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Fr. Roman Kobyletskyy, Assistant Priest  
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PARISH OFFICE: Tues. to Fri.: 9:00 AM - 4:30 PM 

DIVINE SERVICES 

Mon-Fri:  Div. Liturgy, 7:30 AM 

Sat. Vigil: Great Vespers, 4:00 PM 

 Div. Liturgy (Bilingual), 5:00 PM. 

Sunday: Great Matins, 7:30 AM 

 Rosary; 9:00 AM 

 Div. Liturgy (Eng), 9:30 AM 

 Div. Liturgy (Ukr), 11:00 AM. 

Feasts – See Bulletin; Confessions – Before Liturgy 

 

Sunday, July 05, 2020 

5TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

Mother of God of Perpetual Help; Our Venerable 

Father Athanasius of Athos (c. 1003); Tone 4. 

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

DIVINE LITURGY 

Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 4: When the disciples of the Lord 
learned from the angel* the glorious news of the 
resurrection* and cast off the ancestral 
condemnation,* they proudly told the apostles:* 
“Death has been plundered!* Christ our God is 
risen,* granting to the world great mercy.” 

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

Kontakion, Tone 4: My Saviour and Deliverer from 
the grave* as God raised out of bondage the 
children of the earth* and shattered the gates of 
Hades;* and as Master, He rose on the third day. 

Prokeimenon, Tone 4 

How great are Your works, O Lord* You have made 
all things in wisdom. 

Verse: Bless the Lord, O my soul: O Lord my God, 
You are exceedingly great. 
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Epistle - Romans 10:1-10 

A reading from the epistle of the holy Apostle Paul 
to the Romans. 

Brothers and sisters, my heart’s desire and prayer 
to God for them is that they may be saved.1 I can 
testify that they have a zeal for God, but it is not 
enlightened. For, being ignorant of the 
righteousness that comes from God, and seeking 
to establish their own, they have not submitted to 
God’s righteousness. 2 For Christ is the end of the 
law3 so that there may be righteousness for 
everyone who believes. Moses writes concerning 
the righteousness that comes from the law that 
“the man who does these things will live by it.4” 
But the righteousness that comes from faith says, 
“Do not say in your heart, ‘Who will ascend into 
heaven?’” (that is, to bring Christ down) “or ‘Who 
will descend into the abyss?’” (that is, to bring 
Christ up from the dead). But what does it say? 
“The word is near you, on your lips and in your 
heart” (that is, the word of faith that we proclaim); 
because if you confess with your lips that Jesus is 
Lord and believe in your heart that God raised Him 
from the dead, you will be saved. For man believes 
with the heart and so is justified, and he confesses 
with the mouth and so is saved.5 

 

                                                           
1 Instead of condemning and abandoning his kinsmen, Paul 
is pained at the unbelief of Israel (9:2) and prays intensely 
for its salvation. A former Pharisee, he is well acquainted 
with unenlightened zeal for the ancestral taditions of 
Judaism. 
2 righteousness: A distinction is made between 
righteousness that comes from the Mosaic Law (Deut 6:25) 
and righteousness that comes from the Messiah (Rom 
5:17). The former is real but radically deficient; the latter 
alone gives us entrance into the messianic kingdom (Mt 
5:20). 
3 the end: the Greek can mean “termination” or “goal.” 
The latter sense is more probable, for Jesus came to fulfill 
the Law rather than to abolish it (Mt 5:17). Christ is the end 
that completes, not the end that destroys, for the details 
of the Law were shadows that prefigured his coming. 
4 will live by it: an excerpt from Lev 18:5. Israel is urged to 
follow the Torah and shun the ways of the Egyptians and 
the Canaanites. Adherence to the Law would have brought 

Alleluia Verses 

Verse: Poise yourself and advance in triumph and 
reign in the cause of truth, and meekness, and 
justice. Verse: You have loved justice and hated 
iniquity. 

Gospel - Matthew 8:28-9:1 

AT THAT TIME, when Jesus came to the other side, 
to the country of the Gadarenes,6 two demoniacs 
coming out of the tombs met him. They were so 
fierce that no one could pass that way. Suddenly 
they shouted, “What have you to do with us, Son 
of God? Have you come here to torment us before 
the time?” Now a large herd of swine was feeding 
at some distance from them. The demons begged 
him, “If you cast us out, send us into the herd of 
swine.” And he said to them, “Go!” So they came 
out and entered the swine; and suddenly, the 
whole herd rushed down the steep bank into the 
sea7 and perished in the water. The swineherds 
ran off, and upon going into the town, they told 
the whole story about what had happened to the 
demoniacs. Then the whole town came out to 
meet Jesus; and when they saw him, they begged 
him to leave their neighborhood. And after getting 
into a boat he crossed the sea and came to his own 
town.8 

 

life, but Israel needed to learn that obedience was 
humanly impossible without the grace and help of God 
that comes through faith. 
5 Paul connects these with the inward conviction (heart) 
and outward confession (mouth) of faith in Jesus. 
6 The Gadarenes: The city of Gadara was about six miles 
southeast of the Sea of Galilee. It was one of the Decapolis 
cities, and its population was predominantly Gentile. This 
non-Jewish setting is reinforced by the presence and 
herding of swine in 8:30, animals considered unclean by 
the Mosaic Law. 
7 into the sea: Jesus manifests divine power by His control 
over demons. In the OT, waters represent hostile forces 
that are sometimes personified as beasts that rise out of 
the sea. By driving the demon-possessed beasts back into 
the sea, Jesus symbolically demonstrates his triumph over 
the legions of Satan’s kingdom. 
8 His own town: Capernaum in Galilee. 
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Communion Hymn 

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

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

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 

BEST WISHES – to all who celebrated their 
birthdays or anniversaries this past week, or will 
celebrate this upcoming week. May God bless 
you with peace, health, and happiness! 
Mnohaya Lita!!! 

HAPPY WEDDING ANNIVERSARY! – Our best 
wishes and God’s blessings and to Wilfred and 
Leona Prokop on the occasion of their 65th  
Wedding Anniversary. May God continue to 
bless you with peace, health, and salvation. 
Many Happy Years! 

ADULT BIBLE STUDY – SALVATION HISTORY 
TIMELINE is being livestreamed from the 
Cathedral, every Wednesday at 7:00 PM. This 
Wednesday, Session 7, we will focus on the 
Story of Isaac (Genesis 23-36). Please read this 
chapters in preparation. Recordings of past 
sessions are available for viewing (see our 
webpage: TEACHINGS, SCRIPTURE, SALVATION 
HISTORY. The reading list is as follows: 
Session 1: Genesis 1:1 to 2:4. 
Session 2: Genesis 2:5-25. 
Session 3: Genesis 3. 
Session 4: Genesis 4 – 5. 
Session 5: Genesis 6 – 11. 
Session 6: Genesis 12 – 22. 
Session 7: Genesis 23 – 36. 
Session 8: Genesis 37 – 50. 
Session 9: Exodus 1 – 14. 
Session 10: Exodus 15 – 34. 

Session 11: Exodus 25 – 31, 35 – 40. 
Session 12: Numbers 1 – 19. 
Session 13: Numbers 20 – 36. 
Session 14: Joshua 1 – 24. 
Session 15: Judges 1 – 21. 
Session 16: 1 Samuel 1 – 17. 
Session 17: 1 Samuel 18 – 31. 
Session 18: 2 Samuel 1 – 12. 
Session 19: 2 Samuel 13 – 31, I Kings 1 – 11. 
Session 20: 1 Kings 12 – 23. 
Session 21: 2 Kings 1 – 16. 
Session 22: 2 Kings 17 – 24; Daniel 1 – 7. 
Session 23: Ezra and Nehemiah. 
Session 24: Maccabees I and II. 
Session 25: Protoevangellium of James; Luke 1. 
Session 26: Luke 2; Matthew 1 – 2. 
Session 27: Mt 3 – 4; Lk 3 – 4; Jn 1 – 2. 
Session 28: Matthew 5 – 7, 18 – 19. 
Session 29: Luke 5 – 8; Matthew 8 – 11. 
Session 30: Luke 9 – 13; Matthew 14 – 17. 
Session 31: Luke 14 – 19; John 11 – 12. 
Session 32: Luke 20 – 23; John 18 – 19. 
Session 33: Lk 24; Jn 20 – 21; Mk 16; Mt 28. 
Session 34: Acts 1 – 13:3. 
Session 35: Revelation 1 – 6. 
Session 36: Revelation 11 – 14. 
Session 37: Revelation 19 – 22. 

DIRECT DEPOSIT – is now available. You may 
have your church donations regularly 
transferred to the Cathedral on a monthly basis. 
If you are interested in beginning in August, 
please fill out a form and have it into the office 
no later than July 27, 2020. The form is 
available: 1. online at our website, 2. you may 
request one from the parish office, or 3. You 
may send an email addressed to Andrea Szabo 
with your request to josaphat@telus.net. All 
pre-authorized direct deposits are withdrawn 
on the first business day of each month to help 
defray the cost of processing fees for the 
Cathedral. To calculate your monthly donation 
amount, simply take your weekly donation and 
multiply it by 4. Thank you! 
 

mailto:josaphat@telus.net
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

SUNDAY, June 28, 2020 

SUNDAY COLLECTION 

Sunday Envelopes $5,101.26 
Loose Donations $100.00 
Candles $53.10 
Donations to the Church $262.12 

TOTAL SUNDAY: $5,516.48 

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! 

PRESERVATION FUND $610.00 

NEEDY FUND $110.46 

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

Gentiles, Demons, and Pigs: 

The Fifth Sunday after Pentecost 

Fr. Philip LeMasters 

 It may be hard for us to relate to today’s gospel 

passage. We are not possessed by demons, living 

in a cemetery, and so frightening that no one will 

come near us. And probably none of us have ever 

seen a whole herd of pigs run off a cliff and drown 

in the sea. On the surface, the story of Jesus Christ 

casting demons out of these wretched men may 

seem irrelevant to us. But if we look into the 

narrative more deeply, and with an eye on our 

epistle passage from St. Paul, we will see that it 

speaks to us directly. 

 First, the demon-possessed men were Gentiles, 

which we know because of the presence of the pigs, 

which were considered unclean by the Jews. The 

Fathers of the Church see their demon-possession 

as symbolic of the state of our ancestors, the 

Gentiles who worshiped idols and false gods. The 

good news of the Gospel is that Son of God became 

a man for the salvation all people, Jew and Gentile 
alike. He has released us all from the bondage of 

sin and death and has restored us to His image and 

likeness. Just like demon-possessed people who 

are set free and in their right minds, all humanity is 

healed and liberated in the incarnate Son of God. 

 And did you notice that our Lord did not give 

those poor fellows a law? He did not require 

anything of them; instead, He simply set them free 

from the powers evil and restored them to a 

recognizably human existence. Here we see the 

basis of St. Paul’s instruction to the Romans: 

“Christ is the end of the law for righteousness to 

everyone who believes.” At the very heart of our 

faith is not a requirement for meeting a standard; 

instead, the unlimited mercy of God is the very 

foundation of our life. The same mercy that came 

to demon-possessed Gentiles, who represented all 

the idol-worshiping peoples of the world, has come 

to us in Jesus Christ, the God-Man, the Second 

Adam. 

 For He does not require us to earn His love. Just 

as He took the initiative to deliver the Gergasene 

demoniacs, He has taken the initiative with us, 

becoming one of us, taking upon Himself the 

consequences of all human corruption and sin to 

the point of death, burial and descent to Hades so 

that He could conquer them all in His glorious 

third-day resurrection. He has ascended into 

heaven with full, complete glorified humanity and 

sent the Holy Spirit to empower His Body, the 

Church, of which we are members. He lives within 

our hearts by the Holy Spirit, casting out our 

demons, forgiving our sins, and enabling us to 

share in His eternal life even now.  

 Yes, the Catholic Church has many rules, many 

canons, traditions, and practices. But at the heart of 

our faith and common life is not the obedience of 

law, for we are not called to be like the Pharisees 

of Jesus Christ’s day. Instead, we are called, as St. 

Paul teaches, to confess with our mouths the Lord 

Jesus and to believe in our hearts that God has 

raised him from the dead; if we do so, we will be 

saved. “For with the heart one believes unto 

righteousness and with the mouth confession is 

made unto salvation.” 

https://blogs.ancientfaith.com/easternchristianinsights/author/easternchristianinsights/
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 No, St. Paul is not giving us magic words which 

we say once in order to guarantee a spot in heaven. 

He is not giving us a new 

law that somehow earns 

salvation. To the contrary, 

He is pointing to the deep 

truth of how we share in the 

life of our Lord: we 

commend all our life unto 

Christ our God. We trust in 

Him; we offer our lives to 

Him; our words, deeds, and 

thoughts come to embody 

the new life that He has 

brought to the world. We are 

to be as transformed by our Lord as those formerly 

demon-possessed men, whose lives were living 

witnesses to the mercy of Jesus Christ. 

 Those particular men were set free from the 

control of demons, but that was surely only the 

beginning of their lives in Christ. Even thought 

their deliverance was quite dramatic, it was only a 

beginning and they surely had to press on from 

there to resist temptation, to grow in holiness, to 

learn to love and serve Him in their neighbours. 

And the same is true of us. Our salvation is a 

process, an ongoing journey of sharing more fully 

in the new life that our Savior has brought to the 

world. We are challenged each day to confess 

Christ more truthfully in all that we say and do. 

Throughout our lives, we are challenged to 

participate more fully in His resurrection, to 

manifest His victory over sin and death, and to turn 

away from temptations to do evil. 

 If our religion were about law, we could meet the 

standard and not think about it anymore. We could 

check off a box and move on to something else. But 

Christianity is not about rules and regulations, but 

about a relationship with a Person, our Lord God 

and Savior Jesus Christ. It is about participating in 

Him, about sharing in His blessedness, about 

partaking in His divine nature by grace. And 

because God is eternal and infinite and beyond 

even our best attempts to define and control Him, 

we may put no limits of any kind on what it means 

to confess Him and to believe in Him. 

 So, we are constantly in need of Christ’s mercy 

and grace. We don’t say the Jesus Prayer because 

we like the way it sounds, or 

someone requires us to do so. 

We say the Jesus Prayer 

because we are sinners 

constantly in need of Him. Our 

life in Christ is possible only 

because of His love, which we 

never deserve or can control in 

any way  And the more we 

open our lives to Christ, the 

more fully we share in His life, 

the more aware we will be of 

how far we have yet to go, of 

how undeserving we are, of how grateful we must 

be before an infinitely holy God Who has stopped 

at nothing to bring us into His blessed kingdom. 

 The formerly demon-possessed men could claim 

no credit for their deliverance. They could only 

marvel at their great blessing and do their best to 

live lives worthy of what Christ had done for them. 

We all face the same challenge: to live in ways that 

reflect what our Lord has done for us, to bear 

witness to the healing and fulfillment that He has 

brought to our lives, and to continue to open 

ourselves more fully to His salvation. And must all 

continue to struggle against whatever evil 

thoughts, habits, and deeds have become second 

nature to us. 

 Of course, none of does that perfectly. We get 

side-tracked and distracted by all kinds of things. 

And that’s why we need to build holy habits—like 

attending services, prayer, fasting, and 

almsgiving– into our lives, to wake us up, to keep 

us alert, to remind us that the ultimate choice of our 

lives is ongoing, is constant: And that choice is 

whether we will grow in communion with Christ, 

in relationship with Him by faith, repentance, 

humility and a life that confesses what He has done 

and is doing for us; or whether, instead, we prefer 

to return to the graveyard, to the powers of evil, to 

worshiping the false gods of our own will. Our 

choice is not whether to obey a law, but whether to 

grow in a relationship of love with a Person, the 

only One Who can set us free from slavery to sin 
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and death and give us the freedom to become our 

true selves in His image and likeness. 

 If we turn away from Christ, we do so as isolated 

individuals who prefer our own will to His, who 

would rather brood and decay in the loneliness of a 

cemetery—of a dark tomb– than share in the 

blessed banquet of the Kingdom. But if we 

embrace Christ, we enter into eternal joy through 

His Body, the Church; we become members of His 

own Body.  The standards and practices of the 

Church help us to grow in relationship with the 

Lord and with one another.  They sustain our faith, 

teach us to confess Christ, and help us grow in 

freedom over our passions and slavery to sin.  They 

enable us to do what we cannot do alone.  

So, like those Gergasene demoniacs, it’s time for 

us all to leave behind the graveyard of evil and 

instead become who we are called to be in Jesus 

Christ. By sincere faith, honest confession, and 

genuine repentance, let us grow in the new life that 

He has brought to the world and accept the mercy 

of the One who loves us so much that He 

conquered sin and death in order to bring us into 

the joy of the Kingdom. 

 Whatever struggles we face in turning from the 

darkness to the light are well worth it. Whatever 

excuses we make not to do so are simply lies that 

will destroy us, if we let them. Now is the time to 

do whatever it takes to get out of the insanity of sin 

and to enter into the unspeakable blessedness for 

which we were created in the image and likeness 

of our Lord, God, and Savior Jesus Christ. 

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

CЛУЖБА БОЖA 

Тропарi і кондаки 

Тропар, глас 4: Світлу про воскресіння 
розповідь від ангела почувши* і від 
прадідного засуду звільнившись,* Господні 
учениці, радіючи, казали апостолам:* 
Здолано смерть, воскрес Христос Бог,* що 
дає світові велику милість.  

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

Кондак, глас 4: Спас і мій визволитель,* як Бог, 
із гробу воскресив землян від узів* і розбив 
брами адові* та воскрес на третій день, як 
Владика. 

Прокімен, Глас 4 

ВСІ: Які величні діла Твої, Господи!* Все 
премудрістю сотворив Ти (Пс 103, 24). 

Стих: Благослови, душе моя, Господа! 
Господи, Боже мій, Ти вельми великий. 

Апостол  (Рим 10,1-10) 

До Римлян послання святого апостола 
Павла читання. 

Брати і сестри: Бажання мого серця і молитва 
моя до Бога за них, щоб вони спаслися. Я бо 
їм свідчу, що вони мають ревність Божу, та 
вона нерозважна. Не розуміючи Божої 
справедли-вости і шукаючи установити свою 
власну, вони не покорилися справедливості 
Божій. Бо мета закону — Христос, на 
виправдання кожного, хто вірує. Мойсей бо 
пише про праведність, що від закону: Той, хто 
його виконує, буде ним жити. 
Справедливість же, що від віри, так говорить: 
Не кажи у твоїм серці: Хто зійде на небо, 
тобто Христа додолу звести, або: Хто зійде в 
безодню, тобто Христа з мертвих вивести. 
Що, отже, вона каже? Близько тебе слово: в 
твоїх устах і в твоїм серці, тобто слово віри, 
що ми проповідуємо. Бо коли ти твоїми 
устами визнаватимеш Господа Ісуса і 
віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив 
його з мертвих, спасешся, бо серцем 
вірується на оправдання, а устами визнається 
на спасіння. 

Алилуя, Глас 4 

Стих: Натягни лук і наступай, і пануй істини 
ради, лагідности і справедливости (Пс 44,5). 

Стих: Ти полюбив правду і зненавидів 
беззаконня (Пс 44,8) 
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Євангелія (Від Матея 8,28–9,1) 

ОДНОГО РАЗУ, коли Ісус прибув на той бік, у 
край гадаринський, зустріли його два 
біснуваті, що вийшли з гробів, такі люті, що 
ніхто не міг перейти тією дорогою. І стали 
кричати: «Що нам і тобі, сину Божий? 
Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед 
часом?» Поблизу же від них паслося велике 
стадо свиней. Біси попросили його: «Як ти нас 
виганяєш; пошли нас в оте стадо свиней.» 
«Ідіть!» сказав їм. І вийшли з них, і ввійшли у 
свиней. Тоді все стадо кинулося з кручі в 
море і втопились у хвилях. А пастухи втекли і, 
прибігши в місто, все розповіли, і про 
біснуватих. І ось усе місто вийшло Ісусові 
назустріч, і, побачивши його, попросили, щоб 
відійшов з їхніх околиць. Сівши в човен, він 
переплив і прибув у своє місто. 

Причасний 
Хваліте Господа з небес* хваліте його на 
висотах. * Радуйтеся, праведні, у Господі, 
правим належить похвала.* Алилуя (3). 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

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. 

МНОГАЯ ЛІТА – складаємо найщиріші 
побажання 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 65-ої річниці 
подружнього життя, складаємо найщиріші 
побажання Вільфреду та Леоні Прокоп. Нехай 
Господь Бог благословить щастям та 
здоров’ям на многі і благі літа! 

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. 

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

НЕДІЛЯ, 28-ГО ЧЕРВНЯ, 2020 

НЕДІЛЬНА ЗБІРКА 

Недільні ковертки $5,101.26 

Дрібні пожертви $100.00 
Свічки $53.10 
Окремі Пожертви на парафію $262.12 

РАЗОМ: $5,516.48 

ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КАТЕДРИ $610.00 

ПОЖЕРТВА ДЛЯ ПОТРЕБУЮЧИХ $110.46 

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

Спосіб молитви: як це – молитися 

безперестанку? 

 У сьомому випуску проєкту «Блаженніший 

Святослав: #доступно_про_важливе» Глава 

УГКЦ розпочав серію роздумів про спосіб 

молитви. Завершивши цикл катехиз про те, про 

що потрібно розмовляти з Богом у молитві, 

тепер архиєрей пояснює, як потрібно молитися. 

 Дорогі в Христі брати і сестри, наші слухачі! 

 У попередніх роздумах йшлося про зміст 

нашої молитви. Ми говорили, що учителем 

молитви є Святий Дух, який нас вчить, про що 

треба говорити з Господом Богом у молитві. 

Сьогодні я хотів би розпочати з вами наступний 

цикл роздумів – про спосіб молитви, про те, як 

потрібно молитися. 

Молитися безперестанку 

 Святий апостол Павло закликає християн 

молитися безперестанно (1 Сол. 5, 17). Апостол 

народів говорить, що молитва – це не лише 

якийсь окремий акт чи момент нашого 

щоденного життя. Йдеться про те, що молитва 

має бути всім тим, чим ми живемо, про що 

думаємо і про що піклуємося. 

Східнохристиянська духовність говорить про 

молитву як про стан людського серця і душі. 

 Молитися розумом, серцем, словами та 

вчинками 



8 

 

 Очевидно, що в нашому житті ми робимо 

багато різних діл та вчинків. Очевидним є і те, 

що молитва має свій ритм і час. Ми молимося 

розумом, тобто свідомістю і увагою. Молимося 

серцем, тобто своєю внутрішньою святинею. 

Молимося словами, тобто словесною 

молитвою. Подібно ми молимося також 

нашими ділами і вчинками. Вони вказують на 

те, що і наша праця не тільки може, а й повинна 

бути молитвою. 

 Праця як молитва 

 Коли і в який момент наша праця стає 

молитвою? Передусім тоді, коли, працюючи, 

ми звертаємося до Господа Бога. Тобто тоді, 

коли ми працюємо і зміст цієї праці наперед 

собі закладаємо як спосіб спілкування, 

прослави Господа Бога. Наша праця може бути 

молитвою тільки тоді, коли ми її жертвуємо в 

ім’я когось чи в ім’я чогось, тому що праця – це 

наше зусилля. 

 Праця як вияв любові та піклування про 

іншого 

 Праця може бути виявом нашої любові та 

піклування про іншу особу. Доречно навести 

приклад наших предків, які завжди розуміли, 

що для того аби праця стала молитвою, 

потрібно насамперед згадати про Господа Бога 

і подякувати Йому за те, що ми маємо силу і 

можливість виконувати роботу. Тож аби 

преобразити нашу працю в молитву, слід перед 

її початком вкласти в неї цей вічний, 

надприродний зміст, щоб цією працею 

принести користь іншим. Роблячи так, ми 

починаємо розуміти, що через плоди нашої 

праці ми готові послужити іншим людям та 

зробити їм добро. Тому на початку праці 

потрібно насамперед закласти в неї зміст 

любові. Це дозволить побачити, що ми гаряче 

прагнемо виявити свою любов до Бога і до 

свого ближнього. Подібне слід робити також і 

в кінці кожної роботи – завершити її молитвою. 

 Отже, ми починаємо нашу працю з молитви, 

працюємо молячись і закінчуємо роботу 

молитвою, зверненням до Бога з подякою за те, 

що ми змогли цю працю завершити та довести 

до тієї мети, про яку в Нього просили. Тому 

наша праця не тільки може бути молитвою, а й 

повинна нею стати. Бо, коли наш ум 

скерований своєю увагою до Господа Бога, 

навіть працюючи, ми здатні про Нього 

пам’ятати. 

 Праця завжди супроводжувалася співом 

 Прадавній звичай праці, яку звали і звуть 

молитвою, велів нам не лише пам’ятати про 

Господа Бога, а й до Нього постійно звертатися. 

Наприклад, у нашому народі праця часто 

супроводжувалася співом. Це робили не тільки 

для розваги, адже наші піснеспіви мають 

духовно-релігійний характер. Святий апостол 

Павло заохочував під час праці «проказувати 

між собою вголос псалми й гимни та духовні 

пісні» (Еф. 5, 19). Отож наша праця, часом 

навіть тяжка чи підневільна, може бути 

наповнена Божим Словом. 

 Праця як внутрішня переміна особи 

 Праця може і повинна стати моментом 

внутрішньої переміни особи. Часто ми так 

шукаємо зміст у роботі, яку виконуємо. 

Найгірше для сучасної людини, коли вона 

втрачає зміст, значення, сенс свого страждання, 

своєї праці, тої чи іншої професійної 

активності. Часто мене запитують: для чого це 

все? Таке запитання виникає тоді, коли люди не 

бачать близьких та очікуваних результатів 

своєї досить важкої, а часом і гіркої праці. 

 Тому я закликаю всіх вас, щоб ви 

скеровували молитовний стан свого серця і 

своєї душі у щоденну роботу і перетворювали 

її на молитву. Тоді зможемо побачити, що все 

довкола вас стане інакшим, тому що, 

працюючи з молитвою і перетворюючи працю 

на молитву, ми даємо простір і можливість 

діяти Богові, який у Святому Дусі присутній у 

нашій людській активності та діяльності. Тож 

нехай у всьому, що ми робимо, буде 

прославлений наш Господь Бог, який дбає про 

нас і хоче, щоб людська праця, людське серце, 

людська душа завжди приносили добрі плоди, 

які залишаться на життя вічне. Амінь. 

+ Святослав 

Департамент інформації УГКЦ 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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Козацька кров у жилах і незламна 

вірність власним ідеалам, або штрихи 

до образу бл. Василя Величковського 

 Декілька днів тому у нас була нагода 

пригадати історичний приїзд до Львова та 

України Папи Івана Павла ІІ. Ця подія 

назавжди залишилась у серцях усіх її 

учасників. Тим більше, що за дні, проведені у 

Львові, понтифік встиг побувати у різних 

місцях, відслужити декілька літургій та 

поспілкуватися з молоддю. Між усім іншим, 

саме тоді, в часі богослужінь на іподромі, папа 

беатифікував багатьох місцевих релігійних 

діячів, які гідно та жертовно провели своє 

життя. Серед таких був і отець-редемпторист, 

єпископ УГКЦ Василь 

(Величковський). Саме 30 

червня 1973 року останній 

відійшов у кращий світ. Відтак 

маємо нагоду пригадати 

основні біографічні відомості 

про цього релігійного діяча, а 

також подумати про причини, 

що стали підставою для його 

беатифікації.   

 Родина та походження 

 Хоча Василь Величковський 

народився у Станіславові 

(сьогодні Івано-Франківськ), 

його рід походить зі Східної України. При 

цьому, родину можна назвати священичою, 

адже представники останньої присвячували 

себе служінню впродовж трьох сотень років. 

До прикладу, батько головного героя цього 

тексту, о. Володимир (Величковський), був 

парохом у селі на Тернопільщині. Дід, о. Юліан 

(Величковський), особисто знав Маркіяна 

Шашкевича і був в числі тих, які виголошували 

перші в Галичині проповіді українською 
мовою. 

 Шкільні роки 

 Впродовж трьох років Василь Величковський 

навчався у початковій школі, згодом у 

Інституті св. Йосафата у василіан, а в 1920 році 

вступив до Духовної семінарії у Львові. Саме в 

той час у закладі вчителював Йосип Сліпий. 

Після закінчення семінарії Василь 

Величковський вступив до монастиря 

редемптористів, де займався викладанням, а 

також їздив з місіями галицькими теренами. 

 На шкільні роки Василя Величковського 

припала Перша світова війна. Її він пережив у 

товаристві січових стрільців, до яких записався 

добровольцем. Разом із ними навіть був 

учасником окремих операцій. 

 Місійна діяльність 

 У 1920-1930-х роках Галичину та Волинь 

було об’єднано під владою однієї держави – ІІ 

Речі Посполитої. Відбувалися і певні 

переміщення населення, 

викликані економічними та 

політичними факторами. 

Відтак постало питання 

духовного супроводу цих 

людей. Таким чином, 

наприкінці 20-х років ХХ 

століття о. Василь їде на 

Волинь місіонером, трохи 

вчителює. Тоді ж він зайнявся 

реконструкцією католицького 

храму на Ковельщині, після 

цього там було засновано 

греко-католицьку парафію. 

Дозвіл на останнє отримали від Юзефа 

Пілсудського. Паралельно з перерахованими 

напрямками роботи, о. Василь намагався 

налагодити діалог із православним населенням 

краю, яке було в більшості, що успішно зумів 

реалізувати. Врешті, після декількох років 

служіння повернувся до Станіславова. 

 Нове, але не надто тривале відрядження 

чекало на нього у 1941 році. Митрополит 

Андрей Шептицький саме йому доручив 
відгукнутися на прохання громади в Кам’янці-

Подільському. До приїзду о. Василя вже навіть 

підготували храм св. Миколая. Однак, через 

спротив німецької влади, надовго в місті він не 

затримався. Відтак поїхав до Тернополя, де був 

призначений ігуменом монастиря. 



10 

 

 Інші напрямки діяльності 

 Наприкінці 30-х років ХХ століття о. Василь 

випустив альманах до 25-ліття діяльності 

редемптористів в Україні. Також він регулярно 

виступав із розповідями та рекомендаціями про 

методику місіонерської діяльності, у чому сам 

зумів зробити багато корисного на практиці. 

Чого реалізувати не вдалося, то це будівництво 

нового храму у Станіславові. О. Василь збирав 

для цієї мети кошти, навіть уже цікавився 

закупівлею матеріалів, але втілити свій задум 

все ж не зумів. Частково і через спротив 

офіційної влади.   

 Під уважним поглядом спецслужб 

 Ще у 1939 році, в Станіславові, о. Василя 

викликали на розмову в НКВД, але того разу 

все минулося щасливо. Так не сталося у 1945 

році, коли його забрали з монастиря у 

Тернополі і відправили до Києва. Приписували 

“активну антирадянську пропаганду”. Згодом 

священик отримав 10 років примусової праці 

під Воркутою. 

 Ще більш суворим випробуванням стали три 

роки позбавлення волі у колонії суворого 

режиму, які йому, уже в статусі єпископа, дали 

в 1969 році – за нібито розповсюдження 

вигадок про радянський лад і устрій, неповагу 

до законів про відокремлення держави та 

церкви. По суті – через висвячення священиків 

і поширення релігійної літератури. Друге своє 

ув’язнення о. Василь відбував на сучасній 

Луганщині, а після цього його було вислано за 

межі СРСР. З проголошенням Україною 

незалежності запустили процес очищення 

репутації о. Василя від безпідставних 

звинувачень, на сьогодні він є реабілітованим. 

 З Церквою у підпіллі 

 У 1955 році о. Василь повернувся до Львова 

після заслання й одразу ж долучився до 

організації підпільної діяльності УГКЦ. Як він 

сам пригадував, “несподівано скоро проминуло 

мені моїх 10 літ кари і ось мої ноги знову ходять 

по вулицях рідного Львова”. Проте і вдома не 

все було так просто, адже будь-яка діяльність 

мала провадитись таємно. Зрозуміло, що це 

нікого не зупиняло. 

 Найбільшим визнанням зусиль та талантів о. 

Василя стало те, що у 1959 році Папа Іоанн 

ХХІІІ номінував його на єпископа. Звільнений 

із ув’язнення Йосип Сліпий у 1963 році 

висвятив його на єпископа Луцького. Що 

цікаво, відбулося останнє у Москві. Надалі 

Луцький єпископ Василь був 

місцеблюстителем УГКЦ в Україні.      

 Закордонна діяльність 

 Якийсь час після вигнання з СРСР о. Василь 

(Величковський) провів у Загребі в рідної 

сестри. Далі був Рим, де він зустрічався із 

кардиналом Йосипом Сліпим, а також мав 

розмову із Папою Павлом VI, розповідав 

останньому про становище УГКЦ в СРСР. 

Врешті, о. Василь перебрався до Канади (м. 

Вінніпег). Там спілкувався із представниками 

української діаспори, молоддю. Побував з 

візитами у Торонто, Філадельфії, Едмонтоні і 

ін.   

 27.06.2001 

 У 2001 році, 27 червня, під час Божественної 

Літургії у східному обряді, Папа Іван Павло ІІ 

проголосив блаженними багатьох діячів УГКЦ: 

“Нашою апостольською владою ми 

дозволяємо, щоб відтепер і надалі всечесних 

Слуг Божих величати блаженними і щоб їхня 

свята (празники) святкували кожного року у 

місцях і відповідно до чину”. У тому числі і о. 

Василя (Величковсього). Його пам’ять УГКЦ 

вшановує 27 червня. Митрополит Вінніпезький 

Максим (Германюк), який знав о. Василя 

особисто, сказав про нього так: “…Владика 

Василій представляє ту категорію людей на 

землях України […], які в ім’я правди, Божої і 

людської, в ім’я гідности людини готові 

покинути все, покинути нинішнє вигідне, 

нормальне життя”. 

velychlviv.com 
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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   

Adult Faith Formation & R.C.I.A. 
Edward Hecker  

Adult Bible Study 
Don Hucal  

Young Adult Ministry 

 Book Reading Club 
 Lauren Girard  

 Young Adult Bible Study 
 Kyle Wirachowsky  

Sunday School Andrea Leader, Director  

St. Josaphat Sadochok  

Lectors: Ed Hecker, Coordinator  

ORGANIZATIONS 

Apostleship of Prayer 
Barb Shipman  

Knights of Columbus 
Greg Warwa, Grand Knight  

St. Josaphat Cathedral Choir 
Denise Lucyshyn, Conductor  

St. Josaphat Brotherhood (UCBC) 
President: Ed Hladunewich  

Ukrainian Catholic Women’s League 
President: Carol Batty  

St. Josaphat Altar Servers 
Fr. Roman Kobyletskyy  

Children of Mary 
Theodosia Babej  

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, Advocate and Notary 
Wills & Probates 
House Purchase & Mortgages 
Minor Criminal 

Phone: (780) 472-1758 
Fax: (780) 756-0320 
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THIS WEEK AT THE CATHEDRAL 

SUNDAY, July 5: 5TH SUNDAY AFTER PENTECOST  

4:00 PM (SAT) – Great Vespers. 
5:00 PM (SUN) – Divine Liturgy (Bilingual); for the needs 
and intentions of all parishioners; for the health of 
Elizabeth Kiziak. 

7:30 AM (SUN) – Great Matins | 9:00 AM (SUN) – Rosary. 
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Bilingual); for all 
parishioners; for the intentions of Jenny Malanchuk; for the 
health of Leonard Proskow. 
11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for all parishioners; 
for the health of Ray and Denise Lucyshyn and Family. 

Mon. July 6: Venerable Sisoes the Great 

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

Tues. July 7: Thomas and Acacius 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Gladys 
Bazylewich. 
3:00 PM – Rosary (Joyous Mysteries) 

Wed. July 8: Great-Martyr Procopius 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Peter 
Romaniak. 
3:00 PM – Rosary (Sorrowful Mysteries) 

Thurs. July 9: Priest-Martyr Pancratius  

7:30 AM – Divine Liturgy; for the health and intentions of 
Jane Chamaschuk. 
3:00 PM – Rosary (Luminous Mysteries) 

Fri. July 10: Anthony of the Monastery of the Caves 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Elizabeth Kiziak; 
for the health of Leonard Proskow. 
3:00 PM – Rosary (Sorrowful Mysteries) 

Sat. July 11: Olha, Princess of Kiev 

9:00 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Mike 
Paskowski. 
4:00 PM – Great Vespers. 
5:00 PM – Divine Liturgy (Bilingual); for the needs and 
intentions of all parishioners; for the health of Ron 
Zapisocki. 

SUNDAY, July 12: 6TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

7:30 AM (SUN) – Great Matins | 9:00 AM – Rosary. 
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Bilingual); for all 
parishioners; for the health of Greg and Joanna Warwa and 
Rose Warwa (Duke). 
11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for the intentions 
of all parishioners; for the repose of +Anna Bombak. 

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 

 


