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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 28, 2019 

7TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

Sts. Trophimus, Theophilus & Others, Martyrs (284-

305); Miracle of the Pochaiv Icon (1675). Tone 6. 

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

DIVINE LITURGY 

Troparia and Kontakia 

Troparion Tone 6: Angelic powers were upon Your 
tomb* and the guards became like dead men;* 
Mary stood before Your tomb* seeking Your 
most pure body.* You captured Hades without 
being overcome by it.* You met the Virgin and 
granted life.* O Lord, risen from the dead,* 
glory be to You. 
†Glory be to the Father, and to the Son, and to the 
Holy Spirit, now and for ever and ever.  Amen. 

Kontakion, Tone 6: With his life-giving hand* Christ 
our God, the Giver of life,* raised all the dead 
from the murky abyss* and bestowed 
resurrection upon humanity.* He is for all the 
Saviour,* the resurrection and the life, and the 
God of all. 

Prokimenon, Tone 6 

Save Your people, O Lord, and bless Your 
inheritance. 
Verse: Unto You I will cry, O Lord my God, lest you 
turn from me in silence. 
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Epistle – Romans 15:1-7 

A reading from the letter of the Holy apostle 
Paul to the Romans. 

Brothers and sisters, we who are1 strong ought 
to bear with2 the failings of the weak, and not to 
please ourselves. Let each of us please his 
neighbour for the good purpose of building up 
the neighbor. For Christ did not please Himself; 
but, as it is written, “The insults3 of those who 
insult you have fallen on me.” For whatever was 
written in former days was written for our 
instruction, so that by steadfastness and by the 
encouragement of the Scriptures4 we might 
have hope. May the God of steadfastness and 
encouragement grant you to live in harmony 
with one another, in accordance with Christ 
Jesus, so that together you may with one voice 
glorify the God and Father of our Lord Jesus 
Christ. Welcome one another, therefore, as 
Christ has welcomed you5, for the glory of God. 

Alleluia Verses: 

Verse 1: He who lives in the aid of the Most High, 
shall dwell under the protection of the God of 
heaven. 
Verse 2: He says to the Lord: You are my protector 
and my refuge, my God, in Whom I hope. 

 

                                                           
1 we who are: Paul counts himself among the strong 
Christians set free from Mosaic regulations and their 
claims upon the conscience. 
2 to bear with: not just tolerate, but to be patient with, and 
lovingly encourage and uphold. It is in imitation fo Christ, 
who bore all of humanity’s weaknesses, that the strong in 
faith lovingly and joyfully identify with the weaker 
believers. 
3 the insults: a reference to Psalm 69:9. Psalm 69 describes 
the righteous sufferer who is persecuted for his 
faithfulness to God. Paul portrays Jesus in these terms, 
stressing that Christ followed the will of the Father for the 
benefit of others, even unto death. His example should 
inspire the strong to lay aside their pride and unselfishly 
serve the weak. 
4 encouragement of the Scriptures: The scriptures of Israel 
remain essential to the life and liturgy of the Church, being 
filled with wisdom for Christian living. The unity of the two 
Testaments, Old and New, rests on the unity of salvation 

Gospel - Matthew 9:27-35 

At that time, as Jesus went on from there, two 
blind men followed him, crying loudly, “Have 
mercy on us, Son of David6!” When He entered 
the house, the blind men came to Him; and 
Jesus said to them, “Do you believe that I am 
able to do this? They said to Him, “Yes, Lord.” 
Then He touched their eyes and said, 
“According to your faith let it be done to you.” 
And their eyes were opened. Then Jesus sternly 
ordered them, “See that no one knows of this.” 
But they went away and spread the news about 
Him throughout that district. After they had 
gone away, behold, a demoniac who was mute 
was brought to Him. And when the demon was 
cast out, the one who had been mute spoke; 
and the crowds were amazed and said, “Never 
has anything like this been seen in Israel.” But 
the Pharisees said, “By the ruler of the demons 
He casts out the demons.7” Then Jesus went 
about all the cities and villages, teachin in their 
synagogues, proclaiming the good news of the 
kingdom, and healing every disease and every 
sickness. 

Communion Hymn 

Praise the Lord from the heavens;* praise Him 
in the highest.* Alleluia, alleluia,* alleluia. 

history and the divine authorship of all the biblical books. 
Also, patterns to imitate are given to us in the Scriptures. 
As we look to Jesus and other figures and see how they 
came through their troubles, we can learn to be patient, 
and to look to the future woth hope, as He taught us. 
5 as Christ has welcomed you: Jesus is the model for Paul’s 
exhortations. 
6 Son of David: A messianic title for Jesus, used eight times 
in Matthew. It is sometimes linked with Jesus’ healings and 
exorcisms. According to Isaiah, the messianic age is 
signified when “the eyes of the blind shall be opened, and 
the ears of the deaf shall hear” (Is 35:5). These healings are 
a sign that Jesus is the awaited Messiah, as is the use of the 
title Son of David by the blind men, which expresses their 
faith in this truth. 
7 To cast out demons by the rulers of demons is impossible, 
for the aim of the devil is to consolidate power, not destroy 
it. Further, Jesus cleansed lepers, raised the dead, and 
remitted sins—whorks demons could not perform. 
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

READERS 

Sunday, July 28 – 7TH SUN AFTER PENTECOST 

5:00 pm (Sat) – Andrew Wojcichowsky 
9:30 am (ENG) – Greg Warwa 
11:00 am (UKR) – Kasia Tymczak 

Sunday, August 4 – 8TH SUN AFTER PENTECOST 

5:00 pm (Sat) – Dan Papirnik 
9:30 am (ENG) – Peter Sorochuk 
11:00 am (UKR) – Solomiia/Julian Savaryn 

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

ANNOUNCEMENTS 

PARISH 

HAPPY BIRTHDAY! – Our best wishes and birthday 
blessings to those who celebrated their birthdays 
this past week. God bless and many happy years! 

COFFEE SOCIAL TODAY – In the church 
basement after the 9:30 am Liturgy. 

NO VESPERS & MATINGS – on Sat-Sun August 
3-4. We will resume on the following Sunday. 

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 has started its new 
book, The Interior Castle by St. Teresa of Avila. 
We had our first meeting on July 14 after Divine 
We meet on Sundays, in the church auditorium, 
after the 9:30 am Divine Liturgy. 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 

DORMITION FAST – Begins Thursday, August 
1st, and end with the eve of the Dormition feast, 
August 14th. Abstinence from meat is prescribed 
for Wednesdays and Fridays during this two-
week fast. NOTE: With this fast, we prepare for 
the feast of the Falling-Asleep (Dormition) of 
the Most Holy Mother of God and her 
assumption into heaven, both soul and body. In 
accordance with our Lord’s words in today’s 
Gospel reading, prayer combined with fasting 
becomes a powerful spiritual weapon against 
evil! 

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

SUNDAY, JULY 21, 2019 

Sunday Envelopes $3,195.00 
Loose Donations $245.00 
Candles $89.55 
Donations to the Church $448.60 

TOTAL: $3,978.15 

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 

Olga Zinchuk $100.00 
Oleksandra Motruk-Warchola $50.00 

Kathy Tachynski $100.00 
In memory of +Annie & +Dave & +Mike Broda 

TOTAL $250.00 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Opening the Eyes of our Souls to the 

Brilliant Light of Christ 

Fr. Philip LeMasters 

 Have you ever noticed how we often use our 

ability to see as an image for our ability to 

understand? We say, “as you can see” when we 

mean “as you can understand.” And we say that 

people are blind to the truth in order to express that 

they do not know the truth. There is a deep 

connection between seeing and knowing. 

 In nine days, we will celebrate a great feast that 

focuses on human beings actually seeing and 

knowing God. At our Lord’s Transfiguration on 

Mount Tabor, He revealed His divine glory to 

Peter, James, and John. His face shone like the sun 

and His clothes became as white as light itself. 

Moses and Elijah appeared with Him, until a cloud 

overshadowed them, and the voice of the Father 

proclaimed, “This is my Beloved Son with Whom 

I am well pleased: Hear Him.” The disciples had 

understandably fallen to the ground before this 

overwhelming revelation, but the Savior told them 

to “Rise, and have no fear.” Then they saw only the 

Lord Himself. (Matthew 17:1-9) 

 We may think that the change that occurred at 

the Transfiguration was in Christ’s appearance, but 

it was actually in the spiritual eyes of the disciples. 

The Lord enabled them to behold His unchanging, 

eternal divine glory to the extent that they were 

able in order to prepare them for His Passion, so 

that they would know that His suffering was 

voluntary. For He is truly the Lamb of God Who 

offered Himself freely on the cross out of love for 

the salvation of the world. That is how He 

conquered sin and death, bringing corrupt 

humanity into eternal life through His glorious 

resurrection on the third day. 

 The Transfiguration is not simply an event that 

occurred two thousand years ago, but the greatest 

manifestation of what it means to unite ourselves 

with Christ. For to know Him is not simply to 

affirm certain ideas or words about Him, however 

true they may be. To know Christ is to experience 

and encounter Him as the eternal Son of God from 

the depths of our souls. It is to see and know Him 

for Who He really is as we share in His life by 

grace. We enter mystically into the Transfiguration 

when we are transformed personally by His divine 

energies and shine with His holy light. 

 In today’s gospel lesson, Christ restored the sight 

of two blind beggars who had called out to Him as 

the Jewish Messiah, saying “Have mercy on us, 

Son of David.” When these men came to Him, He 

asked: “Do you believe that I am able to do this? 

They said to Him, ‘Yes, Lord.’ Then He touched 

their eyes, saying, ‘According to your faith be it 

done to you.’ And their eyes were opened.” 

 This passage has much in common with the 

Transfiguration, for in both we read of Christ 

opening the eyes of the blind. Both concern Jews 

who lacked full understanding of Who the Lord is 

as the Son of God, as they thought of the Messiah 

as an especially blessed human being, not as 

divine. Moses and Elijah represented the Old 

Testament law and the prophets, but Christ’s 

superiority to them was revealed when the voice of 

the Father identified Him as His Beloved Son. At 

the end of the vision, only Christ remains. He is not 

simply the Son of David as a righteous ruler, but 
“Light of Light, very God of very God, begotten, 

not made, of one essence with the Father, by 

Whom all things were made…” 

 Both our gospel text and the Transfiguration also 

concern people who need healing beyond their own 

power. In this regard, the disciples represent us all 

https://blogs.ancientfaith.com/easternchristianinsights/author/easternchristianinsights/
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who have turned away from the deep personal 

union with God for which He created us in His 

image and likeness. Our sins have darkened, 

distorted, and clouded the eyes of our souls. Left to 

our own devices, we would never behold the glory 

of God. Spiritually, we all come to Christ like the 

blind men, calling out for His mercy to do for us 

what we cannot do for ourselves. Those men did 

not have a full understanding of Who Christ was, 

but the Savior did not require that in order to 

restore their sight. He asked only if they believed 

that He was able to help them. When they answered 

“yes,” He said, “According to your faith be it done 

to you.” 

 The Lord treated Peter, James, and John in a 

similarly generous way. These disciples did not 

have a full comprehension of Who Christ was until 

after His resurrection. Nonetheless, He mercifully 

revealed His divine glory to them. They had at least 

enough faith at the time for this vision to be of 

spiritual benefit. It was through this experience that 

they were prepared to receive the good news of the 

resurrection and to proclaim the gospel to the 

world. In this sense, we can see that St. Paul bases 

his call for humble compassion on the example of 

Christ: “We who are strong ought to bear with the 

failings of the weak, and not to please ourselves; 

let each of us please his neighbor for his good, to 

edify him. For Christ did not please himself; but, 

as it is written, ‘The reproaches of those who 

reproached you fell on me.’” He enlightened the 

disciples at His Transfiguration for the healing of 

their souls, which enabled them in turn to enlighten 

and serve others. 

 We all suffer from badly distorted vision in our 

relationship with God, other people, and even 

ourselves. Our spiritual vision is weak because we 

have become content with darkness and weakness 

in our souls. Instead of doing all that we can to 

grow in the divine likeness in response to our 

Lord’s mercy, we have preferred to stumble around 

in the night of our passions. Too often, we are the 

blind leading the blind who together fall into a pit. 

 The good news, however, is that Christ has 

become one of us in His infinite mercy so that we 

may become partakers of the divine nature, so that 

we participate personally in the eternal and holy 

life for which He created us. If we will call out to 

Him in humble faith and repentance, He will 

restore our spiritual vision as surely as He healed 

the eyes of the blind. All that they had to do was to 

ask and to believe as best they could. 

 We can be sure that those men were not 

expressing a casual emotion by calling out to Him, 

but instead opening the wretchedness of their lives 

for healing with every ounce of their being. We 

must do the same thing daily by cultivating a 

settled habit of prayer in which we open our hearts 

and minds to the Lord for healing and strength that 

are beyond our own ability. Prayer is not simply 

thinking about God but being fully present to Him. 

It is true spiritual knowledge of God, not simply 

having religious ideas or feelings. As hard as it is 

to believe, true prayer is opening the eyes of our 

souls to the same divine glory beheld by the 

disciples at the Transfiguration. It is how we 

may become illumined with the gracious divine 

energies like an iron left in the fire. 

 Even as we cannot expect a room to be full of 

light unless we uncover the windows, we cannot 

expect the eyes of our souls to be illumined unless 

we offer our lives to God in prayer. We all like to 

convince ourselves that we have better things to do, 

but can anyone really not spend at least a few 

minutes each day in focused prayer? We can all 

offer the Jesus Prayer quietly and meditatively 

many times during our daily routines: “Lord Jesus 

Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner.” 

Whenever you are tempted not to pray, remember 

that prayer is how you open the darkness of your 

soul to the brilliant light of Christ. It is how, like 

those blind men, you present yourself in faith for 

His healing. Though we do not yet have the eyes to 

see it, prayer is how we may behold the radiance of 

the only-begotten Son of the Father as truly as did 

the disciples on Mount Tabor. Prayer is the most 

basic practice of the Christian life, and 

absolutely necessary if we want to stop 

wandering around in the dark. It is how we 

ourselves may be transfigured by the mercy of our 

Lord, God, and Savior Jesus Christ. 
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CЛУЖБА БОЖA 

Тропарi і кондаки 

Тропар, глас 6: Ангельські сили на гробі Твоїм,* 
і сторожі омертвіли;* Марія ж стояла при 
гробі, * шукаючи пречистого тіла Твого. * 
Полонив Ти ад і, не переможений від нього, 
* зустрів Ти Діву, даруючи життя.* 
Воскреслий з мертвих, Господи, слава Тобі! 

†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові* і нині, 
і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Кондак, глас 6: Животворною рукою 
Життєдавець, Христос Бог,* воскресив з 
темних безодень всіх померлих* і подав 
воскресіння людському родові:* Він бо всіх 
Спаситель,* воскресіння, життя і Бог усіх. 

Прокімен, Глас 6 

Спаси, Господи,* людей Твоїх,* і благослови 
спадкоємство Твоє. 

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, 
не відвертайсь мовчки від мене. 

 

Апостол – Рим 13,1-7 

До Римлян Послання святого апостола Павла 
читання. (13:1-7) 

Брати і сестри! Ми сильні, мусимо нести 
немочі безсильних, а не собі догоджати.  
Кожний із нас нехай намагається догодати 
ближньому: на добро, для збудування. Бо й 
Христос не собі догоджав, а як написано:  
«Зневаги тих, що тебе зневажають, упали на 
мене.» Все бо, що було написане давніше, 
написане нам на науку, щоб ми мали надію 
через терпеливість й утіху, про які нас 
навчають Писання. Бог же терпеливости й 
утіхи нехай дасть вам, щоб ви однодушно, 
одними устами славили Бога й Отця Господа 
нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один 
одного, як і Христос прийняв вас у Божу 
славу. 

 

Стихи Алилуя 

1. Хто живе під охороною Всевишного, під 
покровом Бога небесного оселиться. 

2. Скаже він Господеві:  Ти заступник мій і 
пристановище моє, Бог мій, на котрого я 
надіюся. 

Євангеліє - Матея 9: 27-35 

В той час, як Ісус відходив слідом за ним 
пішли два сліпці, кричачи: «Помилуй нас, 
сину Давидів!» І коли він увійшов до хати, 
сліпці приступили до нього, і він спитав їх:  
«Чи віруєте, що я можу це зробити?» «Так, 
Господи!» вони йому кажуть. Тоді він 
доторкнувся до їхніх очей, кажучи: «Нехай 
вам станеться за вашою вірою!» І відкрились 
їхні очі. Ісус суворо наказав їм: «Глядіть, щоб 
ніхто не знав про це.»  Та вони, вийшовши, 
розголосили про нього чутку по всій країні.  
Як вони виходили, превили до нього німого, 
що був біснуватий.  Коли ж він вигняв біса, 
німий почав говорити, і люди дивувалися, 
кажучи:  «Ніколи чогось такого не бачемо в 
Ізраїлі.»  Фарисеї ж говорили: «Він виганає 
бісів князем бісівським!»  Ісус обходив усі 
міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, 
проповідуючи Євенгеліє Царства та вигоючи 
всяку хворобу й недугу. 

Причасний 

Хваліте Господа з небес* хваліте його на 
висотах. * Алилуя, алилуя,* алилуя. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ЧИТЦІ 

Сьогодні, неділя, 28-го липня 

5:00 пп. (суб) – Андрій Войціховський 
9:30 рано – Григорій Варава 
11:00 рано – Кася Тимчак 

В слідуючу неділю, 4-го серпня 

5:00 пп. (суб) – Данило Папірник 
9:30 рано – Петро Сорочук 
11:00 рано – Соломія/Юліян Саварин 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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ОГОЛОШЕННЯ 

МНОГАЯ ЛІТА – складаємо найщиріші 
побажання з днем народження всім хто 
святкував на минулому тижні. Нехай Господь 
Бог благословить на многі і благі літа! 

СПАСІВКА/БОГОРОДИЧНИЙ ПІСТ – 
починається в четвер, 1-го серпня і закінчується 
з навечер’ям свята у середу, 14-го серпня. 
Підчас посту, здержання від м’ясних страв у 
середу та п’ятницю. Молитва з’єднана з постом 
має надзвичайну силу у духовній боротьбі 
проти зла. Цей посний час приготовляє вірних 
до свята Успення Пресвятої Богородиці. 

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) почав спільне читання нової 
книжки, «Внутріший Замок» Св. Тереси 
Авільської (в анг. мові). Дискусія над 
прочитаним відбувається що неділі, після 
першої Служби Божої в церковному підвалі. 
За дальшими інформаціями, просимо 
звернутися до Лорен Джірард на адресу: 
lcgirard@ulaberta.ca 

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) 

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, 21-ГО ЛИПНЯ, 2019 

Недільні ковертки $3,195.00 
Дрібні пожертви $245.00 
Свічки $89.55 
Окремі Пожертви на парафію $448.60 
РАЗОМ: $3,978.15 

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 

Ольга Зінчук $100.00 
Олександра Мотрук-Вархола $50.00 
Катерина Тачинські $100.00 
(в пам’ять +Анни; +Давида і +Михайла Броди) 

РАЗОМ $250.00 

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

mailto:alans@shaw.ca
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«Перше і найголовніше, що нам у 

Канаді не байдуже, – те, що 

відбувається в Україні», – о. Гавриїл 

Габер 

 Серед численної когорти наших 

співвітчизників, які, хто тимчасово, хто 

назавжди роз’їхалися різними країнами світу, є 

й значний відсоток служителів Церкви. І 

найбільше тішить те, коли вони докладають 

максимум зусиль задля популяризації України 

та її духовних цінностей і в інших державах, і 

така вкрай важлива лінія підтримки ведеться із 

покоління в покоління. 

 Якось довідавшись цінну інформацію про те, 

як бережуть і пошановують у далекій Канаді 

українці оригінальну Плащаницю, даровану ще 

Митрополитом Андреєм Шептицьким, ми мали 

також нагоду поспілкуватись із 

священнослужителем Української греко-

католицької церкви – протоігуменом Провінції 

Пресвятого Серця Христового у Канаді о. 

Гавриїлом Габером (Чин Святого Василія 

Великого), торкаючись найрізноманітнішої 

тематики. 

 Українці за кордоном це – завжди 

особлива тема, бо за кожною особистістю, 

незалежно від соціального статусу, віку чи 

роду занять, ще й своє світобачення та певне 

позиціонування тієї чи іншої країни. Для 

когось закордоння стає другою домівкою, 

для когось – зламаною долею… Тому цікаво 

почути докладніше від Вас, як знавця 

закордонного життя з уже понад 

двадцятилітнім стажем, про асиміляцію 

українців у Канаді, як і ствердження себе у 

дещо іншому світі? 

 Історичні факти говорять про те, що українці 

першої хвилі прибули у Канаду понад 125 років 

тому і це були переважно вихідці зі Західної 

України. Вони шукали кращої долі не так для 

себе, як для майбутнього покоління. Не маючи 

своєї церкви, але будучи віруючими за своєю 

суттю, одразу звертаються до владик, зокрема 

до Митрополита Андрея Шептицького, із 

проханням прислати священника. Першими 

сюди приїжджають світські отці. А у 1902 році 

– прибувають отці василіани. З того часу і 

починається організація духовно-суспільного 

життя українців у Канаді. Йдеться про 

будівництво церков та заснування читалень і 

шкіл, початок видавництва журналу «Світло» 

та різних духовних книги. Все спрямовується 

на збереження української мови та культури. 

 Отці разом зі сестрами служебницями не 

лише навчають катехизи, проводять місії, а й 

створюють різні програми, які стосуються 

української обрядовості. Зокрема, пишуть 

різдвяні вертепи українською мовою для дітей 

і молоді канадської діаспори. 

 Щоб опікуватись дітьми і у час канікул, наші 

священики подбали про влаштування літніх 

таборів у мальовничій місцевості – біля озера 

Пиджелайк, що триває і до сьогоднішнього 

часу. Під час таких відпочинкових таборів діти 

продовжують вивчають рідну мову, літературу 

та культуру. І важливий наголос: тут 

виховували і продовжують виховувати 

майбутніх лідерів для Церкви та суспільства.  

 Другий етап приїзду українців у Канаду 

почався після Другої світової війни. Це вже 
були люди, які приїхали з вищою освітою, але і 

зі запитами на більш оплачувану та 

кваліфіковану роботу. Проте дотримання 

християнських і культурних традицій тривало і 

у тому часі. 
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 І третій етап – то і є сучасне покоління, яке 

будучи недооціненим після розпаду 

Радянського Союзу в рідній Україні, бажає себе 

більше удосконалити, розвинути та показати 

свої таланти. Це ті люди, які чітко 

усвідомлюють, що праця має не те, що 

збагачувати, а принаймні вдовольняти всі 

найнеобхідніші життєві потреби, але, на жаль, 

цього в Україні не видно й досі. Інакше ніхто б 

з України не виїжджав. 

 Плюсом нового покоління є те, що воно 

прагне продовжувати традиції наших 

прабатьків, які сюди приїхали й понад сотню 

років тому. Своїх дітей, народжених у Канаді, 

вони приводять в українські школи. Їхніми 

стараннями, для прикладу, в провінції Альберті 

розроблено освітні програми для двомовних 

шкіл: українською та англійською мовами, які 

визнані на державному рівні. І, до слова, 

минулого року канадець українського 

походження із такої школи склав ЗНО та 

найвищі бали. 

 Прикро, але є й негативні тенденції. 

Теперішнє покоління не ходить так часто до 

церкви, як їхні попередники, а лише – на великі 

свята. Тому перед нами постають виклики: 

небезпека полягає в тому, що наші сучасники 

можуть, так би мовити, розчинитися у 

канадському суспільстві. І, на мою думку, ми, 

як Церква, не знаємо, як на це відповісти. 

 Стосовно мене, то я приїхав у Канаду з 

благословення протоархімандрита Діонізія 

Ляховича у 1998 році, не знаючи ні тутешнього 

життя, ні побуту, як і культури чи своєрідності 

думання чужого мені суспільства. Мої перші 

кроки були схожими на кроки малої дитини. 

Але навчатися тут разом із іншими сімома 

василіанськими співбратами, студентами з 

України, для мене було великою честю. Як і 

згодом працювати та вкладати лепту у розвиток 
української діаспори у Канаді. Продовження 

василіанської формації проходило у 

Едмонтонському домі студій. Богословські 

студії – у Нюмені, у Теологічному коледжі, де 

здобув бакалаврат з богослов’я. Далі – 

священичі свячення та праця у парафії Святого 

Василія Великого та інші парафії. Найбільше 

тішило те, що місцеве населення нам завжди 

радо допомагало і підтримувало у всьому. Наші 

парафіяни робили все від них залежне, щоб ми 

почувалися, як удома. До днів сьогоднішніх ми 

вдячні їм за найщиріше ставлення для нас. 

 Тепер у Вас – ступінь магістра з богослов’я 

духовності, Ви – кваліфікований знавець 

психології, чому передувало навчання в 

Україні, у Василіанському інституті 

філософсько-богословських студій та 

Львівському національному університеті 

імені Івана Франка. То, як здобуті знання 

допомагають у буденному житті та у 

священичій праці? 

 Людина створена для постійного пізнання 

Бога. Мій герой – Святий Антоній Падуанський 

сказав: «Бог є чисте знання». Коли ж ми 

занурюємось у якусь нову науку, то пізнаємо 

частинку Бога. Таким чином людина дещо 

краще і дещо більше інтегрально розвивається. 

 Кожна особистість не повинна зупинятися 

над чимось здобутим. Ми також і надалі маємо 

поглиблювати свої знання. Для цього у 

василіанських правилах прописане таке 

поняття, як постійна формація. Богослов’я та 

психологія переплітаються та допомагають 

священнослужителям і вагоміше доносити 

слово Боже, і знаходити підхід до духовного 

життя оточуючих. Щодо мого навчання на 

філологічному факультеті у Львівському 

національному університеті ім. Івана Франка, 

то це не лише вдосконалило знання української 

мови, а й навчило влучно висловлюватися в 

усний та письмовий спосіб, а також надихнуло 

на випуск збірки поезій «Душа у пошуках». 

Збірка була видана в 2014 році у м. Торонто у 

співпраці з українським композитором 

Зеноном Лавришиним, який поклав на музику 

вірші, присвячені Богородиці та Ісусу Христу. 

 Неодноразово спілкуючись із 

служителями Церкви, незалежно від 

конфесійної приналежності, завжди 

запитую, що привело на цю нелегку дорогу, 

де відповідаєш не лише за себе, а й стаєш 

порадником, розрадником, духовним 
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наставником та й, зрештою, у великій мірі 

відповідальним за десятки й сотні інших 

життів у добрих намірах? І чи зараз Ви 

впевнені, чи часами не шкодували, що 

обрали саме такий шлях? 

 Вважаю, що кожне покликання є 

благословенне Всевишнім. Як і те, що людині 

дана вільна воля обирати свою дорогу. Для 

прикладу можемо навести те, як Богородиця 

сказала під час Благовіщення своє ТАК. А 

потім усім своїм життям вона засвідчила це 

ТАК. 

 Вибір дороги священства це – постійне 

вдосконалення в молитві та у Святих Тайнах. 

Як на мене, то цей шлях не є надто важким, бо 

Бог завжди нам дає ласку пережити всі 

труднощі. А за такий особливий дар людина 

повинна бути вдячною, має вміти дорожити 

ним, оскільки саме тут знаходиш широту 

можливостей повсякчасно збагачуватись 

духовно. 

 Я ніколи не шкодував про свій вибір, хоча й 

у моєму житті бували не легкі виклики. Мені є 

за честь вливатися у спасительну дію Ісуса 

Христа, доносячи цю Благу вість й до інших 

людей. 

 Так, кожна людина є відповідальною за своє 

спасіння. А священнослужителі – й за те, у який 

спосіб навчають свою паству. 

 На цьому шляху завжди пригадую слова 

Святого Августина: «Моєї благодаті вам 

достатньо». Це є цілковите уповання на Боже 

милосердя. А я є тільки знаряддям у Його 

руках. І це знаряддя ніколи не має відійти від 

цієї благодаті. Або ж, цитуючи англійського 

письменник Гілберта Честертона «Я є тільки 

осля, на якому Ісус Христос в’їжджає»… 

 У нас, в Україні, тривають заходи з 

відзначення 30-ліття виходу Української 

греко-католицької церкви з підпілля. 

Знаючи про Ваше добре виховання у роки 

заборони української Церкви, цікаво 

заглибитись у спогади про події та духовних 

наставників того болісного періоду для 

десятків тисяч вірян? 

 Ми вдома мали маленький 

перефотографований молитовник 

«Гостинець», який наші отці видали у Жовкві 

після першої Добромильської реформи. 

Молилися разом із мамою і опановували 

катехізис. У дорослому віці я пішов до 

Першого Причастя. 

 У роки заборони української Церкви служби 

Божі та передачі на релігійну тематику слухали 

по радіо з Ватикану. Час від часу на літургії 

ходили до православного храму. 

 Пам’ятається мені, як у нашому с. Сусолів, 

що у Самбірському районі Львівської області, 

пізно ввечері біля церкви Введення у храм 

Пресвятої Богородиці збиралися старші люди і 

молилися Молебень до Пресвятої Богородиці 

за вихід нашої Церкви з підпілля і за те, щоб 

Україна стала вільною. З ними були і діти. 

Вчителі за цим пильнували, бо мали наказ нас 

розганяти. Школярів потім карали низькими 

оцінками та проводили з нами антирелігійні 

бесіди. 

 Одного разу зі мною трапився випадок на 

Великдень, коли я прийшов подзвонити у дзвін. 

Мій друг не впильнував наближення сільського 

голови. Правда, я таки втік, але мій піджак 

залишився у руках того партійця. 

 Якось мені доручили привезти Святе 

Причастя для людей, оскільки священик не мав 

тоді змоги. Пам’ятаю, що жодного страху у 

мене не виникало. 

 Також із часів заборони пам’ятаю, як у 1988 

році з намірами відродити Українську Греко-

Католицьку Церкву перші єпископи разом із 

відомим українським правозахисником Іваном 

Гелем поїхали до Москви. З ними був і наш 

дуже добре знайомий, блаженної пам’яті дяк 

Іван. Тоді виникали думки, що вони можуть не 

повернутися. Але на все була Божа воля. Ми 

молилися на вервиці, щоб Бог допоміг аби 

Церква вийшла із підпілля. Співали молебні, 

збирали підписи, підтримували їх і своїм 

постом. Це мені і тепер нагадує біблійну 

історію про Мойсея, який молився за перемогу 

для ізраїльського війська. 
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 Коли ж вони повернулися, багато людей 

зібралося у центрі Львова та спільно з отцями 

молилися, майоріли українські прапори. Був 

серед них і я. Це був час великого піднесення. 

Продовження буде наступної неділі. 
Розмовляла: Галина Мельник 

Інформаційний ресурс 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 

 

mailto:theodosia.babej@gmailcom
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THIS WEEK AT THE CATHEDRAL 

SUNDAY, July 28th: 7TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

4:00 PM (SAT) – Great Vespers. 
5:00 PM (SUN) – Divine Liturgy; for the health & intentions 
of all parishioners; for the health of Marta Streminski; for 
the health and intentions of Marjorie Danko. 

7:30 AM (SUN) – Great Matins. 9:00 AM (SUN) – Rosary. 
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng); for all parishioners; 
for all our youth at camps; for safe travel for all 
parishioners on holiday; for health and intentions of Rose 
Warwa; for health and intentions of Bonnie Gaudet. 
11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for the intentions of 
all parishioners; for the repose of +Tekla Kolodij. 

Mon. July 29th: Martyr Callinicus 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Anna Farmus. 

Tues. July 30th: Apostles Silas and Silvanus and others 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Victoria 
Sorochuk (Memorial Day). 

Wed. July 31st: Holy and Just Eudocimus 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the health and intentions of 
Nick & Amelia Danilak. 

Thurs. August 1st: Procession of Relics of the Cross 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the health and intentions of 
Sisters of Servants in Mundare. 

Fri. August 2nd: Relics of First-martyr Stephen 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the health and intentions of 
Teresa Bayrock. 

Sat. August 3th: Ven. Isaac, Dalmatus and Faustus 

No Great Vespers. 

5:00 PM – Divine Liturgy; for the health & intentions of all 
parishioners; for a special intention; for the health and 
intentions of Bonnie Gaudet. 

SUNDAY, August 4th: 8TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

No Great Matins. 

9:30 AM – Divine Liturgy (Eng); for all parishioners; for the 
health and intentions of Francois & Johanne Provencal. 

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 health and intentions 
of Nina Vyshnevska. 

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 

 


