
це є для мене питання часу, щоб патріархат 
постав. 
 Але чому не зараз? Чому коли постає таке 
питання, що можливо не зараз, то багато 
експертів, священиків та навіть єпископів 
кажуть про те, що можливо Ватикану буде 
важко зараз давати патріархат для 
Української Греко-Католицької Церкви, тому 
що й надалі є певні інсайди від різноманітних 
єпископів, мовляв, 20 із лишнім років Ватикан 
відбудовував зв’язок із Російською 
Православною Церквою, і якщо зараз дати 
греко-католикам патріархат, то ці зв’язки 
будуть усунуті. Тому цікавить Ваша точка зору 
щодо таких чуток, таких інсайдів і чи вони 
мають місце? 
 Я думаю, що звичайно мають, але залишається 
відкритим питання, наскільки вони є 

домінуючими і чи є домінуючими, і про це 
можуть знати лише ті, хто до цього є дотичним. 
Звичайно, до цього є дотичною Православна 
Церква, бо коли увінчається патріархатом Греко-
Католицька Церква в Україні, це ставить багато 
великих питань і для них. Навіть у контексті 
цілого передання апостольського — єдиною 
Церквою, яка має передання із часу хрещення 
Володимира в Україні є Українська Греко-
Католицька Церква. Вона походить і має 
цілісність від того єпископату, який тоді існував. 
Проте, дуже мало про це говорять. Таким чином, 
я думаю, що Московський патріархат сильно 
зацікавлений у нас. Але я певний також, що 
існують й інші чинники. Остаточно ж я думаю, що 
чомусь Господь так дає. У нашому житті ми 
багато чого хочемо чи не хочемо. Навіть на 
прикладі Господа, коли Він молився в Оливному 
городі, можемо побачити, що і для Нього як для 
людини не просто було прийняти цю чашу — 
якою дорогою йти. Однак, Він потім сказав: 
«Нехай буде воля Твоя». Тому й у нашій ситуації 
ми, греко-католики, повинні бути свідомими 
цього патріархату, маємо розуміти, що це 
станеться, маємо розуміти, що хтось є проти і 
комусь тепер невигідно, але віддавати в руки Божі 
і казати: «Боже, Ти знаєш краще, коли це має 
здійснитися». І ти є певний того, що це має 
здійснитися. 
 Коли ми читаємо засоби масової інформації, 
то там є і прибічники надання Українській 
Греко-Католицькій Церкві патріархату, але 
також є певні сайти, які, на жаль, мають 
надзвичайно велику аудиторію і на цьому дуже 
спекулюють. Інколи можна прочитати такі 
заголовки, Ваше Преосвященство, які можна 
узагальнити наступним чином: греко-
католики хочуть патріархат, щоб бути 
незалежними від Ватикану. Тому, я 
переадресовую це запитання Вам. 
 Питання греко-католиків? Греко-католики 
завжди терпіли. Погляньмо на історію України, де 
греко-католики найбільше терпіли заради того, 
щоб зберегти цю єдність із Ватиканом, із 
Католицькою Церквою. Тут не стоїть питання: 
проти Ватикану чи за Ватикан, чи відділитися від 
Ватикану. Ми, греко-католики або, — як деколи 
нас обзивали, — уніати є в сутності тими, які 
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прагнуть єдності. Як я вже згадував, ми походимо 
із єдиної Церкви. Погляньмо реально, греко-
католики у собі несуть ту Церкву першого 
тисячоліття, бо ми є стовідсотковими католиками, 
мені нічого не бракує і я нічим не відрізняюся від 
будь-якого католицького єпископа. Водночас я є 
таким же, як православний єпископ і мені нічого 
не бракує того, що є в православного єпископа. 
Тому остаточно греко-католики репрезентують ту 
Церкву першого тисячоліття, коли Церква була 
єдиною. І тут зараз не потрібно говорити про 
екуменізм чи про єдність, лиш варто подивитися 
на греко-католиків і зрозуміти, що єдність є 
можливою, — можна бути одночасно до кінця 
католиком, і до кінця православним. І я думаю, 
що це є частково проблемою. Адже декому греко-
католики колють в очі. А чому? Тому що 
дорікають про те, що Церква є розділеною, 
поділеною, роз’єднаною, і щось із цим розділом, 
поділом треба робити. Отож, греко-католики 
завжди терпіли за єдність, відновлення єдності. 
Берестейська унія — це знову ж таки єдність. За 
що загинули всі наші блаженні, яку були 
проголошені святим Іваном Павлом ІІ? За те, що 
вони хотіли єдиної Церкви. Вони могли піти в 
іншу Церкву і не мати проблем, і відтак — не 
терпіти і не страждати. Єдність є в сутності, в 
глибині, в природі греко-католиків. 
 Ваше Преосвященство, останнє запитання в 
цій тематиці, адже у нас ще є низка важливих 
питань, які хочеться із Вами обговорити. Що 
повинна статися, щоб цей патріархат став 
можливим? Це повинна бути воля Понтифіка 
— Папи Франциска чи ще щось має в 
еклезіології Української Греко-Католицької 
Церкви змінитися, чи і це, і інше, і ще щось? 
Ваша думка із цього приводу. 
 Я думаю, що має прийти на це Божа воля. Адже 
у християнському богословському розумінні ми 
маємо два розуміння часу: хронос як час, у якому 
живемо, та кайрос як час Божий. Я певний того, 
що має просто час Божий. Чому він нам не 
приходить? Це важко нам зрозуміти. Може, і 
Папа шукає, коли цей час може настати, і інші 
особи, які до цього є причетними. Я певний того, 
що коли цей час настане, то всім це буде 
самозрозуміло. 
 

 Про суспільно-політичну ситуацію в Україні 
та вибори 
 Ваше Преосвященство, знову на нас 
нависають вибори. У цю неділю знову будемо 
робити свій вибір, за якого із кандидатів 
віддати свій голос. Можливо, Вам через океан 
видніше, якою зараз виглядає Україна? У нас 
уже спокійніше, ніж це було до президентських 
виборів? Ось цей човен ще доволі серйозно 
розгойданий чи ми вже увійшли якось у 
штиль? 
 Я певний того, що Україна зараз перебуває у 
такому певному стані турбулентності, Україною 
трясе. І тут я би не шукав якогось одного чинника: 
нам завжди хочеться знайти когось винного, — 
що хтось є винним за ті чи інші чинники, і ще 
хтось відразу щось зробить і все налагодиться. Ні, 
є дуже багато чинників і це може стати темою 
окремої передачі, адже про це можна дуже багато 
говорити. Однак, ситуація в Україні є непевною, і 
це є не до кінця добре. Чому? У церковній 
традиції, а особливо у нашій Церкві, ми дуже 
багато разів молимося за мир. Коли ми 
перебуваємо у мирі, тоді ми приймаємо мудрі 
рішення, Божі рішення, правдиві рішення, коли ж 
ми є у станах емоцій, збудження чи ейфорії, ми 
можемо прийняти дурні, або як росіяни кажуть — 
глупі рішення. І тому існує небезпека тоді, коли 
ми цей мир втрачаємо. В Україні він десь 
губиться. Ці протистояння, які були перед 
президентськими виборами, — одні були за 
одного кандидата, інші — за іншого, — 
підтвердили це. Це є небезпечно, адже знову ми 
ідеалізуємо. Не можна ідеалізувати одного 
кандидата, ані другого чи третього, чи 
п’ятдесятого. Кожен із кандидатів має свої 
«плюси» та «мінуси» і тому, треба вважати не 
стільки на «плюси», адже вони є і тут не існує 
проблем, але треба вважати на «мінуси» 
кандидата і тоді сказати, що не зважаючи на ці 
«мінуси», я готовий його обрати. Бо проблемою 
нашого українського суспільства є у тому, що ми 
дуже часто вибираємо і зачаровуємося у певних 
кандидатах, а потім розчаровуємося. Погляньте 
на усі ці роки незалежності — постійне 
зачарування і постійне розчарування. Ми завжди 
живемо між цими двома такими крайнощами. 
Чому? Тому що ми несвідомі людей і часто когось 
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ідеалізуємо, відтак бачимо, що не так сталося, як 
ми цього сподівалися. Таким чином, для мене є 
надзвичайно важливим бути свідомим, коли ми 
когось обираємо, як я вже згадував, «плюсів» цієї 
людини, але ще більше — її «мінусів». Відтак 
сказати собі, що не зважаючи на ці «мінуси», 
слабкі сторони, я все таки приймаю рішення, щоб 
ця особа була. Адже людина є людиною і вона 
ніколи не буде досконалою, лише Господь є 
досконалим. Навіть у Церкві ніхто не є 
досконалим: жоден священик, жоден єпископ і 
навіть Папа Римський не є досконалими. Ми не є 
досконалими, адже маємо грішну людську 
природу, але звичайно, ми повинні зростати у 
святості. В цьому й полягає небезпека: коли ми 
дивимося на політику і шукаємо досконалих 
кандидатів. 
 Ваше Преосвященство, які у Вас сита для 
відбору найбільш вдалого кандидата із 
християнської точки зору та християнських 
цінностей? Якими є Ваші власні параметри, за 
якими будете обирати? 
 Для мене найважливіше із того, що видно у 
людині, — адже надзвичайно багато чого не 
видно, — це її постава, її життя. Що значить це 
життя? Ми бачимо, що сутністю християнства є 
Воплочення, Бог воплотився. Цього не знає жодна 
релігія, хоча і християнство остаточно не є 
релігією. Бог воплотився, тому у християнстві є 
настільки важливим воплочення, життя по-
християнськи. У нас в народі кажуть: «Краще раз 
побачити, ніж сім раз почути». Таким чином, 
надзвичайно важливо побачити цих кандидатів, 
знати щось про них у реальному житті. Знову ж 
таки, у народі кажуть: «Папір все стерпить, чи 
слово все стерпить». І тому для мене це є 
найважливішим критерієм. У мене колись була 
нагода розмовляти із одним міністром. Дуже 
шкода, що не був він українцем. Але він казав: 
«Знаєте, я був звичайною людиною і міг 
послужити одиницям. А зараз я є міністром і не 
буду ним вічно. Однак, зараз я ним є і я маю 
нагоду послужити багатьом людям». Як я вже 
казав, воплочення християнства — це послужити. 
Коли ми дивимося на певну людину, то вона 
мусила виконувати певні справи та позиції, а отже 
служити людям. Бо якщо цього немає, то це йде 
всупереч владі. Адже влада має служити. Якщо 

влада немає цього розуміння, то вона пізніше чи 
раніше заходить в тупик. 
 Якщо ж взяти рівень роз’єднання країни, то 
які у Вас відчуття щодо цього? Ми за ці пів 
року стали більш єдиними чи ця проблема, яка 
існувала, і залишилася? 
 Дуже часто коли хтось будує бізнес, то будує на 
якійсь проблемі. До прикладу, наступає гаряча 
погода — можна продавати воду, чи розпочав 
падати дощ і хтось одразу має нагоду продавати 
парасолі. Таким чином, є проблема — і ти робиш 
бізнес. Я би тут навів аналогію із Україною. 
Найбільшою проблемою України, на мій погляд, 
якщо подивитися в історію, і це також 
відчувається в діаспорі, є роз’єднання. Ми завжди 
ділилися, протиставлялися, конфліктували, мали 
різні позиції. Це завжди було нашою великою 
проблемою. І останніх декілька років після 
Революції Гідності, а навіть після Помаранчевої 
революції було так, і після Революції на граніті, 
ми завжди з’єднувалися. Для нас це є надзвичайно 
важливим, щоб ми були єдині. Роз’єднання 
сильно б’є по нас. І я є цілковито певний, якщо 
існує така проблема роз’єднання чи протистояння 
у нашому українському народові, то коли ми 
будемо плекати цю єдність, берегти та дбати про 
неї, ми зможемо здобути великого. Остаточно, 
коли ми говоримо про Католицьку Церкву, то до 
слова «католицька» існує синонім «вселенська, 
єдина» Церква, правда ж? І тому, дуже важливо є 
плекати цю єдність. Сьогодні існує таке 
протистояння. Чому так кажу? Одні ідеалізують 
одні політичні партії та рухи, інші ідеалізують 
інші. Однак, нікого не можна ідеалізувати, бо я 
певний того, що у скорому часі будуть 
розчаровані одні в одних та інші в інших. Тому 
важливо єднатися і разом працювати для Бога і 
для людей. 
 Вам не здається, що останнім часом ми дещо 
забуксували у цих декомунізаційних процесах? 
У нас досі точаться жорсткі дискусії про те, хто 
ж таки в Україні герой: чи Богдан 
Хмельницький — герой, чи Мазепа — герой, 
чи Бандера — герой? А що робилося із 
Волинською трагедією? Кожного року як 
тільки надходить якась дата, ми продовжуємо 
дискутувати та сваритися між собою, але віз й 
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далі нині там. Чому віз нині там, на Вашу 
думку? 
 Проблема залишається тією ж, яку я вже 
згадував — це проблема ідеалізації. Ми дуже 
ідеалізуємо людей, особливо з історії. Ми 
забуваємо темні сторінки будь-якого із наших 
героїв та пам’ятаємо лише позитивні. У кожного 
героя були темні та немилі сторінки, навіть ми це 
знаємо у церковному середовищі, коли 
відзначаємо, що у кожного святого було несвяте 
та грішне минуле. Таким чином, ми ідеалізуємо 
одних героїв, інші — в інших бачать лише 
позитивні сторони. Навіть у нашому житті ми 
маємо певну особу, яка є цікавою, цінною, 
ідеальною для нас, але для когось ця ж особа є 
цілковито протилежною, хтось цілковито цю 
особу не сприймає, критикує. Це є проблема! У 
моєму житті для мене Бог зробив дар, що я мав 
багато осіб значущих, які мали великий вплив на 
моє життя. Але водночас Бог дав мені великий 
дар, що я бачив їхні слабкі моменти життя. Не 
тому, що вони робили якісь великі гріхи, але 
бачив їхні немочі, слабкості, їхні трудні моменти, 
які вони переживали. Це Бог мене навчив, що не 
можна когось ідеалізувати, не робити з когось 
героя, розуміти те, що кожна людина є людиною. 
Отож, коли ми дивимося в історію, кожен із тих 
історичних осіб мав якесь завдання, щось зробив 
доброго для України, і вони заслуговують нашої 
пошани та визнання, адже зробили чогось 
доброго, але ніколи не можна їх ідеалізувати. І 
ніколи не можна їх ставити у ранг безгрішних чи 
ідеальних. Герої? Так, вони є героями. Але вони 
мали і свої темні сторони. 

 Про візит Папи Франциска до України та 
беатифікацію митрополита Андрея 
Шептицького 
 Ми залишили на завершення ще одну, дещо 
приємну тему. На тій таки зустрічі із Папою 
Франциском Блаженніший Святослав сказав, 
що має три мрії. Одну мрію ми вже обговорили 
і це — патріархат для Української Греко-
Католицької Церкви. І ще дві мрії, які в нього 
є на серці, як сказав Блаженніший, — це 
беатифікація митрополита Андрея 
Шептицького та приїзд Папи Франциска. 
Деякі єпископи мені казали, що на превеликий 
жаль, найвірогідніше, що Папа Франциск не 

приїде, доки в Україні триває війна. За їх 
словами, у ватиканській дипломатії існує 
негласний закон, що доки країна перебуває у 
буремному часі, Понтифік не приїжджає. Тому, 
схиляючись до цього неформального правила, 
можна запрошувати, але, на жаль, надії не має. 
У своєму слові Патріарх Святослав казав, що 
якби така зустріч та візит відбулися, то 
навпаки війна би дуже швидко закінчилася. 
Ви вірите, що не зважаючи на ці неформальні 
дипломатичні закони, все таки Папа може 
приїхати і, скажемо так, пришвидшити процес 
примирення і закінчення війни? 
 Ну, звертаючись до питання чи я вірю чи не 
вірю, — я вірю лише в Господа. Тому я не знаю, 
чи я можу вірити в це. 
 Які у Вас передчуття? 
 На моє переконання, маючи декілька зустрічей 
із Папою чи це офіційних, чи в тіснішому 
середовищі, чи чуючи про ті чи інші речі, що Папа 
робить, я можу сказати, що це може статися. Це 
може статися неочікувано навіть для Глави нашої 
Церкви Блаженнішого Патріарха Святослава. 
Папа може подзвонити до нього і сказати: 
«Слухай, я до тебе приїжджаю за два-три тижні». 
Як ми чули, у багатьох випадках Папа був 
неординарний. Він часто не вписується у цю 
«римську дипломатію», часом не вписується у ці 
римські протоколи, які існують. Тому Папа може 
легко зробити цей крок. Я би не казав про те, що 
Папа є залежним, що він є у полоні тих чи інших 
стереотипів, які можуть існувати чи існують у 
Римі. Тому я би це сподівання не відкладав. Я би 
дав 50 на 50. Папа може легко це сказати, але 
може і не сказати. Папа часто у своїх рішеннях, 
про які ми говоримо як «спонтанні», але я би так 
не казав, діє під натхненням Святого Духа, і я це 
з певністю можу сказати. 
 Ваше Преосвященство, я знаю, що Ви 
достатньо глибоко вивчали біографію 
митрополита Андрея Шептицького. Як Ви 
вважаєте, чому досі, і в принципі багато було 
покладено часу і зусиль для того, щоби він уже 
був беатифікований, але процес, як це здається 
збоку, не будучи в центрі цих подій, достатньо 
в’яло перетікає в те, щоб нарешті було визнано 
його спочатку блаженним, а потім — святим. 
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Що є перепоною до цього із того, що ми, 
можливо, не бачимо? 
 Перепона є доволі простою — він забагато 
всього робив. Набагато легше є проголосити 
якусь монахиню чи монаха, які сиділи десь у 
монастирі та молилися собі, ніхто про нього дуже 
багато не знав, він жив собі свято і праведно. 
Інколи так жартують, що коли ти хочеш стати 
святим, то пиши поменше книжок, роби поменше 
радіоінтерв’ю, нічого не пиши, бо потім після 
тебе залишається багато усього і все це дослідити, 
особливо контраверсійне про те, хто і що казав чи 
подумав, чому так сказав. Тому для мене 
проблемою митрополита Андрея, говорячи по-
людськи, є те, що він багато 
робив і вів активне життя. 
Це є у церковній площині 
єдина особа у ХХ столітті в 
Україні, яка настільки 
активно діяла. Коли ж ти 
дієш активно, то завжди 
певні речі можуть бути 
потрактовані по-різному. 
Тим більше, що він діяв у 
дуже різних політичних 
ситуаціях. Одного разу я 
рахував, що за період його 
життя змінилося до семи 
влад. Уявіть собі, що при 
кожній владі він повинен 
був діяти, а коли він діє, то 
йому можуть закинути, що 
він співпрацював. Таким 
чином, ми всі 
співпрацювали за Януковича, ми всі 
співпрацювали із Януковичем, адже ми були у тій 
державі, правда ж? Тому, він забагато діяв. Але це 
також Божий Промисел. Погляньте, усі ті, які 
були проголошені в Українській Греко-
Католицькій Церкві Папою Йоаном Павлом ІІ 
блаженними, то всі вони є вихованцями 
митрополита Андрея. Митрополит Андрей в тій 
чи іншій мірі, меншій чи більшій, мав на них 
вплив. Питання для мене не полягає в тому, що 
він не проголошений. Питання в Церкві означає 
дві речі: перша річ — проголошення означає, що 
його можна публічно почитати, а значить 
пишуться богослужбові тексти, а друга річ — 

пишеться ікона цього святого. Це два елементи, 
які ми просто додаємо. Для мене митрополит 
святий, я молюся і свідомий його святості. Але в 
якийсь момент ця святість буде об’явлена цілій 
Церкві. Це може зайняти певний час. Чому так є? 
Знову ж таки, наш розум є дуже маленьким, для 
нього багато речей неможливо збагнути. Ми 
хочемо зрозуміти і дати відповідь чому так є. 
Однак, незбагненні є Божі шляхи… 
 А одним із перших вагомих кроків, це вже 
завершуючи нашу розмову, щоб було визнано 
блаженним — це має бути певне чудо. Я 
пам’ятаю наше шестимісячної давнини 
інтерв’ю із Блаженнішим Святославом і він 

казав, що зараз розглядається 
чудо за посередництвом 
Блаженнішого Любомира 
Гузара, коли зцілилася одна 
дівчина, і зараз активно 
розглядається ця справа. А що 
стосується митрополита 
Андрея Шептицького? Чи вже 
ідентифіковані якісь чуда за 
його посередництвом? 
Я думаю, що це є в процесі 
ідентифікації. Звичайно, що 
йдеться не лише про одне чудо, і 
тому це займає багато часу і 
зусиль. Також ми знаємо, що у 
Ватикані є дуже багато цих 
кандидатів на проголошення 
святості. Тому це займає певний 
час, якого вони потребують, щоб 
усе це опрацювати. 

 Дорогі слухачі, це було таке коротке, але дуже 
динамічне із багатьма темами інтерв’ю із 
владикою Венедиктом Алексійчуком. Ваше 
Преосвященство, звісно, що в іншому форматі це 
інтерв’ю було би довшим. У нас є традиція, що 
коли ми спілкуємося із єпископами, то просимо 
про благословення на завершення ефіру. Будь 
ласка… 
 Дух Святий, який все наповняє і в кожну мить 
нашого життя перебуває, нехай сповнить усіх 
великою радістю християнського життя, щоб ми 
були знаком присутності, де Бог нас поставить, і 
Бог зішле силу і благодать, бо він святий завжди, 
і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
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 Повне інтерв’ю владики Венедикта 
Алексійчука в ефірі «Радіо Марія» 

Розмовляв: Сергій Іваницький 
За матеріалами «Радіо Марія» 

Пресслужба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

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 
Greg Warwa, Grand Knight 780-990-9974 
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 

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

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 
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THIS	WEEK	AT	THE	CATHEDRAL	
SUNDAY, July 21st: SUNDAY OF THE FATHERS OF 
THE FIRST SIX ECUMENICAL COUNCILS 

4:00 PM (SAT) – Great Vespers. 
5:00 PM (SAT) – Divine Liturgy; for the health & intentions 
of all parishioners; for the repose of + Anna Bombak. 
7:30 AM (SUN) – Great Matins. 9:00 AM (SUN) – Rosary. 
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng); for all parishioners; 
for the repose of +Peter Dziedzic (40th Day Memorial); for 
the repose of +Sharon. 
11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for the intentions of 
all parishioners; for all our youth at camps; for safe travel 
for all parishioners on holiday; for the repose of +Nicholas 
Fedyna. 

Mon. July 22nd: Equal-to-the-Apostles Mary Magdalene 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Peter Dziedzic. 

Tues. July 23rd: Martyrs Trophimus, Theophilus and those 
with them 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Carol Balko. 

Wed. July 24th: Martyrs Borys and Hlib 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health and intentions of 
Rose Warwa. 

Thurs. July 25 th: Dormition of Saint Anna  
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose +Bronislav 
Vyshnevsky. 

Fri. July 26th: Priest-Martyr Hermolaus and others 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health and intentions of 
Odarka Smal-Martynkiw. 

Sat. July 27th: Great-Martyr Panteleimon 
1:00 PM – Baptism 
4:00 PM – Great Vespers. 
5:00 PM (SUN) – Divine Liturgy; for the health & intentions 
of all parishioners; for the health of Marta Streminski. 

SUNDAY, July 28th: 7TH SUNDAY AFTER PENTECOST 
7:30 AM (SUN) – Great Matins. 
9:00 AM – Rosary. 
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng); for all parishioners; 
for the health and intentions of Rose Warwa. 
11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for the intentions of 
all parishioners; for the repose of +Tekla Kolodij. 

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 

 


