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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,	August	18,	2019	

10TH	SUNDAY	AFTER	PENTECOST	
Tone 1. Post-Feast of the Transfiguration. Holy 

Martyrs Florus and Laurus (313-324) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

DIVINE	LITURGY	
Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 1: Though the stone was sealed by 
the Judeans,* and soldiers guarded Your most 
pure body,* You arose, O Saviour, on the third 
day,* and gave life to the world.* And so the 
heavenly powers cried out to You, O Giver of 
Life:* Glory to Your resurrection, O Christ!* 
Glory to Your kingdom!* Glory to Your saving 
plan,* O only Lover of mankind. 
Glory be to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen. 
Kontakion, Tone 1: You arose in glory from the 
tomb* and with Yourself You raise the world.* 
All humanity acclaims You as God.* and death 
has vanished.* Adam exults, O Master,* and 
Eve, redeemed from bondage now, cries out for 
joy:* “You are the One, O Christ, Who offer 
resurrection to all.” 
 

Saint	Josaphat	Cathedral	
Ukrainian	Catholic	Eparchy	of	Edmonton	
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Prokeimenon, Tone 1 
Let Your mercy, O Lord, be upon us, as we have 
hoped in You. 
Verse: Rejoice in the Lord, O you just; praise 
befits the righteous. (Psalm 32:22,1) 

Epistle - 1 Corinthians 4:9-16 
A reading from the first epistle of the holy 
Apostle Paul to the Corinthians. 
I think that God has exhibited us apostles as last 
of all, like men sentenced to death; because we 
have become a spectacle1 to the world, to 
angels and to men. We are fools for Christ’s 
sake, but you are wise in Christ. We are weak, 
but you are strong. You are held in honour, but 
we in disrepute. To the present hour we hunger 
and thirst, we are ill-clad and buffeted and 
homeless, and we labor, working with our own 
hands.2 When reviled, we bless; when 
persecuted, we endure; when slandered, we try 
to conciliate; we have become, and are now, as 
the refuse of the world, the offscouring of all 
things.3 I do not write this to make you 
ashamed, but to admonish you as my beloved 
children.4 For though you have countless guides 

                                                             
1 a spectacle: Paul compares the apostles to condemned 
criminals who are publically disgraced and executed in a 
crowded outdoor theater. 
2 Paul reprimands self-righteous Christians in Corinth for 
their egotism and unfair criticisms. Although he describes 
them as wise and prosperous, his rhetorical irony implies 
the opposite, i.e., they are ignorant and impoverished. 
Their refusal to embrace the foolishness of Christ exposes 
their pride and reveals how petty their problems look 
compared to the humiliation of the apostles. 
3 The apostles have endured all kinds of humiliation, being 
treated as filth, and instead of fighting back have 
responded with love toward their persecutors—all for the 
joy of serving Christ and reconciling the world to God. 
4 Paul soothes the soreness of his rebuke by reminding 
them of his fatherhood. As in a family, son in the Church, 
maturing children need parental guidance. The apostle to 
the Gentiles—thus to most Christians—writes “imitate 
me” because he imitates Christ. 
5 I became your father: Paul’s relation to the Corinthians 
is paternal, having brought them new life through the 
gospel (2 Cor 12:14). His spiritual fatherhood extends to 

in Christ, you do not have many fathers. For I 
became your father5 in Christ Jesus through the 
gospel. I urge you, then, be imitators of me. 

Alleluia Verses 
Verse: God gives me vindication; and has 
subdued people under me. 
Verse: Making great the salvation of the king, and 
showing mercy to His anointed, to David, and to 
His posterity forever. (Psalm 17:48,51) 

Gospel - Matthew 17:14-23 
At that time, when they came to the crowd, a 
man came up to him and kneeling before him6 
said, “Lord, have mercy on my son, for he is an 
epileptic and he suffers terribly; for often he 
falls into the fire, and often into the water. And 
I brought him to your disciples, and they could 
not heal him.” And Jesus answered, “O faithless 
and perverse generation, how long am I to be 
with you? How long am I to bear with you? Bring 
him here to me.” And Jesus rebuked him, and 
the demon came out of him, and the boy was 
cured instantly. Then the disciples came to Jesus 
privately and said, “Why could we not cast it 
out?” He said to them, “Because of your little 

others as well, such as Titus, Onesimus and Timothy. There 
was a close connection between paternity and priesthood 
in the anciet Near East. In the patriarchal age, fathers and 
first-born sons exercised the cultic ministry of building 
altars and offering sacrifices for their families. In the 
Mosaic age, God elevated Aaron and his Levitical sons to 
be the fathers and priests of the tribal family of Israel. The 
same principle carries over on a spiritual level in the age of 
the New Covenant, where Christ, our great high priest, 
ordains men to the ministry of spiritual fatherhood for “the 
priestly service of the gospel: (Rom 15:16). Vatical Council 
Ii reaffirmed this connection when ti stated that priests are 
pre-eminently the fathers and teachers of God’s people. 
6 Kneeling before him: by kneeling, this father shows 
humility, but he lacks faith. While the disciples also laced 
faith, Christ rebukes the man for placing the blame on the 
disciples when it was his greater lack of faith that 
prevented the boy’s healing. In effect, Jesus defends His 
disciples in front of the multitudes but later rebukes them 
privately, teaching us that we ought first to correct people 
in private. 
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faith7. For truly, I say to you, if you have faith as 
a grain of mustard seed, you will say to this 
mountain, ‘Move from here to there,’ and it will 
move; and nothing will be impossible to you. 
But this kind never comes out except by prayer 
and fasting.” As they were gathering in Galilee, 
Jesus said to them, “The Son of Man is to be 
delivered into the hands of men, and they will 
kill him, and he will be raised on the third day.” 
And they were greatly distressed. 

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

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

Sun. August 18 – 10TH SUN AFTER PENTECOST 
5:00 pm (Sat) – Lucy Brodniansky 
9:30 am (ENG) – Barb Shipman 
11:00 am (UKR) – Michael Pecuh 

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 

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

ANNOUNCEMENTS	
PARISH	

HAPPY BIRTHDAY! We extend our best wishes 
and birthday blessings to Lucy Brodniansky 
(August 17), Cassie Gretzan (August 21), Andrij 
Cherwick (August 21) and to all who celebrate 
their birthdays. May God bless with peace, 
health and happiness. Many Happy Years! 
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 

                                                             
7 your little faith: Jesus challenges the unbelief of His 
disciples. He suggests their attempts to exorcise demons 

Presence, with holy fear (the utmost respect), 
and with love. 
COFFEE SOCIAL TODAY – In the church 
auditorium (basement) after the 9:30 am 
Liturgy. 
BOOK CLUB – meets today in the church 
auditorium (basement), after the 9:30 am 
Divine Liturgy. 
SINCEREST PRAYERS & CONDOLENCES to the 
Petryk family on the passing of +Emily Petryk. 
The Burial Service and Divine Liturgy will take 
place on Wednesday, August 21, 10:00 AM, at 
St. Josaphat Cathedral. May her memory be 
eternal. Vichnaya Pamyat. 
CABBAGE PREPARATION – in the Parish Hall. 
Sunday, August 18th, 2:00 PM – cabbage coring 
and blanching. Monday, August 19th, 9:00 AM – 
blanching, cutting and packing. Men and ladies, 
please come out and help! Thank you! 
PYROHY WORKBEE – in the Parish Hall, on 
Wednesday, August 28th, from 8:00 am. Your 
assistance is greatly appreciated! 
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. 
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 

were impeded by presumption, since even a small 
measure of genuine faith can accomplish great things. 
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STUDY: The First Letter of Saint Paul to the 
Corinthians. Facilitator: Don Hucal. 
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 
BLESSING OF CATECHISTS – will take place on 
Sunday, September 8th, at the 9:30 AM Liturgy. 
BLESSING OF STUDENTS & TEACHERS – will 
take place on Sunday, September 15th, 2019. 
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-a-
month 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 
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. 
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 

EPARCHY	
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. 
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. Contact us by phone 780-424-5496 or 
email: education@edmontoneparchy.com. 
Register by Friday, September 27, at Eventbrite: 
https://www.eventbrite.ca/e/catechist-
workshop-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. 
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: 
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Denise Lavendure-Sych. To register, visit the 
Eparchy Website. Registration deadline is 
September 30th. 
CALLED TO BE HOLY – MEN’S RETREAT 
CONFERENCE – will take place on November 1-
2, 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 (Bishod 
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. 

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. 
UKRAINIAN INDEPENDENCE DAY BENEFIT 
CONCERT – with Oleh Lykhach (Lviv National 
Operal Artist) and Ivan-Danylo Lykhach (Lviv 
Conservatory soloist) will take place on 
Saturday, August 24, 2019, at the Ukrainian 
Youth Unity Complex, 9615 153 Avenue, 
Edmonton, 7:00 PM. Buy tickets: eventbrite.ca 
or at the door. 
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. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

SUNDAY, AUGUST 11, 2019 
Sunday Envelopes $4,416.00 
Loose Donations $517.50 
Candles $155.55 
Donations to the Church $630.00 
TOTAL: $5,719.05 
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. $5,000.00 
Mike Sorochuk $1,100.00 
Maria Zawalak $2,000.00 
In memory of +Myron Stefaniw 
Ivan Harroch $120.00 
Maria Stadnyk $100.00 
Roman & Maryna Chernyavski $50.00 
TOTAL $8,100.00 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Head of the UGCC: "An example of the 
Church of the Holy Sepulcher where 
everyone can pray is very important in 
the case of Sofia of Kyiv" 

 I would like to mention the status quo that 
exists in the Temple of the Holy Sepulcher in 
Jerusalem. It is a holy place for all Christians. 
And today there is an algorithm to make it 
accessible to everyone. Father and Head of the 
Ukrainian Greek Catholic Church, His Beatitude 
Sviatoslav, said this in an interview with 
Censor.NET online edition.  
 “No one can exclusively possess it – neither 
Catholic, Orthodox, Armenian, nor Coptic. The 
temple is open to all. I think this example of 
Jerusalem is very important for Kyiv, which is 
often called “the second Jerusalem,” added the 
Head of the UGCC. 
 The Head of the Church noted that the UGCC 
had not withdrawn its request to pray in Sofia of 
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Kyiv. “Saint Sofia is our mother cathedral. And 
it was a certain discovery for the Ukrainian 
society that the UGCC also has to do with Sofia 
of Kyiv. It is the mother church for all branches 
of Ukrainian Christianity, all children of the 
Kyiv Church of Volodymyr’s Baptism. 
Exclusive possession of this temple by only one 
part of the once united and now divided Church 
of Kyiv is irrelevant and even dangerous,” says 
His Beatitude Sviatoslav. 
 He added that the UGCC is not against that this 
temple will be open for worship. "But we want 
the Ukrainian society to realize that it is a shrine 
for the whole nation," said the Primate. 
 His Beatitude Sviatoslav also stressed that the 
Church respects the voice of art conservators and 
lawyers with great respect and obedience. 
“Today, this temple is the property of the 
Ukrainian state, which has a duty to preserve it. 
And it is obvious that when it comes to the 
opening of the temple for worship, it is the art 
specialists and those responsible for preserving 
this shrine who must denote the conditions and 
rules, and we must obey them. Today we were 
told that services cannot be held there because 
Sofia is closed for restoration. It is our common 
interest to preserve the millennium temple with 
its magnificent mosaics and frescoes,” said the 
Head of the UGCC. 

The UGCC Department for Information 

CЛУЖБА	БОЖA	
Тропарi і кондаки 

Тропар, глас 1: Хоч запечатали камінь юдеї,* і 
воїни стерегли пречисте Тіло Твоє,* воскрес 
Ти, Спасе, на третій день,* даруючи життя 
світові.* Тому сили небесні взивали до Тебе, 
Життєдавче:* «Слава воскресінню Твоєму, 
Христе!* Слава царству Твоєму!* Слава 
провидінню Твоєму,* єдиний 
Чоловіколюбче!» 
†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині і 
повсякчас і на віки вічні. Амінь. 
Кондак, Глас 1: Воскрес Ти у славі як Бог із 
гробу,* і світ з Собою воскресив;* людське 
єство Тебе, як Бога, оспівує* і смерть щезла.* 
Адам же ликує, Владико,* і Єва нині, з узів 
визволившись, радіє, взиваючи:* Ти, Христе, 
Той, Хто всім подає воскресіння. 

Прокімен 
Глас 1: Милість Твоя, Господи, хай буде над 
нами, бо ми надіялись на Тебе. (Пс 33:22) 
Стих: Радуйтеся, праведні, в Господі, правим 
належить похвала. (Пс 33:1) 

Апостол – 1 Корінтян 4:9-16 
До Корінтян перше послання св. апостола 
Павла читання. 
Бог поставив нас, апостолів, останніх, немов 
призначених на страту; ми бо стали 
видовищем і світові, і ангелам, і людям. Ми 
нерозумні Христа ради, ви у Христі розумні, 
ми немічні, ви сильні; ви славні, ми без слави. 
До цього часу ми голодні і спраглі, і нагі, нас 
б’ють, ми скитаємось; ми трудимося, 
працюючи власними руками; нас ображають, 
і ми благословляємо; нас переслідують, і ми 
терпимо; нас лають, і ми доброзичливі; ми 
стали сміттям світу, покидьками всіх аж досі. 
Пишу це, не щоб осоромити вас, але щоб як 
дітей моїх улюблених навести на розум. Бо 
хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, але 
батьків не багато, я бо вас породив через 
Євангеліє в Христі Ісусі. Благаю, отже, вас: 
Будьте моїми послідовниками, як і я Христа. 
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Стихи Алилуя 
1. Бог, що дає відплату мені і покорив народи 
мені.  2. Ти, що звеличуєш спасіння царя, і 
даєш милість помазанику Своєму Давидові і 
родові його повіки. 

Євангелія – Матей 17:14-23 
В той час якийсь чоловік приступив до Ісуса і, 
припавши Йому до ніг, каже: Господи, 
змилуйся над моїм сином, бо він причинний 
і тяжко нездужає: часто кидається в вогонь, 
часто й у воду. Я був привів його до Твоїх 
учнів, та вони не могли його зцілити. — О 
роде невірний та розбещений! — відповів 
Ісус. Доки Я маю бути з вами? Доки терпітиму 
вас? Приведіть Мені його сюди! Ісус погрозив 
йому, і біс вийшов з хлопця; і юнак видужав 
тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на 
самоті і спитали; Чому ми не могли його 
вигнати? Ісус сказав їм: Через вашу малу віру; 
бо істинно кажу вам: Коли матимете віру, як 
зерно гірчиці, скажете цій горі: Перенесися 
звідси туди - і вона перенесеться; і нічого не 
буде для вас неможливого. А щодо цього 
роду бісів, то його виганяють лише 
молитвою і постом. Як вони зібралися в 
Галилеї, Ісус сказав до них: Син Чоловічий 
має бути виданий у руки людям, і вони Його 
уб’ють, але третього дня Він воскресне. І вони 
тяжко зажурились. 

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

ЧИТЦІ 
Сьогодні, неділя, 18-го серпня 
5:00 пп. (суб) – Люсі Бродняньські 
9:30 рано – Барбара Шипмен 
11:00 рано – Михайло Пецюх 

В слідуючу неділю, 25-го серпня 
5:00 пп. (суб) – Андрій Войціховський 
9:30 рано – Данило Папірник 
11:00 рано – Оля Тимчак 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ОГОЛОШЕННЯ	
МНОГАЯ ЛІТА – з днем народження, 
складаємо найщиріші побажання Люсі 
Бродняньські (17-го серпня), Касі Ґретцан 
(21-го серпня) та Андрій Черевик (21-го 
серпня). Нехай Господь Бог благословить на 
многі і благі літа! 

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. 

ЧИТАННЯ АПОСТОЛА – шукаємо осіб, які 
бажали б читати апостола підчас недільної 
Божественної Літургії о год. 11:00 ранку. 
Просимо зголоситися до Романа 
Кобилецького за телефоном 780-422-3181, 
або на електронну адресу 
romankobyletskyy@gmail.com 

ПОМІЧ В ПАРАФІЯЛЬНІЙ ЗАЛІ – потребуємо 
вашої помочі з підготовленням капусти для 
голубців: в неділю, 18-го серпня, від 2:00 год. 
п.п., та понеділок, 19-го серпня, від 9:00 год. 
ранку. Щиро вам дякуємо! 

ПИРОГИ – парафіяльна кухня потребує помочі з 
приготовленням пирогів у середу, 28-го 
серпня, від 8:00 ранку. Дякуємо заздалегідь за 
вашу поміч! 

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. 

БІБЛІЙНА НАУКА – для дорослих, від віку 18 
до 35 років життя, в англійській мові, 
почнеться у четвер, 12-го вересня, о год. 7:00 
вечора, в церковній авдиторії. Відтак, що 
четверга. ТЕМА: Євангелія Святого Йоана. 
Провідник: Кайл та Рахиля Вірочовські. 
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Просимо зголосити свої участь 
електронічною поштою на адресу 
kylewirachowsky@gmail.com. 

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

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

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

НЕДІЛЬНА ШКОЛА – розпічне свою 
діяльність в неділю, 15-го вересня, 2019, 
після першої Служби Божої. 

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. 

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ – 
СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ – за участю Олега 
Лихача (Артист Львівської Національної 
Опери, тенор) та Івана-Данила Лихача 
(Соліст, Львівської консерваторії), 
відбудеться у суботу, 24 серпня, 2019, д Домі 
Української Молоді, 9615 153 Авеню, 
Едмонтон, о 7 год. Ввечері. Квитки можна 
придбати при дверях або на сайті 
eventbrite.ca. 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
НЕДІЛЯ, 11-ГО СЕРПНЯ, 2019 

Недільні ковертки $4,416.00 
Дрібні пожертви $517.50 
Свічки $155.55 
Окремі Пожертви на парафію $630.00 
РАЗОМ: $5,719.05 

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. $5,000.00 
Михайло Сорочук $1,100.00 
Марія Заваляк $2,000.00 
В пам’ять +Мирона Стефаніва 
Іван Горох $120.00 
Марія Стадник $100.00 
Роман і Марина Чернявські $50.00 
РАЗОМ $8,100.00 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Глава УГКЦ: «Приклад храму Гробу 
Господнього, де можуть молитися усі, 
дуже важливий у випадку з Софією 
Київською» 
 Хотів би згадати про статус кво, який існує у 
храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Це – 
місце святе для всіх християн. І сьогодні є 
алгоритм, щоб забезпечити доступ до нього 
всіх.  
 Про це сказав Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав в інтерв’ю інтернет-виданню 
«Цензор.НЕТ». 
 «Його ніхто не може ексклюзивно посідати – 
ні католицька, ні православна, ні вірменська 
сторона, ні коптійська. Але храм є відкритим 
для всіх. Гадаю, цей приклад Єрусалима є дуже 
важливий для Києва, який називають "Другим 
Єрусалимом"», – додав Предстоятель УГКЦ. 
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 Глава Церкви відзначив, що УГКЦ не 
відкликала свого прохання молитися в Софії 
Київській. «Свята Софія є нашим 
материнським катедральним храмом. І це було 
своєрідним відкриттям для українського 
суспільства, що УГКЦ також має відношення 
до Софії Київської. Оскільки храм Святої Софії 
у Києві є материнським храмом для усіх гілок 
українського християнства, усіх дітей 
Київської Церкви Володимирового Хрещення. 
Ексклюзивне посідання цього храму лише 
однією частиною колись єдиної, а нині 
поділеної Київської Церкви є недоречним і 
навіть небезпечним», – вважає Блаженніший 
Святослав.  
 Він додав, що в УГКЦ не проти того, щоб цей 
храм був відкритим для богослужінь. «Але ми 
за те, щоб українське суспільство 
усвідомлювало, що він є святинею усього 
народу», – сказав Предстоятель. 
 Блаженніший Святослав також наголосив, 
що в Церкві з великою повагою і послухом 
ставляться до голосу мистецтвознавців та 
українського законодавства. «Бо сьогодні цей 
храм є власністю Української держави, яка має 
обов'язок його зберегти. І очевидно, що коли 
йтиме мова про імовірне відкриття храму для 
богослужінь, то саме мистецтвознавці і ті, хто 
відповідає за збереження цієї святині, повинні 
висловити умови і правила, а ми повинні їх 
послухати. На сьогодні нам сказали, що не 
можна проводити там богослужінь, бо Софія 
закрита для реставрації. Це наш спільний 
інтерес, щоб тисячолітній храм з його 
чудовими мозаїками і фресками зберігся», – 
сказав Глава УГКЦ. 

Департамент інформації УГКЦ 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Глава УГКЦ назвав межу в 
політичних процесах, яку в УГКЦ не 
переходять 

 Ми відчуваємо себе зобов'язаними сьогодні 
бути активними саме на рівні громадянського 
суспільства для того, щоби втілювати певні 
принципи й цінності. Церква повинна 

виховувати мирян, які потім візьмуть участь у 
політиці. 
 Таку позицію висловив Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав в інтерв’ю інтернет-
виданню «Цензор.НЕТ». 
 Предстоятель відзначив, що відповідно до 
соціального вчення Церкви, вона є невід'ємною 
складовою громадянського суспільства. «І тут 
Церква, – переконує він, – не просто може, а 
повинна бути активно присутня. Тобто, коли 
ми говоримо про формування певної 
свідомості, відчуття відповідальності за свою 
державу і формування відчуття 
відповідальності за цінність держави як такої». 
 За словами Блаженнішого Святослава, навіть 
в останніх римських подіях, ми намагалися 
донести до всіх, що Українська держава – це 
спільне благо українського народу, і 
страждання України пов’язані з тим, що 
агресор хоче знищити цю державу. 
 «І ця держава, – наголошує Глава Церкви, – є 
спільним благом не лише українців в Україні, 
але й усіх людей, незалежно від релігійного чи 
національного походження. Тому наша Церква 
завжди була державницькою. У ті моменти 
історії, коли наш народ жив на своїй рідній 
землі, але в чужих державах, коли українців 
сприймали, як людей другої категорії, Церква 
була тією соціальною інституцією, яка 
захищала цей народ і говорила від його імені». 
 Водночас Предстоятель наголосив, що УГКЦ 
ніколи не була державною, тобто ніколи не 
ставала частиною державного механізму. 
Особливо, коли йшлося про існування 
українського народу в чужих державах. Це – 
традиція УГКЦ. «Але Церква не втручається у 
політичний процес і не може бути Церквою 
якоїсь партії. Наші вірні деколи мають різні 
політичні вподобання. Ми ніколи не 
підтримуємо тих чи інших політичних лідерів. 
Ми закликаємо тих, хто хоче отримати довіру 
людей, брати на себе відповідальність за 
втілення у життя певних принципів. І це є межа, 
про яку ви питаєте», – сказав Блаженніший 
Святослав. 
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 Він розповів, що часто єрархів УГКЦ 
запитують, чому Церква не створить своєї 
політичної партії. «В історії західних 
демократій були моменти, коли Католицька 
Церква мала власні партії – як християнські 
демократи в Італії після Другої світової війни. 
Однак ми розуміємо, що на сьогодні це є 
абсолютним анахронізмом. З іншого боку, 
завдання Церкви – виховувати і виборців, і 
політиків. Тому, коли на прощі приходять 
представники різних політичних партій, то 
вони себе відчувають прийнятими. Але це не 
означає, що наша Церква буде підтримувати на 
виборах ту чи іншу політичну силу. Богу 
дякувати, ми вже маємо власну державу і 
Церква вже не мусить виконувати функції 
держави. Тому Церква має лишитися Церквою 
і нести виховну місію і показувати вічні 
ідеали», – вважає Блаженніший Святослав. 

Департамент інформації УГКЦ 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Молитви перед сном, які допоможуть 
стати ближчим із богом 
 Бог, який дарує сон, милосердний до нас, 
правда ж? Сон не тільки дозволяє нашим тілам 
знову зарядитися енергією, але і дає 
можливість оновити відносини з нашим 
благим, добрим Отцем. Дозвольте закликати 
вас щоразу молитися перед сном. Зрозуміло, 
вам не потрібно кожен раз молитися усіма цими 
молитвами або повторювати ці молитви слово 
в слово. Нехай для вас це буде чудова 
можливість оновлювати свою залежність від 
Бога, довіряти себе Йому, дякувати Йому, 
визнавати свої гріхи перед Ним і покладатися 
на Його захист. І нехай ваш сон буде солодким! 

 Молитва залежності 
 Отче, сон нагадує мені, що я повністю і в 
усьому залежу від Тебе. Мої сили не безмежні. 
Я не можу працювати і працювати як машина. 
Але потребую нічному відпочинку. Врешті 
потребую Твого скріплення. Правда в тому, що 
я – залежне творіння. Я залежу від Тебе, бо 
даєш мені життя, дихання і силу. Спроби жити 
незалежно від Тебе лише приводять до 

душевних страждань. Коли живу з Тобою, то 
отримую Твою благодать і милість. 
 Тому перед тим, як заснути, я хочу визнати 
свою повну залежність від Тебе. І коли мене 
здолає сон, це буде ще раз нагадуванням, що я 
не контролюю сам себе, що потребую Тебе. 
Потребую, щоб Ти благополучно провів мене 
через цю ніч. І благополучно провів мене через 
все моє життя. Будь ласка, зішли Свою 
благодать на мій сон. Зішли благодать, що 
зміцнить мене. Дай мені прокинутися вранці 
бадьорим. Я залежу від Тебе, мій добрий і 
милосердний Отче. Довіряю Тобі себе з надією, 
що розбудиш мене вранці повним енергії і сил. 
Батько, сьогодні відбулося багато всього. 

Було щось хороше, щось погане; щось радісне, 
а щось неприємне. І перед тим, як йти спати, 
хочу ВСЕ ЦЕ віддати в Твої руки. Якщо чесно, 
є багато речей, з якими я не можу впоратися. Є 
багато причин, які мене бентежать. Є багато 
ситуацій, які так важко вирішити. Але хоча я і 
не знаю, що робити, щоб вирішити всі свої 
проблеми, я знаю, що Ти благ і що твориш 
благо для мене. Тому я знаю, що можу довіряти 
Тобі на всі сто відсотків. 

 Молитва довіри 
 Отче, сьогодні відбулося багато всього. Було 
щось хороше, щось погане; щось радісне, а 
щось неприємне. І перед тим, як іти спати, хочу 
ВСЕ ЦЕ віддати в Твої руки. Чесно кажучи, є 
багато речей, з якими я не можу впоратися. Є 
багато обставин, які мене бентежать. Є багато 
ситуацій, які так важко вирішити. Але хоча я і 
не знаю, що робити, щоб вирішити всі свої 
проблеми, я знаю, що Ти благий і що твориш 
благо для мене. Тому я знаю, що можу довіряти 
Тобі повністю. 
Йдучи на відпочинок, визнаю повну довіру 

Тобі. Віддаю в Твої руки всі свої великі справи 
і малі. Все радісне і сумне. Вірю, що позбавиш 
мене від лукавого і проведеш стежками 
справедливості. Ти – моя надія. Моя допомога. 
Утішитель душі моєї. 
Я не знаю, як все владнається, але Ти знаєш. 

Я довіряю Тобі.  
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 Молитва вдячності 
Отче, Ти вилив сьогодні на мене стільки 

Своїх щедрот! Сказати, що я вдячний, – це 
нічого не сказати. Дякую за їжу і дах над 
головою. Коли думаю про те, як багато людей 
не мають навіть цих елементарних речей, то не 
можу не сповнюватися вдячністю. Дякую Тобі 
за те, що протягом всього мого життя 
захищаєш мене різними шляхами – відомими 
мені і невідомими – і зберігаєш дорогих мені 
людей. Дякую за те, що дав мені прожити ще 
один день, в якому я міг догоджати Тобі і 
славити Тебе. Кожен день мого життя – славне 
благословення. Найбільше дякую за те, що Ти 
ввів мене в спілкування з Тобою. Дякую за те, 
що є Твоєю дитиною, і Ти любиш мене. Дякую 
за Ісуса, через Якого прощені всі мої гріхи. 
Дякую за те, що Ти – мій Батько і любиш 
благословляти мене. І тепер, йдучи на 
спочинок, хочу висловити Тобі свою радість і 
вдячність. 

ДивенСвіт 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

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 

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, August 18th: 10TH SUN 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 Maria Martins. 
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 Lori Munro; for the repose of +Matthew 
Bogda. 
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 +Paul 
Zazulak. 
1:00 PM – Baptism. 

Mon. August 19th: Andrew the General and others 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Sister 
Safranowiz. 
Tues. August 20th: Prophet Samuel 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Rosie Kutcher. 

Wed. August 21st: Apostle Thaddeus; Martyr Bassa 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health and intentions of 
Mabel Fedyna. 
10:00 AM – Burial Service & Divine Liturgy for +Emily 
Petryk. 
Thurs. August 22nd: Martyr Agathonicus and others 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Rose Warwa. 

Fri. August 23rd: Martyr Luppus, Irenaeus of Lyons 
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Don Price. 
7:00 PM – Baptism (Fr. Rendy). 

Sat. August 24th: Priest-Martyr Eutyches 
10:00 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Matthew 
Bogda (40th Memorial Day). 
4:00 PM – Great Vespers. 
5:00 PM (SUN) – Divine Liturgy; for the health & intentions 
of all parishioners; for the repose of +Henrietta and 
+Alexander Hnatyshyn. 

SUNDAY, August 25th: 11TH SUN 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 Daryl and Patricia Chichak. 
11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for the intentions of 
all parishioners; for safe travel for all parishioners on 
holiday; for the health and intentions of Daniel Kichma. 

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 

 


