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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 
vicar@eeparchy.com   780-424-5496 

CATHEDRAL CLERGY 

Fr. Peter Babej, Parish Pastor 
peterbabej@telus.net / 780-993-8037 (cell) 

Fr. Mykhaylo Bohun, Assistant Priest 

carpaty_ukr@hotmail.com 587-223-8485 (cell) 

Fr. Michael Kowalchyk (retired) 

kowalchykmichael@gmail.com 780-718-1159 (cell) 

Fr. Terry Cherwick (military chaplaincy)  
cherwick7@gmail.com / 780-237-0376 (cell) 

Fr. Roman Kobyletskyy 
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 

Saturday: Div. Liturgy, 9:00 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, May 24, 2020 

Sunday of the Holy Fathers 
of the First Ecumenical 

Council of Nicea 
Seventh Sunday after Pascha, Tone 6; Our 

Venerable Father Simeon of the “Mountain of 

Wonders” (596) 

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

DIVINE LITURGY 

First Antiphon 

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

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

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

Through the prayers of the Mother of God… 

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

Through the prayers of the Mother of God… 

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

Through the prayers of the Mother of God… 
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Third Antiphon 

Come, let us sing joyfully to the Lord,* let us 
acclaim God, our Saviour. 

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

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

Son of God, who ascended in glory… 

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

Son of God, who ascended in glory… 

Entrance 

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

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

Troparia & Kontakia 

Troparion, Tone 4: You ascended in glory, O Christ 
our God,* giving joy to Your disciples by the 
promise of the Holy Spirit,* and assuring them 
through your blessing* that You are the Son of 
God,* the Redeemer of the world. 

Glory be to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit,* now and for ever and ever. Amen. 

Kontakion, Tone 8: The apostles’ preaching and the 
Fathers’ doctrine* confirmed the Church’s one 
faith,* and wearing the garment of truth* woven 
from theology that descends from on high,* she 
rightly imparts* the mystery of godliness* and 
sings its glory. 

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

Prokeimenon, Tone 4 

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

Epistle (Acts 20:16-18, 28-36) 

A reading from the Acts of the Apostles. 

In those days, Paul had decided to sail past 
Ephesus, so that he might not have to spend time 
in Asia; he was eager to be in Jerusalem, if 
possible, on the day of Pentecost.1 From Miletus 
he sent a message to Ephesus, asking the elders of 
the church to meet him. When they came to him, 
he said to them: "Keep watch over yourselves and 
over all the flock, of which the Holy Spirit has 
made you overseers2, to shepherd the Church of 
God that He obtained with the Blood of His own 
Son. I know that after I have gone, savage wolves3 
will come in among you, not sparing the flock. 
Some even from your own group will come 
distorting the truth in order to entice the disciples 
to follow them. Therefore be alert, remembering 
that for three years4 I did not cease night or day to 
warn everyone with tears. And now I commend 
you to God and to the message of His grace, a 
message that is able to build you up and to give 
you the inheritance among all who are sanctified. 
I coveted no one’s silver or gold or clothing. You 
know for yourselves that I worked with my own 
hands5 to support myself and my companions. In 
all this I have given you an example that by such 

asserts both the divinity (his = God) and humanity (blood) 
of Jesus. Others translate it: “with the blood of his Own.” 
This changes the sense of the passage, saying that the 
Father (his = God) obtained the Church through the 
redeeming death (blood) of the Son (his Own). 
3 Savage wolves: False teachers, who invariably attacked 
the Ephesian flock in later years. 
4 Three years: The approximate duration of Paul`s ministry 
in Ephesus. 
5 I worked with my own hands: Paul often refused 
stipends from local Churches, preferring instead to 
support himself with income earned as a tentmaker. He 
wanted at all costs to make his gospel free of charge. 
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work we must support the weak, remembering 
the words of the Lord Jesus, for He Himself said, ‘It 
is more blessed6 to give than to receive.’” When 
he had finished speaking, he knelt down7 with 
them all and prayed. 

Alleluia, Tone 1 

Verse 1: Look upon me and have mercy. Verse 2: 
Direct my steps according to Your word. 

Gospel (John 17:1-13) 

At that time Jesus looked up to heaven and said,8 
“Father, the hour has come; glorify Your Son so 
that the Son may glorify You, since You have given 
Him authority over all people, to give eternal life9 
to all whom You have given Him. And this is 
eternal life, that they may know You, the only true 
God, and Jesus Christ whom You have sent. I 
glorified You on earth by finishing the work that 
You gave Me to do. So now, Father, glorify Me in 
Your own presence with the glory that I had in 
Your presence before the world existed. I have 
made Your Name known to those whom You gave 
Me from the world. They were Yours, and You 
gave them to Me, and they have kept Your word. 
Now they know that everything You have given 
Me is from You; for the words that You gave to Me 
I have given to them, and they have received them 
and know in truth that I came from You; and they 
have believed that You sent Me. I am asking on 
their behalf; I am not asking on behalf of the 

                                                           
6 It is more blessed: This saying of Jesus is not recorded in 
the four Gospels but was passed down by the apostles in 
the form of oral tradition. The Gospels themselves give us 
only selections from this tradition, which was far too brad 
and detailed for anyone to make an exhaustive record of it 
in writing. 
7 knelt down: A traditional prayer posture. Kneeling 
illustrates the proper relation between God and his 
servants, who express the submission of their hearts 
through the lowering of their bodies. Other prayer 
postures stemming from Jewish practice including raising 
the hands and standing. 
8 The high priestly prayer of Jesus, who turns attention 
from his disciples (chaps. 13–16) to his heavenly Father 
(chap. 17). The prayer has three parts: Jesus offers up his 
approaching sacrifice to the Father (17:1–5), pleads for the 

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

Hymn to the Mother of God 

Verse: O my soul, magnify the Lord who in glory 
ascended bodily into the heavens. 

Irmos: O Mother of God,* you transcended both 
mind and word,* and in time, ineffably bore the 
Timeless One:* it is you who, with one accord,* 
we, the faithful, magnify. 

Communion Hymn 

Praise the Lord from the heavens;* praise Him in 
the highest. (Psalm 148:1)* Rejoice in the Lord, O 
you just;* praise befits the righteous. (Psalm 32:1) 
Alleluia, alleluia,* alleluia. 

Instead of “We have seen the true light” and “Let our 
mouths be filled” we sing: Be exalted, O God, above 
the heavens, above all the earth be Your glory. 

preservation of his disciples (17:6–19), and prays for the 
unity of the universal Church (17:20–26). This is the longest 
extended prayer recorded in the Gospels. 
9 eternal life: To possess life is to know the living God in his 
triune glory. Although this knowledge has a cognitive and 
intellectual dimension, it also includes a relational bond of 
love, friendship, and communion with God that grows 
steadily until our union with him is complete in heaven 
(Eph 1:17; 1 Jn 4:7). ● Personal knowledge of God is a sign 
of the New Covenant, according to Jer 31:33–34. the only 
true God: The NT doctrine that God is a Trinity is built on 
the OT doctrine that Yahweh alone is God (Deut 6:4; 
32:39). This ancient belief, held dear both in Israel and in 
the Church, stands in sharp contrast to the pagan notion 
that many gods exist and deserve our recognition (Ex 20:3–
6; Is 43:10; 1 Cor 8:5–6). 
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FOR FURTHER MEDITATION 

Jeremiah 31:33-37 

 33 But this is the covenant which I will make 
with the house of Israel after those days, says 
the Lord: I will put my law within them, and I will 
write it upon their hearts; and I will be their 
God, and they shall be my people. 34 And no 
longer shall each man teach his neighbor and 
each his brother, saying, ‘Know the Lord,’ for 
they shall all know me, from the least of them 
to the greatest, says the Lord; for I will forgive 
their iniquity, and I will remember their sin no 
more.” 35 Thus says the Lord, who gives the sun 
for light by day and the fixed order of the moon 
and the stars for light by night, who stirs up the 
sea so that its waves roar—the Lord of hosts is 
his name: 36 “If this fixed order departs from 
before me, says the Lord, then shall the 
descendants of Israel cease from being a nation 
before me for ever.” 37 Thus says the Lord: “If 
the heavens above can be measured, and the 
foundations of the earth below can be explored, 
then I will cast off all the descendants of Israel 
for all that they have done, says the Lord.” 

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

ANNOUNCEMENTS 

PARISH 

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 

AXIOS! AXIOS! AXIOS! – Our best wishes to Fr. 
Roman Kobyletskyy, who was ordained to the 
priesthood yesterday, Saturday May 23, at the 
10 am Hierarchal Divine Liturgy. May God bless 
Fr. Roman and Erica and their family and grant 
many happy years! Mnohaya Lita! 

TODAY, SUNDAY, MAY 24, 11:00 AM: THE 
DIVINE LITURGY IS BEING OFFERED FOR THE 
GRADUATES OF THE GRADE 6 BILINGUAL 
PROGRAM AT ST. MATTHEW SCHOOL. This 

Liturgy will be offered in thanksgiving, for 
graduation blessings and the intentions of: 
Marko, Kristin Vaughn, Mateyo, Marina, 
Renata, Yulianna, Leon, Matej, Solomiya, 
Nazariy, Yuliya, Dimitri, Emily, Jaiden, Emma, 
Anastacia, Daria, Adam, Jayden, Denys, Nate, 
Davyd, Anna, Daniel, Sarah, Shayia, Maksym, 
Rylan, Xenon, Tymur, Michael, Tyler, Carter, and 
Connor. May the Lord God bless them; may He 
grant, peace, health, successs in life, growth in 
faith and virtues, and may He grant them many 
happy years! Mnohaya Lita! 

HAPPY BIRTHDAY & BEST WISHES – to Nathan 
Sadownyk, Anna Krupa, Eugene Lemisky, and to 
all who celebrated their birthdays or 
anniversaries this past week, or will celebrate 
this upcoming week. May God bless you with 
health, happiness and peace! Mnohaya Lita!!! 

HAPPY WEDDING ANNIVERSARY! – Our best 
wishes and God’s blessings to Rose and George 
Kitt (May 23) on the occasion of their 63rd 
wedding anniversary. May God continue to 
bless you with peace, health, and salvation. 
Many Happy Years! 

HAPPY WEDDING ANNIVERSARY! – Our best 
wishes and God’s blessings and to Lindsay and 
Taras Cherwick on the occasion of their first 
wedding anniversary (May 21). May God 
continue to bless you with peace, health, and 
salvation. Many Happy Years! 

HAPPY WEDDING ANNIVERSARY! – Our best 
wishes and God’s blessings to Melanie and Marc 
Turgeon (May 27) on the occasion of their 20th 
wedding anniversary. May God continue to 
bless you with peace, health, and salvation. 
Many Happy Years! 

ADULT BIBLE STUDY – A SALVATION HISTORY 
TIMELINE. Session 3 (Genesis 3, The Fall) will be 
livestreamed from the Cathedral, on 
Wednesday, May 27, at 7:00 PM. Due to 
technical difficulties last week, we will re-
broadcast Session 2 on Tuesday, May 26th. 

TELUS OPTIK, CHANGE IN CHANNEL– Over the 
next few weeks, Telus Optic TV willl be changing 
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the channel for St. Josaphat Cathedral services 
from 8915 to 876. Both channels will be running 
for a period of 1 or 2 weeks, to allow people 
time to transition over to the new channel. 

MAY 30: ALL-SOULS SATURDAY – The Saturday 
before Pentecost is dedicated to prayer for all 
souls of the faithful departed. The Parastas 
Service will be offered at 7:30 am; and the 
Divine Liturgy will be offered at 9:00 am for all 
souls. 

BLESSING OF GRAVES – The Parastas Service 
and the individual blessing of graves at St. 
Michael’s Cemetery has been postponed until 
further notice. 

SUNDAY, MAY 31: U.C.W.L.C. DAY – The last 
Sunday of May, Sunday, May 31, is designated 
as “Ukrainian Catholic Women’s League of 
Canada Day.” To honour all members of the 
U.C.W.L.C. across Canada, Bishop David Motiuk 
will celebrate the Divine Liturgy at 9:30 am 
(Bilingual). 

BLESSED VASYL VELYCHKOVSKY – Devotional 
Services to Blessed Vasyl Velychkovskky, every 
Wednesday, at 7:00 pm. Live streaming on the 
YouTube Shrine Channel. Website: Bishop 
Velychkowvsky National Martyr’s Shrine. 

SINCERE THANKS TO ALL! We express our 
sincerest gratitude to all parishioners and 
friends, who have made generous contributions 
to the Cathedral to keep our livestreaming up-
and-running, and also to cover all day-to-day 
operational expenses. Thanks to donors on-line, 
and to parishioners who have mailed in or 
dropped off their weekly envelopes to the 
parish office. God bless! 

DIRECT DEPOSIT – is now available. You may 
have your church donations regularly 
transferred to the Cathedral on a monthly basis. 
If you are interested, please contact Andrea at 
the parish office (Mondays or Saturdays) or 
send an email address to Andrea with your 
request to josaphat@telus.net. 

 

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

SUNDAY, May 17, 2020 

SUNDAY COLLECTION 

Sunday Envelopes $1,130.80 
Loose Donations $00.00 
Candles $16.00 
Donations to the Church $932.12 

TOTAL SUNDAY: $2,078.92 

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 $1,100 dollars per day. How can I 
help? If you are working, donating one hour of your income 
per week will safeguard the finance future of our parish! 

EASTER OFFERING FOR BISHOP & PRIESTS $50.00 

PENTECOST COLLECTION (EPARCHY) $270.00 

NEEDY FUND $20.00 

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

Dear Brothers and Sisters 

in Christ, 

 When Jesus ascended into heaven, the 
disciples returned to Jerusalem from Mount 
Olivet. They gathered in the upper room, where 
they were staying, and “with one accord devoted 
themselves to prayer, together with the women 
and Mary the Mother of Jesus, and with His 
brethren” (Acts 1:14). In total, “the company of 
persons was in all about a hundred and twenty” 
(Acts 1:15). 

 This year, for the feast of Pentecost, in the 
company of fifty persons, we will also gather in 
The Upper Room and devote ourselves to prayer, 
together with the Apostles and Mary, the Mother 
of Jesus and the Mother of the Church. 

 With the permission of Bishop David and in 
accordance with Eparchial Directives, this 
upcoming Pentecost Sunday, May 31, 2020, 
Divine Services at St. Josaphat Cathedral will be 
open to a maximum of 50 people present at each 
service (Saturday, 500 pm; Sunday, 9:30 am and 
11:00 am). To view the full text of Stage 1 
Directives for the Re-Opening of Churches, 
please visit the parish or eparchial website. 
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Who May Attend? 

 Those who are in good health and at low 
risk. 

 Those who are on the confirmed list for 
each Divine Liturgy. 

 Those who have passed the health 
questionnaire. A full self-assessment is 
available on myhealth.alberta.ca 

Who Should Stay at Home? 

 Those who have recently travelled 
outside of Canada. 

 Anyone feeling sick (cough, shortness of 
breath, runny nose, fever, infections, cold 
or flu symptoms, experiencing extreme 
fatigue). 

 Anyone in close contact with someone 
infected with Covid-19. 

 Anyone in close contact with someone 
under quarantine. 

 Older persons and those persons with pre-
existing medical conditions (high blood 
pressure, heart disease, cancer or 
diabetes). 

How do I sign-up? 

 Contact the parish office (780- 422-3181) 
or send an email to josaphat@telus.net to 
have your name placed on the list. 
Specify which Divine Liturgy you would 
like to attend. 

 If you will need to use the elevator, 
please note this in your request. 

 Those with celiac disease may request 
Holy Communion from a separate 
chalice. 

 Wait for a confirmation phone call or 
email message. 

What if the list is full? 

 Sign-up for the following Sunday. 
 Request to attend a different Liturgy 

time. 
 Sign-up for a weekday Divine Liturgy. 

What Are the Guidelines for Attending? 

 You need to be on the confirmed list. No 
walk-ins. 

 Only one entrance will be open – enter 
through the main doors on the west side. 

 The north entrance will be available only 
to those who need to use the elevator. 

 Arrive on time. The entrance will be 
closed 15 minutes into the service. 

 A greeter will confirm that your name is 
on the list; answer the questionnaire. 

 Sanitize hands at the entrance or use soap 
and water in the washrooms. 

 Remember to bring your own prayer 
book to church. All prayer books and 
hymnals have been temporarily removed. 

 Maintain physical distancing (6 feet) 
 Members of the same household may sit 

together. 
 Light candles if you wish; do not touch or 

kiss icons at this time. 
 No congregational singing at this time; 

the designated cantor will sing the 
responses. 

 Infants and children must remain with 
parents at all times. 

 Donations may be placed in a basket by 
the sacristy doors. 

 Exit one pew at a time, through the north 
door (elevator). 

 No social gathering before or after church 
services. 

 Let us continue to be joyful and thankful in all 
things, as St. Paul reminds us: “Rejoice always, 
pray constantly, give thanks in all 
circumstances; for this is the will of God in 
Christ Jesus for you” (1 Thessalonians 5:16). 

 Sincerely, yours in Christ Jesus, 

Reverend Father Peter Babej 
Pastor of St. Josaphat Cathedral Parish 

Rick Doblanko 
Pastoral Council Chair 

mailto:josaphat@telus.net
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The Head of the UGCC: The 

authorities must understand that 

spiritual needs are fundamental for 

a human being  

 Speaking of easing quarantine, various 

statesmen try to distinguish what is really vital to 

a person and what may not be so necessary for 

him. In this new stage of the fight against the 

pandemic, it is important for everyone to 

understand that spiritual thirst, spiritual hunger, 

and the spiritual needs of man are the 

fundamental needs of every human being.  

 This conviction was expressed by Father and 

Head of the Ukrainian Greek Catholic Church 

His Beatitude Sviatoslav during a sermon to the 

faithful in the Patriarchal Cathedral of the 

Resurrection of Christ. 

 The preacher noted that in today's Gospel we 

see Jesus Christ at the well.  And the whole 

conversation he has with the Samaritan woman 

is a conversation about the source, about the 

thirst, about the ability to quench that thirst, 

about where to get this living water… 

 In his opinion, the word about 

living water especially resounds 

at a time when we are undergoing 

quarantine, when we do not have 

the opportunity to gather in the 

temple as usual, when today 

hundreds of thousands of people 

around the world have the only 

opportunity to pray on Sunday 

through online broadcasts of the 

Divine Liturgy. 

 “Communicating with our 

people in quarantine,” said the 

Primate, “with priests in different 

countries of the world, we feel 

that even online broadcasts 

arouse great faith in every 

believer.  They arouse this 

spiritual hunger, because it is not 

enough to show the source of life through online 

broadcasting.” 

The Head of the UGCC noted that today in 

different countries of the world, including 

Ukraine, there is talk of a gradual exit from 

quarantine and discussions in government 

offices about what are the fundamental human 

needs.  "The thirst for God is the basis of 

people's fundamental right to religious 

freedom.  That is why we appeal to statesmen: 

please pay attention to that thirst of man for God, 

which can be quenched only by the moment of 

personal meeting and personal partaking of the 

Holy Sacraments,” said His Beatitude 

Sviatoslav. 

 The Holy Sacraments are the moment, says the 

preacher, when the source of life gives us the 

opportunity to find the meaning of new life in the 

post coronavirus world.  Even today, Christ 

wants to touch on our fundamental questions, 

fundamental life needs and aspirations, so that 

we can understand how we can survive these 

difficulties and problems that humanity is facing 

today. 
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 During the Liturgy, His Beatitude Sviatoslav 

ordained four deacons.  "Let this be a testimony 

that even during the pandemic, the Church is 

alive, life is going on, the Lord God cares for His 

people, sends them ministers," he said. 

 The Head of the Church wished the Lord 

would quench our thirst, eliminate fear and give 

each of us the joy of meeting God, with another 

person. "Seeing another person, we 

subconsciously consider him a carrier of the 

virus.  May God help us to discover another 

person as a carrier of living water,” added the 

spiritual leader of Ukrainians. At the end of the 

Liturgy, His Beatitude Sviatoslav also noted that 

today Ukraine commemorates the Day of 

Remembrance of the Victims of Political 

Repressions.  "That is why today we especially 

prayed for the millions of innocent people killed 

on Ukrainian soil.  May the Lord rest them in 

their heavenly homes, and protect the Ukrainian 

land from any repression," said the Primate. 

The UGCC Department for Information 

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

Commemoration of the Holy 
Fathers of the First Ecumenical 

Council (325 A.D.) 

 On the seventh Sunday of Pascha, we 

commemorate the holy God-bearing Fathers of 

the First Ecumenical Council, which took place 

in the city of Nicaea, in the year 325 A.D.. 

 The Commemoration of the First Ecumenical 

Council has been celebrated by the Church of 

Christ from ancient times. The Lord Jesus Christ 

left the Church a great promise, “I will build My 

Church, and the gates of hell shall not prevail 

against it” (Mt. 16:18). Although the Church of 

Christ on earth will pass through difficult 

struggles with the enemy of salvation, it will 

emerge victorious. The holy martyrs bore 

witness to the truth of the Savior’s words, 

enduring suffering and death for confessing 

Christ, but the persecutor’s sword is shattered by 

the Cross of Christ. 

 Persecution of Christians ceased during the 

fourth century, but heresies arose within the 

Church itself. One of the most pernicious of 

these heresies was Arianism. Arius, a priest of 

Alexandria, was a man of immense pride and 

ambition. In denying the divine nature of Jesus 

Christ and His equality with God the Father, 

Arius falsely taught that the Saviour is not 

consubstantial with the Father, but is only a 

created being. 

 A local Council, convened with Patriarch 

Alexander of Alexandria presiding, condemned 

the false teachings of Arius. However, Arius 

would not submit to the authority of the Church. 

He wrote to many bishops, denouncing the 

decrees of the local Council. He spread his false 

teaching throughout the East, receiving support 

from certain Eastern bishops. 

 Investigating these dissentions, the emperor 

Constantine (May 21) consulted Bishop Hosius 

of Cordova (Aug. 27), who assured him that the 

heresy of Arius was directed against the most 

fundamental dogma of Christ’s Church, and so 

he decided to convene an Ecumenical Council. 

In the year 325 A.D., 318 bishops representing 

Christian Churches from various lands gathered 

together at Nicea. 

 Among the assembled bishops were many 

confessors who had suffered during the 

persecutions, and who bore the marks of torture 

upon their bodies. Also participating in the 

Council were several great luminaries of the 

Church: Saint Nicholas, Archbishop of Myra in 

Lycia (December 6 and May 9), Saint Spyridon, 

Bishop of Tremithos (December 12), and others 

venerated by the Church as holy Fathers. 

 With Patriarch Alexander of Alexandria came 

his deacon, Athanasius (who later became 

Patriarch of Alexandria (May 2 and January 18). 

He is called “the Great,” for he was a zealous 

champion for the purity of Orthodoxy. In the 
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Sixth Ode of the Canon for today’s Feast, he is 

referred to as “the thirteenth Apostle.” 

 The emperor Constantine presided over the 

sessions of the Council. In his speech, 

responding to the welcome by Bishop Eusebius 

of Caesarea, he said, “God has helped me cast 

down the impious might of the persecutors, but 

more distressful for me than any blood spilled in 

battle is for a soldier, is the internal strife in the 

Church of God, for it is more ruinous.” Arius, 

with seventeen bishops among his supporters, 

remained arrogant, but his teaching was 

repudiated and he was excommunicated from the 

Church. In his speech, the holy deacon 

Athanasius conclusively refuted the 

blasphemous opinions of Arius. The heresiarch 

Arius is depicted in iconography sitting on 

Satan’s knees, or in the mouth of the Beast of the 

Deep (Rev. 13). 

 The Fathers of the Council declined to accept 

a Symbol of Faith (Creed) proposed by the 

Arians. Instead, they affirmed the orthodox 

Symbol of Faith (Nicene Creed). Saint 

Constantine asked the Council to insert into the 

text of the Symbol of Faith the word 

“consubstantial,” which he had heard in the 

speeches of the bishops. The Fathers of the 

Council unanimously accepted this suggestion. 

 In the Nicean Creed, the holy Fathers set forth 

and confirmed the Apostolic teachings about 

Christ’s divine nature. The heresy of Arius was 

exposed and repudiated as an error of haughty 

reason. After resolving this chief dogmatic 

question, the Council also issued Twelve Canons 

on questions of ecclesial administration and 

discipline. Also decided was the date for the 

celebration of Holy Pascha. By decision of the 

Council, Holy Pascha should not be celebrated 

by Christians on the same day with the Jewish 

Passover, but on the first Sunday after the first 

full moon of the vernal equinox (which occured 

on March 22 in 325). 

 The First Ecumenical Council is also 

commemorated on May 29. 

CЛУЖБА БОЖA 
Перший Антифон 

Всі народи заплещіте руками,* воскликніть 
Богові голосом радости. 

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

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

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

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

Вхідний Антифон 

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

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

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

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

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

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

Вхідне 

Прийдіте, поклонімся і прадім до Христа. 

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

Тропарі і кондаки 

Тропар, глас 4: Вознісся Ти в славі, Христе Боже 
наш,* учинивши учням радість обітуванням 
Святого Духа,* і скріпив їх Твоїм 
благословенням,* бо Ти Син Божий, 
Визволитель світу. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і 
повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
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Кондак Отців, глас 8: Апостолів проповідування і 
отців догмати* єдину віру утвердили Церкві,* 
яка і, ризу істини з богословія вишнього 
носячи,* право править і славить* благочестя 
велике таїнство. 

Прокімен, Глас 4 

Благословен єси, Господи Боже Отців 
наших,* і хвальне і прославлене ім'я Твоє на 
віки. 

Стих: Бо праведний єси в усьому, що створив 
Ти нам. 

Читання Апостола 

Діянь Святих Апостолів Читання. 

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

Стихи Алилуя 

Бог богів Господь промовив, і призвав землю 
від сходу сонця до заходу. 

Зверуть Йому преподобних Його, що 
заповідають завіт Його в жертвах. 

Євангеліє (Від Івана 17:1-13) 

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

Вознесіння, Ірмос  
Замість «Достойно» 

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

Причасні Стихи 

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

Замість «Ми виділи світло» і «Нехай сповняться» 

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

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ВІСНИК – Якщо ви бажаєте 
отримати вісник що тижня через е-пошту, 
зверніться до церковної канцеларії або 
вишліть нам вашу е-адресу на нашу адресу: 
josaphat@telus.net. 

АХІОС! АХІОС! АХІОС! З нагоди 
рукоположення в сан священства,  складаємо 
найщиріші побажання о. Роману та Еріці 
Кобилецьким та їхній родині! Многая літа! 

МНОГАЯ ЛІТА – з днем народження, 
складаємо найщиріші побажання Натану 
Садовник, Анні Крупа, Євгенові Лемицькому, 
а також всім хто справляють уродини 
сьогодні або справляв уродини протягом 
минулого тижня або справлятиме у протягом 
наступного тижня. Нехай Господь Бог 
благословить на многі і благі літа! 

МНОГАЯ ЛІТА! – З нагоди 63-ої річниці 
подружнього життя (23-го травня), 
складаємо найщиріші побажання Розалії та 
Юрію Кит. Нехай Господь Бог благословить 
щастям та здоров’ям на многі і благі літа! 

МНОГАЯ ЛІТА! – З нагоди 1-ої річниці 
подружнього життя (21-го травня), 
складаємо найщиріші побажання Ліндзій та 
Тарасові Черевик. Нехай Господь Бог 
благословить щастям та здоров’ям на многі і 
благі літа! 

МНОГАЯ ЛІТА! – З нагоди 20-ої річниці 
подружнього життя (27-го травня), 
складаємо найщиріші побажання Меланії та 
Маркові Тиржон. Нехай Господь Бог 
благословить щастям та здоров’ям на многі і 
благі літа! 

СВЯТА ЛІТУРІЯ В НАМІРЕНІ ҐРАДУАНТІВ 
ДВОМОВНОЇ ПРОГРАМИ – Сьогодні, 24-го 
травня, о год. 11:00 ранку (в українській мові) 
відправиться Служба Божа в намірені 
ґрадуантів дво-мовної програми при школі 
Св. Матея. Складаємо найщиріші побажання 
Маркові, Христині, Вон, Матеєві, Маріні, 
Ренаті, Юліанні, Леонові, Матеєві, Соломії, 

Назарію, Юлі, Дмитрові, Емілії, Джейден, 
Еммі, Анастасії, Дарії, Адамові, Джейден, 
Денисові, Нейт, Давидові, Анні, Даниїлові, 
Сарі, Шейлі, Максимові, Райлен, Зенонові, 
Тимур, Михайлові, Тайлер, Картер та Коннер. 
Нехай Господь Бог благословить, щастям, 
здоров’ям, дальшими успіхами, та 
зростанням у вірі, любові та всіх чеснотах, на 
многі і благі літа!!! 

ВІДКРИТТЯ КАТЕДРИ ДЛЯ 50 ОСІБ – З 
дозволом уряду та Владики Давида, в 
слідуючу неділю, 31-го травня, Катедра буде 
відкрита та участи вірних, до 50 осіб на 
кожній Службі Божій. Щоб взяти участь, 
просимо подзвонити до канцелярії щоб 
включити ваше ім’я на листі. Лише ті, що 
зголосилися заздалегідь зможуть увійти в 
храм. Служба Божа в укр. мові 

МОЛЕБЕНЬ ДО БОГОРОДИЦІ (МАЇВКА) – 
буде служитися кожної п’ятниці у травні о 
5:30 годині, українською мовою. 

ДОПОМОГА ТИМ, ЩО В ПОТРЕБІ – Якщо вам 
потрібно помочі із закупами, або щоб 
привезли ліки, подзвоніть до парафіяльної 
канцелярії. Ми готові вам допомогти. 

ЩИРА ПОДЯКА – всім, що склали пожертви 
он-лайн, або переслали поштою, або лишили 
в нашій поштові скринці. 

ПРЯМІ ПОЖЕРТВИ НА КАТЕДРУ – наш банк 
«СЕРВУС» дає нагоду парафіянам 
автоматично що місяця складати пожертви 
на катедру. Якщо ви зацікавлені, просимо 
звернутися до Андреї в церковній канцелярії. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

НЕДІЛЯ, 17-ГО ТРАВНЯ, 2020 

НЕДІЛЬНА ЗБІРКА 

Недільні ковертки $1,130.00 
Дрібні пожертви $00.00 
Свічки $16.00 
Окремі Пожертви на парафію $932.12 

РАЗОМ: $2,078.92 

ВЕЛИКОДНІЙ ДАР  $50.00 
ЄПАРХІЯЛЬНА ЗБІРКА (П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ) $270.00 
ПОЖЕРТВА ДЛЯ ПОТРЕБУЮЧИХ $20.00 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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Сто років від дня народження Святого 

Івана Павла ІІ. «Він відчував духовну 

близькість до України», – Глава 

УГКЦ 

18 травня 2020 року католицький світ 

святкував століття з дня народження святого 

Івана Павла ІІ. Народжений у 1920 році, 

обраний єпископом Рима у 1978-му, помер у 

2005-му і канонізований у 2014-му. 

Святий отець Іван Павло ІІ втішається 

особливим привілеєм серед українців. Ми з 

великою любов’ю і шанобою називаємо його 

«наш папа». 

 Він був і довічно залишається «нашим», бо 

завжди відчував духовну близькість до 

України, до нашої Церкви, всього українського 

народу. Він дуже добре знав ціну 
тоталітарному комуністичному режиму. 

 Україну Іван Павло ІІ відвідав 19 років тому, 

але став воістину «нашим» ще задовго до того 

знаменного візиту. 

 Як тільки ми, ті, хто жив у Радянському 

Союзі, почули, що Кароля Войтилу, єпископа 

Кракова, обрано папою, ми інтуїтивно відчули, 

що крах комунізму невідворотній. Адже він, як 

виходець зі Східної Європи, дуже добре знав 

ціну тоталітарному комуністичному режиму.  
Наша Церква воскресла з мертвих, вийшла з 
підпілля. 

 Обрання Кароля Войтили стало запорукою, 

що Господь не забув про нас... Я не побоюся 

сказати, що відродження нашої Церкви 

підтверджує спеціальну місію Івана Павла ІІ, 

якою було знищення залізної завіси. Завдяки 

цьому наша Церква воскресла з мертвих, 

вийшла з підпілля. 

 Торік ми згадували історичну його зустріч з 

Михайлом Горбачовим, і як результат - 
легалізацію нашої Церкви, яка в ореолі слави 

вийшла з катакомб. Той самий комуністичний 

режим, який ліквідував нашу Церкву в 1946 

році, тепер підтвердив, що цю Церкву не 

ліквідовано, що вона далі існує. Легалізація 
означала кінець авторитарної влади, це був 

крах Радянського Союзу як тоталітарної 

держави 

 Іван Павло ІІ своєю мужністю захищав права 

католиків у Радянському Союзі, був нашим 

оборонцем і визволителем, забезпечив 

можливість легалізації нашої присутності, а 

того, що це означало, я думаю, не зрозумів і сам 

Горбачов. Потім він згадував цю доленосну 

зустріч і визнавав, що папа мав дуже 

проникливий, сильний погляд… 

 Легалізація означала кінець авторитарної 

влади, це був не просто перехід перебудови на 

новий рівень, це був крах Радянського Союзу 

як тоталітарної держави. Наслідки цієї події 

швидко далися взнаки – вже через рік Україна 

проголосила Незалежність, а в березні 1991 

року Блаженніший Мирослав Іван 

Любачівський, предстоятель нашої Церкви в 

екзилі, повернувся до України. 

 Саме наш Папа проголосив блаженними 

преподобними і священномучениками 28 
українців, котрі були замордовані за 

християнську віру. 

 Сам візит Івана Павла ІІ до України став 

однією з найвизначніших подій у житті нашої 

країни. Адже сприяв духовному пробудженню 

української нації, поверненню її до своїх 

християнських начал та цінностей. Саме наш 

папа проголосив блаженними преподобними і 

священномучениками 28 українців, котрі були 

замордовані за християнську віру. Він зустрівся 

з представниками усіх християнських та 

релігійних громад, зруйнувавши мури, зведені 
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комуністичним режимом між різними 

релігіями та конфесіями в Україні. 

 Під час апостольських подорожей до різних 

країн світу, зокрема до Аргентини, папа Іван 

Павло ІІ відвідував українські греко-католицькі 

громади, виявляючи батьківську турботу про 

дітей нашої Церкви, відірваних від рідної землі. 

 Не дарма Іван Павло ІІ був визнаний святим. 

Те, що він умів передчувати пророцтво, я 

переконався на власному досвіді 

 Коли моє навчання добігало кінця у 

Папському університеті святого Томи 

Аквінського у Римі., понад усе я прагнув ще до 

повернення в Україну зустрітися з папою 

особисто. Подолавши багато труднощів, я 

отримав можливість на загальну папську 

аудієнцію, зайнявши одне з перших місць. Він 
глянув на мене і запитав: «Ти зі Львова чи з 

Києва? » «Я зі Львова», – сказав я. «Але мусиш 

їхати до Києва...» – продовжив папа. 
 Коли я нарешті наблизився до нього, то 

сказав: «Святіший Отче, я завершую своє 

навчання в "Анджелікумі" з морального 

богослов’я, повертаюся до України, прошу про 

благословення на час моєї місії на 

батьківщині». Він глянув на мене і запитав: «Ти 

зі Львова чи з Києва? » «Я зі Львова», – сказав 

я. «Але мусиш їхати до Києва, – продовжив 

папа, – у тебе там буде багато роботи»... Ці 

слова здивували мене. 

 Лише через кілька років я зрозумів, що його 

слова були пророчими. Я б ніколи не подумав, 

що очолю Церкву, осідок якої повернеться до 

Києва; стану митрополитом Київським і дійсно 

матиму багато роботи. І це сьогоднішня моя 

місія. Я щоразу згадую ці слова Папи... 

 Як ніхто інший, він налагоджував узи 

примирення між польським та українським 

народами, зцілював давні рани, породжені 

складною минувшиною. Недарма Католицька 

Церква в Польщі та Українська Греко-

Католицька Церква одностайно з Римо-

Католицькою Церквою в Україні звернулися з 

проханням до Святішого Отця Франциска 

проголосити Івана Павла ІІ небесним 

покровителем польсько-українського 

примирення. Це ж бо він проголосив 

фундаментальну формулу для відновлення 

наших духовних взаємин: прощаємо і просимо 

прощення. Я брав участь у його беатифікації і 
канонізації. Це був глибокий релігійний досвід. 

 Папа по-батьківськи дбав про розвиток 

Церков східного обряду, і нашої Церкви 

зокрема, бо мав особливу візію щодо їхнього 

майбуття, бачив неповторне «світло Сходу». 

 Смерть Івана Павла ІІ була для нас моментом, 

коли ми дійсно відчули себе сиротами. Ми 

втратили когось, хто був фундаментальною 

постаттю в історії воскресіння нашої Церкви. 

Повідомлення про смерть Івана Павла ІІ 

застало мене в дорозі до Риму. Коли я побачив 

цей натовп людей з дітьми, які день і ніч стояли 

у черзі, щоб попрощатися з зі Святішим 

Отцем... Дякую Богу, що і я міг разом з ними 

вшанувати його перед похованням у базиліці 

Святого Петра. 

 Мабуть, ще досі людство цілковито не 

усвідомило роль святого Івана Павла в 

очищенні світу від комуністичного 
тоталітаризму та падінні «залізної завіси». 

 Як Предстоятель Греко-Католицької Церкви, 

я брав участь у його беатифікації і канонізації. 

Це був глибокий релігійний досвід. 

 Мабуть, ще досі людство цілковито не 

усвідомило роль святого Івана Павла в 

очищенні світу від комуністичного 

тоталітаризму та падінні «залізної завіси», 

завдяки чому європейські народи отримали 

свободу та поштовх до розвитку й уставлення 

істинного, християнського братерства. 

 Через зцілення ран минулого, прощаючи і 

просячи прощення, через зміцнення 

християнських основ Європи він заклав 

наріжний камінь для відновлення європейської 

спільноти, де Україна почувається її 

невід’ємною частиною. 

 Саме про таку Європу і про таку Україну 

мріяв наш папа, наш душпастир, наш 

покровитель Іван Павло II. 

Блаженніший Святослав Шевчук, 

Глава Української Греко-Католицької Церкви 

Департамент інформації УГКЦ 
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Десять думок про любов. Владика 

Богдан Дзюрах 

 У Патріаршому соборі в Києві триває 

щоденна молитва за припинення пандемії 

коронавірусу і недужих, а також за здоров’я 

медичних працівників. Цього тижня Молебень 

до Богородиці очолює владика Богдан Дзюрах, 

Секретар Синоду Єпископів УГКЦ. Разом з 

цим владика Богдан проводить духовні науки. 

 Під час однієї з катехиз єпископ поділився 

цікавими думками про Богородицю як Матір і 

Вчительку ніжної любові. Десять основних 

думок владики Богдана з цієї науки 

пропонуємо вашій увазі. 

 Кожна людина потребує любові. Кожна 

людина, доросла і маленька, 

потребує не лише їжі, одягу, 

даху над головою і післяобідньої 

сієсти. Усі ми потребуємо 

любові і зокрема в її 

невербальному виді, у постаті 

зичливого погляду, делікатного 

дотику, міцних обіймів, щирої 

усмішки… Усе це вияви однієї з 

характерних рис любові, що її 

називають ніжністю. 

 Любов ніжна. Справжня любов є тиха, 

лагідна, дискретна, делікатна. Одне слово — 

ніжна. Вона не надимається, не домінує, не 

підвищує голосу, не кричить. Ніжна любов 

бачить серцем, слухає серцем, реагує серцем, 

промовляє серцем. Ніжна любов є 

промовистою сама по собі, вона не потребує 

слів, їй достатньо жестів. 

 Джерелом любові є чисте і добре серце. 
Вона не має потреби черпати свою силу із 

зовнішніх атрибутів: влади, посади, статусу, бо 

джерелом її є чисте, добре серце, здатне 

дивитися на іншу людину Божим поглядом, 
відчувати чужу ситуацію Божим серцем, 

промовляти до іншої людини Божими словами, 

які лікують, підносять на дусі, розраджують і 

потішають. Серце такої людини має щось із 

Серця Того, хто сказав про себе: «Навчіться від 

мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож 

знайдете полегшу душам вашим» (Мт. 11, 29). 

 Богородиця є Матір’ю і Вчителькою 

ніжної любові. Вона є Матір'ю Любові, яка не 

потребує багатьох слів. Хтось слушно 

спостеріг: «Марія у Євангеліях говорить мало, 

але каже так багато! » Дуже промовистим під 

цим оглядом є опис весілля в Кані 

Галилейській.  
 Ніжність любові проявляється у здатності 

зауважувати потребу раніже, ніж її 

усвідомить потребуючий. Марія бачить, що 

незабаром у молодого подружжя в Кані 

Галилейській розпочнуться негаразди, їм 

забракне вина. Що означає брак вина? Вино у 

Біблії є символом радості й повноти життя. 

«Вино веселить серце 

чоловіка», — каже 

псалмоспівець (Пс. 104, 15).  

 Любов не хоче 

виставляти чужі проблеми і 

кризи на всезагальний 

огляд. Марія в цих 

обставинах звертається до 

Ісуса з проханням про 

допомогу. Робить це тихо, 

таємно, не спектакулярно. 

Богородиця звертається до Джерела любові 

короткою молитвою-проханням: «Вина не 

мають». Знову ж таки, погляньте яка проста і 

ніжна ця любов Марії: Вона не тисне на Ісуса, 

не зловживає своїм статусом Матері, своїм 

духовним чи кровним авторитетом, а просто 

представляє справу Ісусові, із повною довірою, 

що те, що Він зробить, буде для цих молодят 

найкращим. 

 Ніжна любов уміє довіряти. Блаженніший 

Любомир, пригадую, завжди казав: «Коли я 

молюся за когось, то я не знаю, що просити, бо 

не знаю, що є найкраще для цієї людини з Божої 

точки зору. У такому разі я з повною довірою 

представляю цю справу чи цю особу Богові, 

залишаючи Йому повну свободу діяти так і 

тоді, як і коли Він вважатиме за найбільш 

відповідне і слушне». 
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 Ніжна любов є креативною. Вона вміє діяти 

тихо, не намагається нікому докорити, 

підкреслюючи вади чи браки людини. Вона 

вміє знайти альтернативні шляхи, вона є 

креативна, вона вміє робити приємні 

несподіванки, а при цьому залишатися в тиші і 

тіні. 

 Любов завжди готова відійти на другий 

план. Чи не найважливіше випробування для 

ніжної любові - готовність відійти на другий 

план після довершеного діла, без жалю, без 

образ і без претензій. 

 Справжня любов не очікує нагороди. Вона 

не буде очікувати нагороди, не ображатиметься 

і не докорятиме за брак віддяки, вона буде 

щаслива, що Господь дозволив їй бодай на 

коротку мить стати Його знаряддям і виявом 

Його єдиної воднораз батьківської і 

материнської надійної і ніжної любові. 

 Проповідник зауважив, що розмова про 

ніжність під час карантину, коли нам кажуть 

дотримуватися соціальної дистанції, коли не 

рекомендують вітатися за руку, може видатися 

недоречною. 

 «Однак, навпаки, саме тепер, у ці часи, коли 

ми всі, незалежно від статусу і віку, настільки 

спраглі ніжної любові, Господь запрошує нас 

відчути на собі люблячий погляд Богородиці, 

невидимий дотик благословляючої десниці 

Господа Ісуса, пульсування Найсвятійшого 

Серця Ісуса і Непорочного Серця Марії, які 

безнастанно б’ються любов’ю до кожного із 

нас», - переконаний він. 

 «Дякуймо Богові за те, що дав нам 

Богородицю як люблячу і ніжну Матір, а з нею 

дав нам відчути красу і силу Його божественної 

ніжної любові. Бо ніжність — це не слабкість, а 

тиха делікатна сила, що змінює серця і світ 

навколо. Вчімося від Неї продовжувати 

революцію ніжності, даруючи передусім 

нашим найближчим і найріднішим, а також 

всім іншим людям прості щоденні знаки 

пошани, зичливості, уваги й любові, — ніжної 

любові», — поприсив на завершення своєї 

катехизи владика Богдан. 

Департамент інформації УГКЦ 
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SACRAMENTAL MYSTERIES 

Baptism & Chrismation – by arrangement with priest. 
Marriage – please make an appointment for an interview. 
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, Chair 
Rick Doblanko  rmdoblanko@shaw.ca | 780-473-5092 

Adult Faith Formation & R.C.I.A. 
Edward Hecker 780-483-4707 

Adult Bible Study 
Don Hucal hucald@shaw.ca | 780-424-3477 

Young Adult Ministry 

 Book Reading Club 
 Lauren Girard lcgirard@ualberta.ca 

 Young Adult Bible Study 
 Kyle Wirachowsky kylewirachowsky@gmail.com 

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. Josaphat Cathedral 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 
Deacon Roman Kobyletskyy 780-668-8991 

Children of Mary 
Theodosia Babej 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 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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THIS WEEK AT THE CATHEDRAL 

SUN. May 24: SUNDAY OF THE HOLY FATHERS 

5:00 PM (SAT) – Divine Liturgy (Bilingual); for the needs 
and intentions of all parishioners; for the repose +Peter 
Holosney (40 Days Memorial). 

7:30 AM (SUN) – Great Matins | 9:00 AM – Rosary 

9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng); for all parishioners; 
for the intentions of all the ladies in the UCWLC; for the 
health and blessing of Nathan Sadownyk. 
11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for the needs and 
intentions of all parishioners; for the repose of +Motria 
Dackiw (40 Days Memorial). 

Mon. May 25: 3rd Finding of the Head of John the Baptist 

7:30 AM – Divine Liturgy; for repose of +George Korpany. 
3:00 PM – Rosary (Mysteries of Hope) 

Tues. May 26: Apostle Carpus 

7:30 AM – Divine Liturgy 
3:00 PM – Rosary (Joyous Mysteries) 

Wed. May 27: Priest-Martyr Therapontus 

7:30 AM – Divine Liturgy; for repose of +Mira Hoshowsky. 
3:00 PM – Rosary (Sorrowful Mysteries) 
7:00 PM – Adult Bible Study (Session 3) 

Thurs. May 28: Venerable Nicetas 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Anna Farmus 
and +Solomina Hecker. 
3:00 PM – Rosary (Luminous Mysteries) 

Fri. May 29: Ven-Martyr Theodosia  

7:30 AM – Divine Liturgy; for repose of +Joanne Boychuk. 
3:00 PM – Rosary (Sorrowful Mysteries) 
5:30 PM – Moleben to Mary 

Sat. May 30: All Souls Saturday 

7:30 AM – Parastas (or Matins) 
9:00 AM – Divine Liturgy; for repose of all souls. 

3:30 PM – Great Vespers & Lytia 
5:00 PM – Divine Liturgy (Bilingual); for all parishioners; for 
the repose of +Carol Balko. 

SUN. May 31: PENTECOST SUNDAY 

7:30 AM (SUN) – Great Matins 
9:00 AM – Rosary 
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Bilingual); for all 
parishioners; for the members of the UCWLC. 
11:15 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for the needs and 
intentions of all parishioners;  

 

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 

 


