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Troparia and Kontakia
Troparion, Tone 2: When You went down to death,
O Life Immortal,* You struck Hades dead with
the blazing light of Your divinity.* When You
raised the dead from the nether world,* all the
powers of heaven cried out:* “O Giver of Life,
Christ our God, 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 2: You rose from the tomb, O

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

almighty Saviour;* and Hades, seeing this
wonder, was stricken with fear; and the dead
arose.* Creation saw and rejoices with You, and
Adam exults.* And the world, my Saviour, sings
Your praises for ever.

DIVINE SERVICES
Mon-Fri:
Sat. Vigil:

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

Prokeimenon, Tone 2
The Lord is my strength and my song of praise,
and He has become my salvation.
Verse: The Lord has indeed chastised me, but He
has not delivered me to death.
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Epistle – 1 Corinthians 9:2-12
A reading from the First Epistle of the Holy
Apostle Paul to the Corinthians.
If I am not an apostle to others, at least I am to
you; for you are the seal of my apostleship in the
Lord. This is my defense to those who would
examine me. Do we not have the right to our
food and drink? Do we not have the right to be
accompanied by a believing wife1, as do the
other apostles and the brothers of the Lord and
Cephas? Or is it only Barnabas2 and I who have
no right to refrain from working for a living3?
Who at any time pays the expenses for doing
military service? Who plants a vineyard and
does not eat any of its fruit? Or who tends a
flock and does not get any of its milk? Do I say
this on human authority? Does not the law also
say the same? For it is written in the law of
Moses, “You shall not muzzle an ox4 while it is
treading out the grain.” Is it for oxen that God is
concerned? Or does he not speak entirely for
our sake? It was indeed written for our sake, for
whoever plows should plow in hope and
whoever threshes should thresh in hope of a
share in the crop. If we have sown spiritual good
among you, is it too much if we reap your
material benefits? If others share this rightful
claim on you, do not we still more?
Nevertheless, we have not made use of this
right, but we endure anything rather than put
an obstacle in the way of the gospel of Christ.

Alleluia, Tone 2
Verse: The Lord will hear you in the day of
tribulation; the name of the God of Jacob will
shield you. Verse: Lord, grant victory to the king
and hear us in the day that we shall call upon You.

believing wife: Paul is stressing that he has the right, as
an apostle, to be married to a Christian wife and to travel
with a spouse. Other married leaders in the early Church
travelled with their spouses. The right to travel with a wife
would then have included the right for both spouses to be
supported by the missionary churches that hosted them.
Paul has surrendered this privilege by living a celibate life
and by working as a tentmaker to support himself, instead
of relying on material assistance from the Corinthians.
2 Barnabas: One of Paul’s earliest associates.
3 working for a living: Paul often refused financial
assistance from missionary churches even though he was
entitled to it. He instead supported himself to avoid laying
any burden or price on them for his apostolic work.
4 You shall not muzzle an ox: A reference to Deut 25:4. As
Deuteronomy grants oxen the right to eat some of the

grain that is processed by their work, so Christian labourers
can rightly expect material support from the churches they
tend to. This is one of many examples where Paul draws
spiritual significance out of the OT that goes beyond the
literal and historical meaning of the passage and applies it
to a new situation in the Church.
5 Ten thousand talents: A “talent” (coin) is equivalent to
6,000 denarii, or 20 years’ wages for a labourer. The figure
is exaggerated for emphasis: the parable accentuates the
king’s (God’s) mercy in forgiving an incalculable debt that
was impossible for the servant (man) to repay.
6 hundred denarii: A minor debt, since a “denarius” was
equivalent to a single day’s wage for a labourer.
Repayment of 100 days’ wages required patience but was
not impossible.

Gospel – Matthew 18:23-35
The Lord told this parable: “The kingdom of
heaven may be compared to a king who wished to
settle accounts with his slaves. When he began
the reckoning, one who owed him ten thousand
talents5 was brought to him; and, as he could not
pay, his lord ordered him to be sold, together with
his wife and children and all his possessions, and
payment to be made. So, the slave fell on his knees
before him, saying, ‘Have patience with me, and I
will pay you everything.’ And out of pity for him,
the lord of that slave released him and forgave
him the debt. But that same slave, as he went out,
came upon one of his fellow slaves who owed him
a hundred denarii6; and seizing him by the throat,
he said, ‘Pay what you owe.’ Then his fellow slave
fell down and pleaded with him, ‘Have patience
with me, and I will pay you.’ But he refused; then
he went and threw him into prison until he would
pay the debt. When his fellow slaves saw what had
happened, they were greatly distressed, and they
went and reported to their lord all that had taken
place. Then his lord summoned him and said to
him, ‘You wicked slave! I forgave you all that debt
because you pleaded with me. Should you not
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Anniversary on August 19; and to Anna and Les
Sereda, who will be celebrating their wedding
anniversary on August 26th. May God bless you
and grant you peace, health and many happy
years!

have had mercy on your fellow slave, as I had
mercy on you?’ And in anger his lord handed him
over to be tortured until he would pay his entire
debt. So, my heavenly Father will also do to every
one of you, if you do not forgive your brother or
sister7 from your heart.”

THE EUCHARIST – is the very Body, Blood, Soul
and Divinity of the Risen Christ. In Holy
Communion, we receive the whole Person of
the Risen Lord, Jesus Christ. Please approach
only in the state of grace, with faith in His Real
Presence, with holy fear (the utmost respect),
and with love.

Communion Hymn
Praise the Lord from the heavens;* praise Him in
the highest.* Alleluia, alleluia,* alleluia.
===========================
READERS

Sun. August 25 – 11TH SUN AFTER PENTECOST
5:00 pm (Sat) – Andrew Wojcichowsky
9:30 am (ENG) – Dan Papirnik
11:00 am (UKR) – Ola Tymczak

PYROHY WORKBEE – in the Parish Hall, on
Wednesday, August 28th, from 8:00 am. Your
assistance is greatly appreciated!
COFFEE SOCIAL TODAY – In the church
auditorium (basement) after the 9:30 am
Liturgy.

Sun. September 01 – 12TH SUN AFTER
PENTECOST
5:00 pm (Sat) – Theresa Lacousta
9:30 am (ENG) – Don Hocal
11:00 am (UKR) – Kasia Antoszko
============================

BOOK CLUB – meets today in the church
auditorium (basement), after the 9:30 am
Divine Liturgy.
EMAIL SCAM – Please be aware that an email
scam is being circulated through Canada falsely
impersonating. It goes something like: Good
morning, how are you? I need a favor from you,
please email be back as soon as possible. Hope
to hear from you soon. Thanks. (Signed by one
of the priests, with a correct parish name and
address but a fake phone number). If you
receive such an email, PLEASE DO NOT
RESPOND. If you wish, you may report it to EPS
online crime.

ANNOUNCEMENTS
PARISH
MANY HAPPY YEARS! We extend our best wishes
to Bishop David on the anniversary of his priestly
ordination (Aug 22). May God bless and grant
many happy years!

HAPPY BIRTHDAY! We extend our best wishes
and birthday blessings to Mia Buryn (August 22),
Emma Tachynski (August 23), Roman and Olesia
Krupa (August 23), Andrea Leader (August 26)
and to all who celebrate their birthdays. May
God bless with peace, health and happiness.
Many Happy Years!

PASTORAL COUNCIL – will meet on Monday,
September 9th, 2019, at 6:45 pm, in the church
auditorium (basement).
BIBLE STUDY FOR ADULTS – will begin on
Tuesday, September 10th, 2019, at 7:00 PM.
Please bring your bible. Supplimentary
workbook materials will be provided. AREA OF

MANY HAPPY YEARS – to Rick and Cassidy
Gatzke, who celebrated their 19th Wedding

lesson is summarized in Jesus’ commentary on the Our
Father in Mt. 6:14-15.

Forgive your brother or sister: Jesus demonstrated the
folly of mercilessness. One forgiven an eternal debt of sin
should readily forgive others of much smaller debt. The
7
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STUDY: The First Letter of Saint Paul to the
Corinthians. Facilitator: Don Hucal.

GENTLE SILENCE IN CHURCH – out of reverence
to to our Lord, present in the Mystery of the
Most Holy Eucharist, and to those who are
praying, please remember to maintain a gentle
and respectful silence in church. Please be
sensitive to those arriving early to prepare for
Divine Liturgy.

BIBLE STUDY FOR YOUNG ADULTS (ages 18-35)
– will begin on Thursday, September 12th, 2019,
at 7:00 PM. AREA OF STUDY: The Gospel of John
(16 weeks). Bring your Bible, pen/pencil, and an
empty binder. Facilitators: Kyle & Rachael
Wirachowsky. To register, please email Kyle at
kylewirachowsky@gmail.com

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

BLESSING OF CATECHISTS – will take place on
Sunday, September 8th, at the 9:30 AM Liturgy.

EPARCHY

BLESSING OF STUDENTS & TEACHERS – will
take place on Sunday, September 15th, 2019.

Reminiscing About Patriarch Josyf Slipyj. He
was secretly ordained as a bishop by
Metropolitan Andrey Sheptytsky. He suffered at
the hands of Soviet and fascist governments. He
was released to the Vatican and soon began to
reorganize the Ukrainian Greek-Catholic Church
so that even as an underground Church the
message of the Gospel would be proclaimed.
Josyf Slipyj reposed in the Lord 35 years ago and
is being considered for canonization. Fr.
Michael Kowalchyk, a priest of the Eparchy of
Edmonton, personally knew Slipyj (he was his
driver at one point). All are welcome to spend
an evening with Fr. Michael as he reminisces
about his experiences of Slipyj. Saturday,
September 7, 2019 at Holy Spirit Seminary,
12909 113 Avenue. 7:00 pm Panakhyda
followed by storytelling with coffee, tea, and
sweets.

SUNDAY SCHOOL PROGRAM – together with
Solemn Holy Communion Preparation will begin
on Sunday, September 15th, 2019, after the 9:30
am Divine Liturgy.
CHILDREN OF MARY – We invite all girls ages 7
and up to join Children of Mary. It is an
opportunity for young girls to participate in
Sunday service through activities such as
handing out bulletins, leading the rosary, and
holding candles during the Gospel. Once-amonth meetings will include fun activities and
will provide the opportunity for young girls to
learn more about Mother Mary, who has set an
example that all girls and young woman should
strive to follow. If you are interested or have any
questions,
please
contact
me
at
theodosia.babej@gmail.com
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 Resurrectional 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

WOVEN: A RETREAT FOR TEEN GIRLS (13-18) –
will take place September 20-22, 2019, at Camp
Oselia (53230 Range Road 53, Fallis, AB on
Wabamun Lake). COST: $50 (before Sept. 1);
$60 (after Sept. 1). RIDES? – Yes! Call us and we
can make arrangements (780-424-5496). To
register, find the link on www.eeparchy.com or
check out https://woveninhislove.org
CATECHETICAL WORKSHOP – October 1, 2019,
5:30 – 9:00 pm. WHO SHOULD ATTEND? All
those who are working throughout the
Edmonton Eparchy, teaching children or adults,
or those who might like to begin teaching. This
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will be an evening of professional
development, spiritual growth and networking
with other catechists. Theme for the
workshop:- Baptized and Sent: The Church of
Christ on Mission in the World is the theme
chosen by Pope Francis for October 2019.
LOCATION: 9645-108 Ave, Edmonton Those at a
distance are welcome to join us online. Please
contact us and by phone 780-424-5496 or
email:
education@edmontoneparchy.com.
Register by Friday, September 27, at Eventbrite:
https://www.eventbrite.ca/e/catechistworkshop-tickets-67093806381 or find the link
on the Edmonton Eparchy website. COST:
$10.00 - will be charged to your parish after
your attendance at the workshop.

COMMUNITY
UKRAINIAN LANGUAGE CLASSES FOR ADULTS
– September 18, 2019 to March 11, 2020,
Wednesdays 7:00 pm to 9:00 pm. Instruction
provided at several levels. WHERE? St. Andrew’s
Cultural Centre, 9831 75th Street, Edmonton,
AB. Registration deadline: September 11, 2019.
Registration form at: uocc-standrew.ca.
Registration contact: 780-469-1463. Program
Coordinator: 780-465-5440. Registration forms
are available at the south entrance to the
church.
OKTOBERFEST – St. Sophia Ukrainian Catholic
Parish invites you to their Octoberfest Dinner,
Dance and Silent Auction, which will take place
on Saturday, October 19, 2019, at the Ardrossan
Recreation Centre. For tickets or Silent Auction
donation, call Marge at 780-416-0989 or the
Pyrogy Line at 587-784-1894. Tickets: $40 per
person. Cocktails: 5:30 pm, Ukrainian Buffet:
6:30 pm. Band: Mike and the Relics.

24-HOUR RETREAT FOR WOMEN – will take
place on Friday, October 11, beginning at 6:30
PM, and ending on Saturday, October 12, at
6:30 PM, at Camp Oselia, 53230 Range Road 53,
Fallis, AB. Cost: $65 (before Sept. 1); $75 (after
Sept. 1). All meals and snacks are included. A
shuttle to and from the camp will be available at
a cost of $15 per person. Retreat facilitator:
Denise Lavendure-Sych. To register, visit the
Eparchy Website. Registration deadline is
September 30th.

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

SUNDAY, AUGUST 18, 2019

Sunday Envelopes
$4,299.00
Loose Donations
$280.20
Candles
$119.65
TOTAL:
$4,698.85
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.

CALLED TO BE HOLY – MEN’S RETREAT
CONFERENCE – will take place on November 12, 2019, at the Providence Renewal Centre
(3005 119 Street N.W. Edmonton). COST: $60 –
commute, $110 – live in (before Oct 5); $70 –
commute, $120 – live in (after Oct 5). TOPICS:
Testimony & Witness (Mike Sheptak, Damein
Zakordonski), Mission Accomplished: Spiritual
Preparation Required for Mission (Bishop
David), The Eagle Has Landed: Dealing with the
psychological challenge of a Mission (Dr.
Theresa Zolner), Mission 101: The “how” of
reaching others through Christ (Darryl
Tymchuk). To register, find the link on the
Eparchy of Edmonton Website. Deadline for
registrations is October 25, 2019. No late
registrations will be accepted.

PRESERVATION FUND
A. Hawrylechko
M. Zawalak
TOTAL

$100.00
$200.00
$300.00

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

Forgiveness and
the Healing of the Soul
Fr. Philip LeMasters
Sometimes the truth has to come to us in an
unusual way in order to get our attention. That is
because most of us are really good at hearing
only what we want to hear and seeing only what
we want to see. Unfortunately, that means we are
skilled in ignoring uncomfortable truths,
5

including the simple teaching of our Lord that
we must forgive others if we want God to forgive
us. In today’s gospel text, Jesus Christ spoke a
very disturbing parable that should make that
truth clear to us all.
A servant owed his ruler more money than he
could possibly earn in his entire life. When he
could not pay, the master was ready to sell him
and his entire family in order to cover the debt.
But the servant begged for more time to pay, and
the master showed mercy even beyond his
request. He actually forgave the huge
debt; the man then owed nothing and
he and his family were safe from
punishment of any kind. This was an
unbelievably good turn of events for
the servant and his family.
Then that same servant found
another servant who owed him a
much smaller sum of money. Since
the second man did not have enough
to pay the debt, the first servant had
him put in prison until he could pay.
He refused to show him even a small
measure of mercy or patience. When
the king heard about it, he was
enraged that the man to whom he had
forgiven so much would be so cruel
to his fellow servant. So, the king put
the first servant in prison until he
could pay all that he owed. The Lord
ended this parable with the harsh warning: “So
My heavenly Father also will do to you if each
of you, from his heart, does not forgive his
brother his trespasses.”
This parable gets our attention because we all
find it hard to forgive at least some of the people
who have wronged or offended us in the course
of our lives. Regardless of whether the wrongs
occurred days, years, or decades ago, it is
difficult to forgive. At times we actually enjoy
holding grudges against others; maybe it serves
our pride to think that we are better than those
who have wronged us, and thus justified in

looking down on them. We sometimes hate our
tendency to remember past offenses, but
unpleasant memories can play over and over in
our minds, inflame our passions, and make us
feel powerless against them.
Like everything else in the Christian life,
forgiveness is a process of healing as we
participate more fully in the life of Christ by
the power of the Holy Spirit. Notice that the
Lord concluded the parable by saying that we
must forgive others from our hearts, from the
depths of our souls. Though it is a
necessary and important first step,
simply putting on a good face and
not striking back is just the
beginning of the journey. Our goal
is not only to be a bit better at selfcontrol, but to be so filled with
love that we forgive and forget
and show them the same mercy
that the Lord has shown us with a
pure and whole heart. When we
realize how far we are from
fulfilling that high goal, our need
for His mercy should become all
the more clear.
Even as we always want God to
forgive us when we sin, there is no
limit to the forgiving love that He
calls us to give our enemies. When
St. Peter asked, ‘how many times
he was to forgive his brother who sinned against
him, maybe seven times,’ Christ said, no,
‘seventy times seven.” (Matt. 18:22) In other
words, we should always forgive; there is never
a point where the Christian becomes justified in
judging, condemning, and refusing to show
mercy. We are instead to be perfect as our
Heavenly Father is perfect in His providential
love, care, and blessing for the just and the
unjust. (Matt. 5:48)
None of us is anywhere near fulfilling that
divine calling, but we must not give up and
despair about our struggle to forgive others.
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Instead, we must remember that to be a Christian
means to participate personally in the life of the
Holy Trinity by grace. Jesus Christ brings us into
eternal life such that we share in His victory over
sin and death. Already in this life, in the world
as we know it, the holiness, mercy, and love of
the Lord must become active in us, must become
characteristic of us as unique persons as we find
greater healing for our souls.
The more we participate in Him, the more we
will extend His forgiveness to those who have
wronged us. If we refuse to do so, however, we
refuse Christ and reject His mercy. And when we
refuse Him, we condemn only ourselves.
In moments of anger and pain, it is usually
much easier to judge, hate, and condemn than to
love and forgive. Ever since the fall of Adam and
Eve, we humans have distorted our relationships
with one another, allowing fear, judgment, and
insecurity to divide us. Early in the book of
Genesis, their descendent Lamech brags that he
will avenge himself seventy-seven fold (Gen.
4:24). In other words, he was like a bloodthirsty
gangster who never showed mercy to anyone.
We are not that far gone, but we probably do find
it beyond our present strength to forgive seventy
times seven as Christ forgives us.
Like any other area of weakness in the Christian
life, our struggle to forgive must begin with a
sincere confession that we hold a grudge against
someone else. So, we must ask for God’s
forgiveness and help in being healed. We must
also pray for those who have offended us, asking
God’s blessings on them. And when we are
tempted to remember what they have done or to
judge them, we must immediately turn our
attention to the Jesus Prayer and remembrance of
our own need for forgiveness from the Lord, and
from those whom we have offended throughout
the course of our lives. We are not the blameless
judges of others, but those who stand in constant
need of grace, mercy, and healing together with
those who have wronged us.

It is a long struggle, but if we consistently turn
away from unholy thoughts, they will lose their
power over us. “Resist the devil and he will flee
from you.” (James 4:7) The less attention we
give to our temptations, the more they will
diminish. The challenge is harder if the others
involved in these relationships continue
offending us. But remember what the one who
told us to forgive seventy times seven said from
the cross, “Father, forgive them for they know
not what they do.” (Luke 23:34) There is no limit
to the forgiving love of Jesus Christ. And if we
are in Him, there can be no limit on our
forgiveness either. We who want His mercy
must show it to others. Otherwise, we reject Him
and condemn ourselves.
Every human being bears the image of God,
including our enemies. In that we have done
something harmful to anyone, we have done it to
the Lord. Remember the words of St. John: “If
someone says, ‘I love God,’ and hates his
brother, he is a liar.” (1 John 4:20) It is only by
the power of the Holy Spirit in our hearts and
souls that we will be able to live out our love of
God in relation to every human being we
encounter.
The more we share in His life, the more His
mercy will become characteristic of us in
relation to our enemies. We fool only ourselves
by thinking that we may accept His forgiveness
without also showing that same forgiveness to
our neighbors. If we do that, we will become the
hypocritical judges of others, like the servant in
today’s parable who shut himself out of his
master’s mercy. Whether we acknowledge it or
not, that is who we risk becoming every time that
we refuse to extend the great forgiveness that we
have received in Jesus Christ to those who have
wronged us. So, let us all convey our Lord’s
mercy to our enemies, for that is how we open
ourselves to the grace that we all desperately
need for the healing of our souls.
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A call of Jesus to proclaim the Gospel to
all nations sounds especially clear in the
major temple of the UGCC, - Bishop
Bohdan Dziurakh

endeavor, sincere sharing of faith with others.
“After a long period of time, when our Church
due to historical events was compelled to
terminate its activity in Ukraine to Galicia, and
on having come back to the capital wished to
root, precisely, on the historical right bank, God
as made us go to the left bank of Dnipro river in
order to demonstrate vastnesses of our
Motherland, where people are waiting for a live
testimony of faith and God's love.” No wonder
that opponents soon were complaining, saying
“uniats crossed not only Zbrutch but also
Dnipro!” “Yes, we often move onward our own
doubts, anxieties and fears but we do not
constitute a threat to anyone (unless to the devil
and its slaves!) In return to our
nation and all people of good
will we wish to bear the light
of God's teaching, God's truth
and God's love.”
The Secretary of the
Synod added that to realize this
our mission successfully we,
personally, must grow in faith
endlessly. He called to learn to
walk on water, go meet God,
getting closer to Him, watching Him carefully,
learning from Him, becoming more like Him in
thoughts, words and deeds. Since it is not enough
to tick yourself a faithful one or even a Christian
in social surveys. It is not enough to walk long
processions once a year commemorating another
anniversary of Baptism. “May this today’s
arrival with this pilgrimage to the church, - the
Bishop said, - be to us all the next step of
drawing closer to God, staying amidst different
life turbulences, tests and crises and feel His
mighty saving grace.” According to Decrees of
the Synod of Bishops of the UGCC 2013, a
celebration of Commemoration of the
consecration of the Patriarchal Cathedral of the
Resurrection of Christ in Kyiv is appointed to
celebrate annually in August 18(5).

The commandment of Jesus to proclaim the
Gospel to all nations sounds especially clear in
the church of the Resurrection of Christ – the
major cathedral to all faithful of the UGCC,
emphasized bishop Bohdan Dziurakh, the
Secretary of the Synod of Bishops of the UGCC
in his homily to the faithful on occasion of the
Pilgrimage to the Patriarchal Cathedral of the
Resurrection of Christ in Kyiv.
“This cathedral,” – he stressed – “is a symbol
and sign of integrity not only
for children of Ukrainian
nation, scattered around the
world, but also an integrity of
our people and our Church with
Christ’s Catholic Church…
Even an infernal power of
soviet regime 30 years ago was
forced to acknowledge God’s
supremacy,
expressed
in
human’s inferiority of children
of our Church and legalize this Church on the
territory of already agonizing Soviet Union.”
“Today,” the Bishop said, “a resurrected Savior
himself is calling, encouraging us, his disciples
in XXI century over again to get into a boat and
go on ahead to the other side, namely to go
beyond our small world, our “Galilee” which we
got used to and where we, as a matter of fact, feel
easy, safe, and, let's face it, comfortable,” - said
bishop Bohdan reminding a story by Evangelist
Matthew, retelling how Jesus pushed the
disciples to get into a boat and go to the other
side (here from an ordinary Galilee to the pagan
territory) “in order to proclaim the Word of
God.” Precisely the location of our cathedral,
bishop Bohdan assumes, on the left bank of
Dnipro river shows us the route we have to go the way of a missionary dynamism, apostolic

The UGCC Department for Information
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право над вами, чому радше не ми? Однак, ми
не користуємося цим правом, а ввесь час
терпимо, щоб не робити ніякої перешкоди
Євангелії Христовій.

CЛУЖБА БОЖA
Тропарi і кондаки
Тропар, глас 2: Коли зійшов Ти до смерти, Життя
Безсмертне,* тоді ад умертвив Ти блистінням
Божества;* коли ж і померлих з глибин
підземних Ти воскресив,* всі сили небесні
взивали:* «Життєдавче, Христе Боже наш,
слава Тобі!»
†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і
повсякчас і на віки вічні. Амінь.
Кондак, Глас 2: Воскрес Ти з гробу, всесильний
Спасе,* і ад, побачивши чудо, зжахнувся та й
мертві встали;* а творіння, бачивши, радіє з
Тобою,* й Адам веселиться* і світ, Спасе мій,
повсякчас Тебе оспівує.

Стихи Алилуя
1. Вислухає тебе Господь у день печалі,
захистить тебе ім’я Бога Якова. 2. Господи,
спаси царя і вислухай нас, коли будемо взивати
до Тебе.

Євангелія – Від Матея 18,23-35
“Тому Царство Небесне схоже на царя, що
хотів звести рахунки з слугами своїми. Коли
він розпочав зводити рахунки, приведено
йому одного, що винен був десять тисяч
талантів. А що не мав той чим віддати, то пан
і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що
він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в
ноги, поклонився лицем до землі й каже:
Потерпи мені, пане, все тобі поверну. І
змилосердився пан над тим слугою,
відпустив його й подарував йому борг той.
Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх
співслуг, який винен був йому сто динаріїв,
схопив його й заходився душити його,
кажучи: Віддай, що винен. Тож співслуга його
впав йому в ноги й почав його просити:
Потерпи мені, я тобі зверну. Та той не хотів, а
пішов і кинув його в темницю, аж поки не
поверне борг. Якже побачили товариші його,
що сталося, засмутились вельми, пішли до
свого пана й розповіли йому про все
сподіяне. Тоді його пан покликав його і
сказав до нього: Слуго лукавий! Я простив
тобі ввесь борг той, бо ти мене благав. Чи не
слід було й тобі змилосердитись над твоїм
товаришем, як я був змилосердився над
тобою? І розгнівавшись його пан, передав
його катам, аж поки йому не поверне всього
боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити
вам, якщо кожний з вас не прощатиме
братові своєму з серця свого.”

Прокімен, Глас 2
ВСІ: Господь – моя сила і моя пісня, і Він став
мені спасінням.
Стих: Тяжко покарав мене Господь, та не
передав мене смерті.
Апостол – 1 Коринтян 9,2-12
До Коринтян першого послання святого
апостола Павла читання.
Коли іншим я не апостол, то бодай вам, бо ви, у
Господі, є достовірним доказом мого
апостольства. 3. Ось моя оборона перед тими,
що мене судять. 4. Хіба ми не маємо права їсти
й пити? Хіба ми не маємо права водити (з
собою) сестру-жінку, як інші апостоли, брати
Господні, і Кифа? Чи може один я і Варнава не
маємо права не працювати? Хто колись
власним коштом ходив у похід? Хто садить
виноградник, і не їсть із нього плоду? Хто пасе
стадо, і не живиться молоком від стада? Хіба я
говорю тільки як людина? Хіба й закон не каже
цього? Таж у законі Мойсея написано: «Не
зав’язуй рота волові, як молотить.» Чи Бог
турбується про волів? Чи, може, ради нас
говорить? Бож ради нас написано, що, хто оре,
мусить орати в надії, і хто молотить, -молотить
теж у надії, що матиме щось із того. Коли ж ми
сіяли у вас духовне, то чи велика річ, коли
пожнем ваше тілесне? І коли інші мають це

Причасний
Хваліте Господа з небес* хваліте його на
висотах. * Алилуя, алилуя,* алилуя.
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===========================
ЧИТЦІ
Сьогодні, неділя, 25-го серпня
5:00 пп. (суб) – Андрій Войціховський
9:30 рано – Данило Папірник
11:00 рано – Оля Тимчак

Просимо
зголосити
свої
електронічною
поштою
на
kylewirachowsky@gmail.com.

участь
адресу

В слідуючу неділю, 01-го вересня

БЛАГОСЛОВЕННЯ СТУДЕНТІВ ТА ВЧИТЕЛІВ –
з початком нового шкільного року,
відбудеться в неділю 15-го вересня, 2019,
при кінці кожної Служби Божої.

СХОДИНИ
ПАСТОРАЛЬНОЇ
РАДИ
–
відбудуться в понеділок, 9-го вересня, о год.
6:45 вечора, в церковній авдиторії.

5:00 пп. (суб) – Тереза Лакуста
9:30 рано – Дон Гоцал
11:00 рано – Кася Антошко
==========================

БЛАГОСЛОВЕННЯ КАТЕХИТІВ – відбудеться в
неділю 8-го вересня, підчас Служби Божої о
год. 9:00 ранку.

ОГОЛОШЕННЯ
МНОГАЯ ЛІТА – з нагоди дня свячень в сан
ієрея (22-го серпня), складаємо найщиріші
побажання Владиці Кир Давидові. Нехай
Господь Бог благословить на многі літа!

НЕДІЛЬНА ШКОЛА – розпічне свою
діяльність в неділю, 15-го вересня, 2019,
після першої Служби Божої.
ПИРОГИ – парафіяльна кухня потребує помочі з
приготовленням пирогів у середу, 28-го
серпня, від 8:00 ранку. Дякуємо заздалегідь за
вашу поміч!

МНОГАЯ ЛІТА – з днем народження,
складаємо найщиріші побажання Маї Бурин
(22-го серпня), Емі Тачинській (23-го серпня),
Роману та Олесі Крупа (23-го серпня), Андреї
Лідер (26-го серпня), Марія Чаба (28-го
серпня). Нехай Господь Бог благословить на
многі і благі літа!

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

ПРЕСВЯТА ЄВХАРИСТІЯ – це істине Тіло, Кров,
Душа і Божество воскресшого Господа
нашого Ісуса Христа, під видами хліба і вина.
У святому Причасті, ми приймаємо цілу особу
воскресшого Ісуса. Просимо приступати до
св. Причастя лише в стані освячуючої ласки, з
вірою в Його дійсну Присутність, зі страхом
Божим, з вірою й любов’ю.

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.

БІБЛІЙНА НАУКА – для дорослих, почнеться у
вівторок, 10-го вересня, о год. 7:00 вечора, в
церковній авдиторії. ТЕМА: Перший лист
святого Апостола Павла до Коринтян.
Провідник: Дон Гуцул.

============================
НЕДІЛЯ, 18-ГО СЕРПНЯ, 2019
Недільні ковертки
Дрібні пожертви
Свічки
РАЗОМ:

БІБЛІЙНА НАУКА – для дорослих, від віку 18
до 35 років життя, почнеться у четвер, 12-го
вересня, о год. 7:00 вечора, в церковній
авдиторії. ТЕМА: Євангелія Святого Йоана.
Провідник: Кайл та Рахиля Вірочовські.
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$4,299.00
$280.20
$119.65
$4,698.85

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!

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

Допоки Україна має Українську
Греко-Католицьку Церкву, містичне
тіло воскреслого Христа, вона не вмре
і не загине

Христової…
Святкувати
сьогодні
Преображення
Господнього
означає
сповнятися силою воскреслого Христа в
нашому щоденному житті. Та сила показує
нам здатність не втікати перед труднощами,
бо та сила дана нам для того, аби їх
переборювати.
Нам інколи, відзначив Блаженніший
Святослав, по-людськи кажучи, хочеться
уникнути терпінь, страждань. «Українці
сьогодні хочуть так легко уникнути
страждань будівництва своєї держави, як та
людина, що перемикає канали в телевізорі зі
сумної передачі на веселішу. А так у житті не
буває. Сила Божа, яка діє в тілі своєї Церкви,
– це сила воскресіння, яка дає можливість не
втікати, а перемагати труднощі. І це ми разом
побачили 30 років тому», – зауважив він.
За словами духовного лідера українців,
вірні разом зійшлися у Старому Самборі,
щоб подякувати Господу Богові за дар
свободи Церкви й народу, за дар 30-ліття
повного виходу з підпілля, легалізації УГКЦ
на її рідній землі.
«Історія переслідуваної Церви – свідчення
правдивості того Божого слова, яке ми
сьогодні чуємо… Коли нас гонили, коли на
наших землях, за висловом патріарха
Йосифа, ми бачили горе трупів і ріки крові,
але навіть сталінський комуністичний режим
не міг знищити тіла Христового, яким є

Сьогодні перед нами стоять, можливо, ще
тяжчі випробування. Але будьте певні,
допоки Україна має Українську ГрекоКатолицьку Церкву, тіло преображеного і
воскреслого Христа, вона не вмре.
У цьому запевнив Отець і Глава
Української Греко-Католицької Церкви
Блаженніший Святослав під час проповіді до
вірних у Старому Самборі (Львівщина) під
час Архиєрейської Літургії з нагоди
святкування виходу УГКЦ із підпілля.
«Наші труднощі, наші болі, навіть рани
страждання і смерть на фронті кращих синів
нашого народу, лише голоснішим робить
наш голос у світі, лише яснішим стає
свідоцтво християнської віри нашого народу
в його тисячолітній історії. Вороги приходять
і відходять, а Христова Церква, воскресле
преображене тіло Спасителя, лишається. Так
було, так є і так буде. Так буде, якщо ми
сьогодні почуємо голос Отця: "Це Син мій
улюблений. Його слухайте!"», – наголосив
Предстоятель і додав: «Той народ, який уміє
покласти вічну Божу істину як підвалину
свого народного буття, є невмирущим».
Сьогодні Христова Церква святкує одне з
найбільших свят літургійного року – свято
Преображення Господнього.
Подія Преображення, сказав проповідник,
відкриває нам глибокий зміст життя Церкви
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Українська Греко-Католицька Церква», –
наголосив Глава УГКЦ.
Блаженніший Святослав провів паралель
горстки людей нашої Церкви з біблійним
каменем, який бачив пророк Даниїл, що
відколовся від гори Пречистої Богородиці і
вдарив по ногах того велетня комуністичного
режиму, який, виявляється, стояв на
глиняних ногах.
«І вихід нашої Церкви з підпілля став
провіщенням повалення цього режиму та
постання воскресіння Української соборної і
вільної незалежної держави. Сьогодні ми
хочемо подякувати Господу Богові за те, що
серед нас у нашому народі зберіг оту горстку
вірних: єпископів, священників, монахів,
монахинь, добрих наших селян, робітників,
інтелігенцію, які не боялися вийти на
Господню гору в часи комуністичної
темряви», – сказав проповідник.
«Це – Син мій улюблений. Його слухайте».
«Цього навчали віруючі батьки своїх дітей,
бабусі – своїх онуків, коли навчали Божих
заповідей, хреститися, молитися, і казали нам
ті самі слова, які сьогодні чують апостоли на
Таворській горі: «Його слухайте, Божого
голосу, Його святої Церкви». А 30 років тому
ми стали свідками воскресіння нашої Церкви,
того преображення, яке преобразило
кожного з нас», – додав Предстоятель.
Він пригадав, що це преображення
почалося ще тоді, коли в 1987 році підпільні
греко-католики перестали боятися. У серпні
1987 року вперше під проводом підпільного
єпископа Павла Василика наші священники й
вірні задекларували, що вони виходять із
підпілля. Наша Церква показалася 1988 року,
коли ми святкували 1000-ліття Хрещення
Руси-України. Але в усій своїй красі обличчя
нашої Церкви засяяло в 1989 році, коли той
самий комуністичний режим, який роздер
наше тіло, визнав перемогу нашої Церкви.

«Думаю, ви пам’ятаєте цю славну
фотографію весни 1989 року, як по Красній
площі марширують наші підпільні єпископи,
священники… Пізніше історики назвуть цей
марш, цю голодовку на Арбаті "парадом
перемоги Української Греко-Католицької
Церкви над комунізмом на Красній площі. Чи
це не є дивна сила преображення?!"», –
риторично запитує Блаженніший Святослав.
Глава УГКЦ особливо подякував усім тим,
які винесли на своїх плечах стражденне тіло
переслідуваної підпільної Церкви. А потім,
як ті апостоли на Таворі, були свідками її
прослави і воскресіння.
Департамент інформації УГКЦ
============================

«Таких святих в історії Церкви дуже
мало», - Єпископ УГКЦ про
Блаженного Омеляна Ковча
20 серпня минає 135 років від дня
народження Омеляна Ковча (1884–1944),
українського
греко-католицького
священника, капелана УГА, праведника
України, блаженного священномученика.
Про це повідомляє Департамент інформації
УГКЦ.
У
Перемишлянах,
де
о
Омелян
душпастирював майже 20 років, єпископ
Стрийський УГКЦ Тарас Сеньків очолив
Архиєрейську Божественну Літургію у храмі
Святого Миколая.
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«Багато було священників і мирян, які
довершили своє християнське життя
яскравим подвигом любові. Але серед них
немає такого, хто б повторив чи приблизився
до життєвого подвигу о. Омеляна Ковча,
який своїм життям прочитав Євангеліє», –
сказав архиєрей під час проповіді,
відзначаючи
життєвий
подвиг
священномученика, котрий «йшов туди, де,
здавалося б, немає Бога і зустрічав там
Христа».
Єпископ наголосив, що кожен час
позначений різними викликами, серед яких
людина повинна свідчити Христа тим, які
Його потребують. А особливо владика
поставив за приклад о. Омеляна для сучасних
священників, щоб ті мали відвагу йти в
найболючіші місця суспільства та людського
життя як Христові посланці, щоб там для
себе зустріти Бога та засвідчити Його іншим.
«Блаженний
священномученик
своїм
життям засвідчує нам Божу любов, влиту до
наших сердець, даючи приклад мистецтва
любові, в якому інші відчувають близькість
Бога. Хай наша молитва буде занесена до
небесного Отця, щоби Він свого слугу
прославив славою святих на престолах
усього світу, бо таких святих в історії Церкви
дуже мало», – сказав на закінчення єпископ.
Довідка: Омелян Ковч (1884–1944)
народився 20 серпня 1884 року в Україні у
Космачі (Косівський район на ІваноФранківщині) в родині Григорія Ковча
(1861–1919) та Марії з дому ЯскевічВолфельд (1891–1939). Понад 20 років
душпастирював в Перемишлянах (Львівська
область).
Ув’язнений нацистами за рятування
людської гідності спочатку в тюрмі на
Лонцького
у
Львові,
а
потім
в
концентраційному таборі на Майданеку. У
листах просив родину, щоб не робила старань
для його звільнення, оскільки своїм
обов’язком вважав підтримувати та духовно
опікуватися співв’язнями. Загинув на
Майданеку 25 березня 1944 року. Своє

перебування в концтаборі на Майданеку
сприймав як Божий дар.
Єврейська рада України надала о. Ковчу
звання Праведника України. В 2001 році у
Львові був беатифікований Іваном Павлом ІІ.
Восени 2008 року Синод УГКЦ проголосив
священномученика
Омеляна
Ковча
Покровителем душпастирів УГКЦ.
Релігійно-інформаційна служба України
===========================

Глава УГКЦ на відкритті меморіалу
«Пам’ятай»: «Молоді хлопці своїми
кістками до нас говорять... і руйнують
кліше комуністичної пропаганди»
Отець і Глава Української ГрекоКатолицької Церкви Блаженніший Святослав
у Самборі на Львівщині узяв участь в
освяченні
унікального
меморіального
комплексу пам’яті жертв Другої світової
війни в Україні «Пам’ятай». На території
колишнього єврейського кладовища було
освячено пам'ятний хрест воїнам ОУН–УПА
– жертвам нацизму. Цей хрест – перший
елемент майбутнього меморіалу пам'яті
загиблих на цьому кладовищі від рук
нацистів українців, євреїв, ромів, поляків.
В урочистій і важливій історичній події
взяли
участь
Митрополит
Епіфаній,
Предстоятель Православної Церкви України,
Яків Дов Блайх, Головний рабин Києва та
України, Роман Ващук, Надзвичайний і
Повноважний Посол Канади в Україні,
представники обласної та міської влади,
іноземні гості, мешканці Самбора.
Глава УГКЦ відзначив, що присутні
зібралися у цьому місті з різних куточків
України та світу, аби віддати шану тим, «які
вміли любити так, щоби віддати життя за
свою землю, за свій народ, за свою
Батьківщину. Які вміли любити, коли,
здавалося, світ умів лише ненавидіти. Світ,
який тільки заохочував до вбивства,
зневаги...».
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Предстоятель звернув
увагу, що це відбувається
у
переддень
свята
Незалежності України.
«Можливо, у ці дні, як
ніколи,
мешканці
України
повинні
зрозуміти,
що
Українська держава –
спільне благо, запорука
щастя для усіх тих, хто
проживає на її землі:
українців, юдеїв, християн, мусульман; для
усіх тих, для кого Україна є запорукою
свободи, гідності, поваги і певного
майбутнього», – сказав він.
«Але для того, – переконує Предстоятель, –
щоб ми мали сьогодні Україну, хтось мусив
за неї дуже дорого заплатити. Саме ці 17
молодих хлопців своїми кістками до нас
говорять… А їхнє слово дуже цікаве – слово,
яке руйнує будь-яке кліше комуністичної
пропаганди, що донині хоче спотворити
бажання українців мати свою державу. Члени
ОУН–УПА, які згинули з рук тих самих
убивць, які спричинили один із найбільших
злочинів людства, – Голокост. І вони
спочивають на старовинному єврейському
кладовищі тут, у Самборі».
Він
пригадав
слова
Блаженнішого
Любомира Гузара, який сказав, що Господь
Бог говорить через обставини.
«Що обставини їхньої смерті мають
сказати Україні та світові сьогодні?
Найперше – українці уміють любити і
шанувати. Що Українська держава хоче бути
землею, на якій всі люди почувають себе
вдома, усіх люди, які поважають національні
визвольні прагнення українців. Сьогодні ми
хочемо вшанувати тих, хто дав нам шанс
мати й будувати таку Україну».
На його переконання, подія, яку ми
переживаємо, – це глибоке слово Україні й
світові. Він назвав її «дивом Самбірської

злагоди» і зауважив, що
сюди
вперше завітали
предстоятелі
двох
українських Церков – Глава
ПЦУ владика Епіфаній і
Глава УГКЦ.
Блаженніший
Святослав відзначив, що
свято
«Самбірської
злагоди» виходить далеко
за національні, етнічні,
конфесійні межі. Цього
свята не було б, якби між нами не було
єврейських братів... «Ми сьогодні хочемо
показати тут, у Самборі, на старовинному
єврейському кладовищі, що юдеї вміють
шанувати християн і моляться за їхніх героїв,
а християни-українці уміють пошанувати
релігійні почуття навіть покійних юдеїв», –
додав він.
Глава УГКЦ повідомив, що вони сьогодні
починають великий проєкт упорядкування
цього кладовища, «де кожен християнин,
кожен
українець
буде
пошанований
відповідно до свого релігійного знамена. Як і
кожен юдей, який спочиває тут, у землі
України, знайде шану від її громадян».
«Нехай приклад цих невинно убитих
хлопців скаже сьогодні, що будь-яка
людиноненависницька
ідеологія
–
нацистська, комуністична – не розбирає чи ти
християнин, чи юдей – вона вбиває всіх. …
Якщо ми забудемо про ці злочини, то це горе
може повторитися. Ми пам'ятаємо, щоби
жити», – наголосив Предстоятель.
Додаток:
У квітні 1943 р. 1 200 єврейських чоловіків,
жінок та дітей зігнано на цей цвинтар і
розстріляно. Усіх їх поховали у величезній
братській могилі. Декого закопали ще
живим. У 1944 р. тут розстріляно 17
українських воїнів ОУН–УПА, борців із
нацизмом. Також знайшли свій останній
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спокій єврейські жінки та діти, які ховалися
на цьому кладовищі. Їх знайшли і знищили
разом із тими українцями, які переховували
в себе єврейські родини. Крім того, тут
поховані поляки і роми, яких знищили
нацисти.
Департамент інформації 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
Adult Faith: Edward Hecker
Sunday School Andrea Leader, Director
St. Josaphat Sadochok
Lectors: Ed Hecker, Coordinator

780-473-5092
780-483-4707
780-433-6839
780-421-1769
780-483-4707

ORGANIZATIONS
Apostleship of Prayer
Barb Shipman
blshipman@shaw.ca
Knights of Columbus
Greg Warwa, Grand Knight
glwarwa@gmail.com
St. JosaphatCathedral Choir
Denise Lucyshyn, Conductor
ds.lucyshyn@gmail.com
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
Children of Mary
Theodosia Babej
theodosia.babej@gmail.com

OTHER FACILITIES
Cathedral Auditorium
St. Josaphat Parish Hall
For rentals, please call Jenny at:
Verkhovyna Senior’s Home
Eparchial Chancery Office
St. Michael’s Cemetery

Helen S. Tymoczko, B.Sc., LL.B

780-424-7505
780-421-9353
780-424-9723
780-429-3846
780-424-5496
780-424-5493

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, August 25th: 11TH SUN AFTER PENTECOST
4:00 PM (SAT) – Great Vespers.
5:00 PM (SUN) – Divine Liturgy; for the health & intentions
of all parishioners; for the repose of +Henrietta and
+Alexander Hnatyshyn.
7:30 AM (SUN) – Great Matins. 9:00 AM (SUN) – Rosary.
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng); for all parishioners;
for the health of Daryl and Patricia Chichak.
11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for the intentions of
all parishioners; for the health and intentions of Sophia
Turgeon; for the intentions of Daniel Kichma.
Mon. August 26th: Martyrs Adrian and Natalia
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Carol Balko;
for the repose of +Natalia and +Adrian.
Tues. August 27th: Venerable Pimen
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Bronislav
Vyshnewsky.
Wed. August 28th: Ven. Moses the Black; St. Augustine of
Hippo
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Ivan Ustyak.
10:00 AM – BURIAL SERVICE for +Annie Lucyk (Park
Memorial Chapel).
Thurs. August 29th: BEHEADING OF JOHN THE BAPTIST
7:30 AM – Divine Liturgy; for all parishiones; for the repose
of +Walter.
9:00 AM – OPENING DIVING LITURGY – for Edmonton
Catholic School Teachers.
Fri. August 30th: Alexander, John and Paul, Pat. Of
Constantinopole
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Tillie Kolodij.
5:30 PM – Wedding Rehearsal.
Sat. August 31st: Sash of the Most Holy Mother of God
1:00 PM – Wedding.
4:00 PM – Great Vespers.
5:00 PM (SUN) – Divine Liturgy; for the health & intentions
of all parishioners; for the health and intentions of Anna
and Walter.

SUNDAY, September
PENTECOST

1st:

12TH

SUN

AFTER

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

7:30 AM (SUN) – Great Matins. 9:00 AM – Rosary.
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng); for all parishioners;
for the health of Stan and Marge; for health and intentions
of Sophia Turgeon.
11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for the intentions of
all parishioners; for the repose of +Myron Stefaniw.
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