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Святого Йосафата 
Української Католицької Єпархії Едмонтону 

10825 – 97th Street N.W.  
Edmonton, Alberta, T5H-2M4  
Tel: 780-422-3181  
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 

Fr. Julian Bilyj, Vicar General 
vicar@eeparchy.com   780-424-5496 

CATHEDRAL CLERGY 

Fr. Peter Babej, Parish Pastor 
fr.babej@eeparchy.com | 780-993-8037 (cell) 

Fr. Mykhaylo Bohun, Assistant Priest 
fr.bohun@eeparchy.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) 

PASTORAL COUNCIL 

Rick Doblanko, Chair 
rmdoblanko@shaw.ca | 780-473-5092 

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: Matins, 7:00 AM  

 Div. Liturgy (Eng), 8:00 AM 

 Div. Liturgy (Eng), 9:30 AM 

 Div. Liturgy (Ukr), 11:15 AM.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunday, April 25, 2021 

Sunday of the Paralytic 
The Holy Apostle and Evangelist Mark (54-68); 

Tone 3 

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

DIVINE  LITURGY 

Paschal Troparion 

Christ is risen from the dead,* trampling death 
by death,* and to those in the tombs* giving 
life. (3) 

Troparia & Kontakia 

Troparion, Tone 3:  Let the heavens be glad, let the 
earth rejoice,* for the Lord has done a mighty 
deed with His arm.* He trampled death by 
death. He became the first-born of the dead;* 
He saved us from the abyss of Hades* and 
granted great mercy to 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 3: Lord, as of old You raised the 
Paralytic,* lift my soul by Your divine presence,* 
for by many sins and foolish actions,* I, too, am 
now afflicted and crippled.* Raise me, that 
being saved I may cry to You:* Glory to Your 
power, O merciful Christ. 
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Prokeimenon, Tone 1 

Let Your mercy, O Lord, be upon us, as we have 
hoped in You.  

Verse: Rejoice in the Lord, O you just; praise befits 
the righteous. (Psalm 32:22,1) 

Epistle (Acts 9:32-42) 

A reading from the Acts of the Holy Apostles. 

In those days, as Peter went here and there 
among all the believers, he came down also to 
the saints living in Lydda. There he found a man 
named Aeneas, who had been bedridden for 
eight years, for he was paralyzed. Peter said to 
him, “Aeneas, Jesus Christ heals you1; get up 
and make your bed!” And immediately he got 
up. And all the residents of Lydda and Sharon 
saw him and turned to the Lord. Now in Joppa 
there was a disciple whose name was Tabitha, 
which in Greek is Dorcas. She was devoted to 
good works and acts of charity. At that time she 
became ill and died. When they had washed 
her, they laid her in a room upstairs. Since Lydda 
was near Joppa, the disciples, who heard that 
Peter was there, sent two men to him with the 
request, “Please come to us without delay.” So 
Peter got up and went with them; and when he 
arrived, they took him to the room upstairs. All 
the widows stood beside him, weeping and 
showing tunics and other clothing that Dorcas 
had made while she was with them. Peter put 
all of them outside, and then he knelt down and 
prayed. He turned to the body and said, 
“Tabitha, get up.”2 Then she opened her eyes, 

 
1 Jesus was working through Peter to unleash the same 
healing power he had manifested during His ministry. Both 
this and the following miracle were occasions of faith and 
conversion.  
2 Peter’s resuscitation miracle recalls the one Jesus 
performed on the daughter of Jairus in Mk 5:35-43. It 
likewise evokes memories of Elijah, who revived the son of 
a widow to new life in the upper room of their house in 1 
Kings 17:17-24.  
3 This healing is the third sign in John’s Gospel and 
exemplifies the divine power to restore a person to 
wholeness. The Fathers teach this feast is the OT Pentecost 
(also called the “Feast of Weeks”), which celebrates the 

and seeing Peter, she sat up. He gave her his 
hand and helped her up. Then calling the saints 
and widows, he showed her to be alive. This 
became known throughout Joppa, and many 
believed in the Lord. 

Alleluia Verses 

Verse 1: Of Your mercies, O Lord, I will sing 
forever; with my mouth I will proclaim Your 
truth from generation to generation. 

Verse 2: For You have said, “Mercy will be 
established forever.” 

Gospel (John 5:1-15) 

At that time, Jesus went up to Jerusalem. Now 
in Jerusalem by the Sheep Gate there is a pool, 
called in Hebrew Beth-zatha, which has five 
porticoes. In these lay many invalids—blind, 
lame, and paralyzed.3 One man was there who 
had been ill for thirty-eight years. When Jesus 
saw him lying there and knew that he had been 
there a long time, he said to him, “Do you want 
to be made well?” The sick man answered him, 
“Sir, I have no one to put me into the pool when 
the water is stirred up; and while I am making 
my way, someone else steps down ahead of 
me.” Jesus said to him, “Stand up, take your mat 
and walk.” At once the man was made well, and 
he took up his mat and began to walk. Now that 
day was a Sabbath.4 So the Jews said to the man 
who had been cured, “It is the Sabbath; it is not 
lawful for you to carry your mat.” But he 
answered them, “The man who made me well 
said to me, ‘Take up your mat and walk.’” They 

giving of the Law on Mt. Sinai. The references to the Law 
of Moses later in this chapter confirm this interpretation.  
4 Although the Law itself does not specifically forbid the 
carrying of burdens on the Sabbath, this is prohibited in Jer 
17:23 and explicitly forbidden in rabbinical teachings. That 
Christ is Lord over the Sabbath is made clear by His 
command and the man’s obedience. As is often the case in 
John’s Gospel, the term Jews here refers to the leaders and 
not to the people in general. Notice the malice of these 
leaders, for they focus solely on the Sabbath violation, 
asking the man, “Who is the Man who said to you, ‘Take 
up your bed’?” but ignoring altogether the miraculous 
healing. 



3 

 

asked him, “Who is the man who said to you, 
‘Take it up and walk’?” Now the man who had 
been healed did not know who it was, for Jesus 
had disappeared in the crowd that was there. 
Later Jesus found him in the temple and said to 
him, “See, you have been made well! Do not sin 
anymore, so that nothing worse happens to 
you.” The man went away and told the Jews 
that it was Jesus who had made him well. 

Hymn to the Mother of God 

The Angel cried out to the One full of Grace: O 
chaste Virgin, rejoice! And again I say, Rejoice! 
Your Son has risen from the tomb on the third 
day, and raised the dead. Let all people rejoice! 
Shine, shine, O new Jerusalem, for the glory of 
the Lord has risen upon you! Exult now and be 
glad, O Sion! And you, O chaste Mother of God, 
take delight in the resurrection of your Son. 

Communion Hymn 

Receive the Body of Christ;* taste the fountain 
of immortality.* 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 

EASTER BELLS – Since we are unable this year to 
join in during the singing of the Easter 
Troparion, we invite parishioners, especially the 
children, to bring small bells and to ring them 
during the singing of Christ is Risen! At least in 
this way, we can more fully participate! 

MANY HAPPY YEARS! Our best wishes to Father 
Michael Winn, who celebrates the 28th 
anniversary of his ordination to the holy 
priesthood today, April 25th! May the Lord 
continue to bless you with health, peace, joy, 
and happiness, as you continue to serve Him 
and His People, the Church! 

HAPPY BIRTHDAY & BEST WISHES – to 
Catherine Wojcichowsky, Sonia Wojnowskyj, 
Xenia Buryn, Verna Sharun, Khrystia Kohut and 
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!!! 

MANY HAPPY YEARS! – We welcome James 
Vasyl Tadhg Harrington into the Church, the 
Mystical Body of Christ! Yesterday, April 24, 
James was baptized, anointed with holy chrism, 
and received the Most Holy Eucharist, as he was 
full initiated into the Church. Many happy years 
and best wishes to parents, Darren and Amber, 
to godparents, family, and friends! 

MANY HAPPY YEARS – to Michelle and Paul 
Czyczlo, who are being crowned in Marriage, 
today, April 25th. May God grant you peace, 
health, and happiness, for many years to come! 

SINCEREST THANKS to Rick Doblanko and 
Andriy Cherwick for chairing our AGM on 
Monday, April 19, 2021, to Kathy Tachynski for 
serving as the recording secretary, and to Sean 
Slipchuk for looking after the livestreaming and 
recording. Sincerest thanks to our nominating 
committee, and to our past parish council 
members, to those who submitted reports, and 
to all who contributed during the 2020 year and 
towards the success of our AGM, and to all who 
participated, either in person or via livestream. 
May God bless you as He has blessed our parish! 

THE NEWLY ELECTED EXECUTIVE – consistes for 
the following members: Rick Doblanko (chair); 
Lydia Wasylyn (vice-chair); Andrea Szabo (vice-
chair); Kathy Tachynski (secretary); and Andriy 
Cherwick (treasurer). 

APRIL 30 TO MAY 3: RESTORE THE CULTURE – 
TRUTH OVER FEAR ON-LINE SUMMIT. This is a 
three-day Catholic online gathering of 40+ 
frontline doctors, scientists, attorneys, 
researchers, and journalists, who will share 
invaluable and eye-opening insights into the 
truth behind headlines, Covid-19, the rushed 
vaccine, and the Great Reset. Be informed. 

mailto:josaphat@telus.net
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Registration is free. To register, visit 
www.restoretheculture.com. 

APRIL 25: 75TH ANNIVERSARY OF UKRAINIAN 
YOUTH ASSOCIATION (CYM) – in celebrating 
our anniversary of the founding of CYM in 
diaspora, the World Executive of CYM selected 
Sunday, April 25, being the actual day of the 
founding in 1946, as a Day of Prayer for all CYM 
branches in the world. April 25 (on the old 
calendar) is the Feast of the Entrance of our 
Lord into Jerusalem. As the youth of Jerusalem 
welcomed Jesus into the holy city as their King 
and God. We find it fitting to pray for our youth 
on this Sunday. We ask that all parishes pray for 
CYM and its members on this day, April 25th! 

LOST AND FOUND – Urn pendant found hanging 
on the fence in the Cathedral parking lot.  This 
pendant most likely contains cremated remains.  
If you think this is yours, please call the parish 
office at 780-422-3181 or Andrea Leader at the 
Eparchy at 780-424-5496. 

MOLEBEN (PRAYER SERVICE) TO THE MOTHER 
OF GOD – During the month of May, the 
Moleben to the Mother of God will be offered 
in English on Wednesdays: May 5th, May 19, 
and May 26th, at 5:30 pm. The Moleben will be 
offered in Ukrainian on Fridays: May 7, May 14, 
May 21, and May 28, at 5:30 pm.  

ADULT BIBLE STUDY – will resume on Tuesday, 
May 4, at 7:00 PM. Rosary at 6:30 PM. Join us 
via livestream, or in person. The Bible Study will 
take place in church. We will resume our study 
with the Second Book of Samuel. 

MAY 10: PRAYER SERVICE FOR THE SANCTITY 
OF LIFE – will be prayed on Monday, May 10, at 
St. Josaphat Cathedral, 7:00 PM. Come, pray for 
the restoration of a culture of life, that respects 
the dignity of human life from the moment of 
conception to the last natural dying breath. 

MAY 13: FEAST OF THE ASCENSION OF OUR 
LORD. Great Vespers and Lytia will be prayed on 
Wednesday, May 12, at 5:30 PM. On the Day of 
the Feast, May 13, the schedule of services will 
be as follows: 

7:30 AM – Festal Matins 
9:30 AM – Divine Liturgy (English) 
11:15 AM – Divine Liturgy (Ukrainian) 
7:00 PM – Divine Liturgy (Bilingual) 

SUNDAY SCHOOL – catechetical class for 
children in the church basement auditorium, 
Sundays, at 9:30 am. Bring your child (or 
children) downstairs for the lesson! The weekly 
Sunday Catechism class will be broadcasted via 
livestream on Mondays, at 5:30 PM, (YouTube 
and Facebook). Once posted, the Sunday School 
lessons can be viewed at any time. 

PLEASE HELP SISTER HEORHIA PRYPUTNYTSKA! 
Dear Friends, please help to raise money for 
sister Heorhia Pryputnytska to fight cancer. She 
is a sister of the Studite Women's 
Sviatopokrovskyi Monastery in Lviv, Ukraine. 
Also sister Heorhia is the Head of the 
Department of Education of the Lviv 
Archeparchy UGCC and at the Yu. Dzerovych 
Educational Centre for many years. She 
received a very bad medical diagnosis - ovarian 
cancer. Sister Heorhia has the opportunity to 
receive medical treatment abroad, but this type 
of medical help is very expensive. The 
monasteries, especially women's monasteries, 
don't have a big budget to pay for this kind of 
treatment. That is why we are asking you to help 
to raise money for her treatment. We need to 
fight for every human life because every life is a 
gift from God. This request for support was sent 
by Fr. Yustyn Boyko, M.S.U. of the Lviv 
Archeparchy. Donate through GoFundMe 
https://ca.gofundme.com/f/2u9yy?qid=658a7f
0dbdaac57bbc7ff5cc4241d7f9 May God bless 
you for your prayers and support! 

https://ca.gofundme.com/f/2u9yy?qid=658a7f0dbdaac57bbc7ff5cc4241d7f9
https://ca.gofundme.com/f/2u9yy?qid=658a7f0dbdaac57bbc7ff5cc4241d7f9
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PRIVATE VISIT, CONFESSION AND HOLY 
COMMUNION – if you are at high risk and are 
unable to attend Sunday or weekday Divine 
Liturgies, please call the parish office or one of 
the priests directly to make arrangements for a 
private visit to the church or a visit to your 
home: for prayer, confession, and to receive 
Holy Communion. We are very flexible. 

MAY 15: GRAVE BLESSINGS – this year due to 
the pandemic the blessings of graves at St. 
Michael’s Cemetery will take place on Saturday 
May 15, 2021, from 8:00 AM – 3:00 PM. A 
Parastas Service will not be offered at the main 
cross; only the Panakhyda Service at individual 
graves. St. Michael’s Cemetery (map is 

included) wil be broken into the following 
sections and times: 

8:00 AM – 9:30 AM – SECTION 1-9 
9:30 AM – 12:30 PM – SECTION 10-26 
12:30 PM – 1:00 PM – BREAK 
1:00 PM – 3:00 PM – SECTION 28-38 

To register for a Panakhyda service and grave 
blessing, please contact the parish office 780-
422-3181.   

ON SATURDAY, MAY 15 – Due to the scheduled 
grave blessings, Divine Liturgy will not be 
celebrated at 9:00 AM. 
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NAME THAT TONE –  online cantoring sessions 
resume this evening at 6:00 pm.  Join via Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/83424981414?pw 
=QXh0WVR0UWVNUjNIYU5ZdzBYUU9mUT09 
Meeting ID: 834 2498 1414. Passcode: 106658. 

ST JOSAPHAT’S SADOCHOK - Spaces available 
for enrollment! St. Josaphat’s Sadochok is 
located at St. Matthew Elementary School 
(8735 – 132 Avenue) and offers preschool 
programming for children aged 3 to 5 years. 
Children participate in an educational 
environment rich in Ukrainian language, 
culture, religion and fun. Both native Ukrainian 
speakers and bilingual children are welcome to 
attend. Registrations are accepted throughout 
the school year. To register or for more 
information, please contact Sadochok @ 780-
421-1769, e-mail playschool@sadochok.com, 
or visit www.sadochok.com 

ST. JOSAPHAT BOOKSTORE – is open upon 
request. To make arrangements, please contact 
Ivone Shewchuk at 587-709-5193 or 
ivoneshewchuk@yahoo.ca 

DIRECT DEPOSIT –You may have your church 
donations regularly transferred to the Cathedral 
on a monthly basis. If you are interested in 
beginning in May, please fill out a form and have 
it into the office no later than TODAY, April 25, 
2021. 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 52 
(weeks) and divide by 12 (months).   
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SUNDAY, APRIL 18, 2021 

SUNDAY COLLECTION 
Sunday Envelopes $4,188.93 
Loose Donations $240.00 
Candles $83.90 

Donations to the Church $203.92 

TOTAL SUNDAY: $4,716.75 

PRESERVATION FUND  

Rick and Janine Doblanko $100.00 
(in memory of +Michael Hutniak) 
Ed and Olga Hecker $250.00 
(in memory of +Myron Farmus) 
Ed and Olga Hecker $250.00 
(in memory of +Michael Hecker) 
Joanne Stachow $10.00 

TOTAL: $610.00 

GIFT OF LOVE - EASTER $70.00 

INITIAL OFFERING & MEMBERSHIP $10.00 
EPARCHIAL COLLECTION – GREAT LENT $135.00 
EPARCHIAL COLLECTION – PENTECOST $10.00 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

The Weak Receive Strength 
Through Obedience  

Christ is Risen! 

 On the previous two Sundays, the Church 

called us to focus on how particular people 

responded to our Lord’s death and 

resurrection.  Thomas did not believe until he saw 

and touched the wounds of the Risen 

Savior.     Joseph of Arimathea took Christ’s body 

down from the Cross and, with the help of 

Nicodemus, buried Him.  The myrrh-bearing 

women went to the tomb very early in the morning 

in order to anoint their dead Lord as a final sign of 

love for Him.   That is how they became the first 

witnesses to His resurrection. 

 As we continue to celebrate His glorious rising 

on the third day, the Church directs us to a very 

different event:  The Savior’s healing of a man who 

had been paralyzed for thirty-eight years.  The 

man, whose name we do not know, was in the 

pathetic situation of being right by a pool of water 

where he could be healed, but due to his paralysis 
he was unable to enter it before someone else 

received the miracle.  It may be hard for us to 

understand what this man’s circumstances and 

healing have to do with celebrating Pascha. 

 A key point to keep in mind is that the Savior 

died and rose up in order to heal fallen humanity, 

https://us02web.zoom.us/j/83424981414?pw=QXh0WVR0UWVNUjNIYU5ZdzBYUU9mUT09
https://us02web.zoom.us/j/83424981414?pw=QXh0WVR0UWVNUjNIYU5ZdzBYUU9mUT09
http://www.sadochok.com/
mailto:ivoneshewchuk@yahoo.ca
mailto:josaphat@telus.net
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spiritually weak and sick, and enslaved ultimately 

to death.   In such a corrupt state, we lacked the 

strength to fulfill our calling to become like God in 

holiness, and certainly could not overcome the 

ultimate paralysis of the grave.  The man in our 

gospel lesson was near the Temple in Jerusalem, 

for the pool provided water for washing lambs 

before they were slaughtered. The scene occurs at 

the Jewish feast of Pentecost, which 

commemorated Moses receiving the Law, which 

had been given by angels. Both the Old Testament 

Law and the sacrificial worship of the Temple 

foreshadowed the coming of Christ, but they 

lacked the power to 

heal the soul from the 

ravages of sin, 

including bondage to 

the grave.   He 

fulfilled them both as 

the Lamb of God 

Who takes away the 

sin of the world.  He 

took upon Himself 

the wages of sin, 

death itself, from 

which He liberated 

us in His resurrection to become “partakers of the 

divine nature” by grace.  He conquered death in 

order to heal, strengthen, and restore the human 

person in God’s image and likeness. 

 The paralyzed man represents us all who lack 

the power to move ourselves to complete healing 

of body, soul, and spirit. He did not call out to 

Christ to help him or even know the Savior’s 

name.  Instead, the Lord graciously reached out to 

him, asking the seemingly obvious question, “Do 

you want to be healed?”  Why would anyone who 

had endured thirty-eight years of paralysis not want 

to be made well?  Think for a moment, however, 

about how easy it is to adapt to our habitual sins 

such that they become second nature to us. In order 

to be healed, we must stop wallowing in our 

comfort zones and instead struggle to obey the 

Lord’s command: “Rise, take up your pallet, and 

walk.”  That means we must trust in His liberation 

of the human person from slavery to the fear of 

death by rising up in obedience.  That is the only 

way to open ourselves to receive His gracious 

divine energies for our growth in holiness as we 

come to share more fully in the eternal life of our 

Lord.  Doing so is never as easy as lying 

comfortably in bed, for we must stop resting 

content with whatever forms of corruption have 

taken root in our souls and reorient our lives to 

God. That is what repentance is all about. 

 The man in today’s gospel reading would never 

have found healing had he chosen to remain as he 

had been for thirty-eight years. Lying still for a 

long time makes us weak and unable to move on 

our own.  The same will 

be true of us spiritually 

if we do not embrace the 

struggle to cooperate 

with the mercy of the 

Lord by serving Him as 

faithfully as we 

presently have the 

strength to do. The 

more accustomed we 

become to any sin, and 

especially the more we 

accept the lie that 

embracing that sin is somehow part of becoming 

who God calls us to be, the less spiritual strength 

we will have to receive the healing that the Savior 

died and rose again to bring to the world. 

 Working weak muscles makes them tired and 

sore and tempts us to give up, but when we do so, 

they remain weak.  In order to become stronger, we 

must push the limits of our weakness.  That is true 

both physically and spiritually.  That is how we 

open ourselves to receive His healing, regardless of 

how weak we have made ourselves.  Doing so may 

well seem difficult and scary. 

 After a lifetime of not moving, the paralyzed 

man could not have found it easy to obey Christ’s 
command to stand up, pick up his bed, and 

walk.  He had learned how to survive as an invalid, 

but now the Savior was directing him to a very 

different life, the challenges of which he could not 

predict. 
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 We may feel the same way, for all too often we 

have become comfortable with living as people 

enslaved to passions which are fueled by the fear 

of death.  If we think that the measure of our lives 

extends no further than the pleasure we can find 

before we die, then the temptation will be great to 

indulge ourselves in whatever makes life more 

bearable and distracts us from despair about the 

ultimate pointlessness of our existence.  Because 

of the good news of the resurrection of the Savior, 

however, we do not have to continue in the 

weakness that comes from doing whatever it takes 

to distract us from anxieties caused by the fear of 

the grave. The joy of the empty tomb calls us to do 

the hard work of reorienting our lives to share more 

fully in the ultimate healing of the human person in 

God’s image and likeness that our Risen Savior has 

accomplished.  We must live as those who already 

know the blessedness of life eternal as we look for 

the coming fullness of the Kingdom of God.  That 

is the only way to gain the strength to become more 

truly ourselves in His image and likeness. 

 We celebrate Pascha by participating 

personally in the Lord’s victory over Hades and the 

grave, and there is simply no way to do that which 

does not require obedience to the command that 

Christ gave to the paralyzed man.  By His 

resurrection, the Savior enables us all to rise up 

from our comfortable beds of sin and bear witness 

that something radically new has come into the 

world through the Cross and empty tomb.  Not by 

our own power, but by humbly accepting His, we 

may all know healing and strength beyond our 

present ability.  All that we must do is to take the 

steps we can to embrace the life of our Risen Lord 

through obedience.  That is how we will come to 

know our weakness and open ourselves to receive 

His strength, which we can never earn or 

deserve.  That is how we will encounter the Savior 

as truly as did Thomas, Joseph, Nicodemus, and 

the myrrh-bearing women.  We must want to be 

healed in order to move forward in obedience as 

we share more fully in the good news that “Christ 

is Risen!” 

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

CЛУЖБА БОЖA 

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть 
подолав, і тим, що в гробах життя дарував. 

Тропарі і кондаки 

Тропар, Глас 3: Нехай веселяться небесні, нехай 
sрадуються земляни,* бо показав владу 
рукою Своєю Господь,* Він смертю смерть 
подолав,* первістком з-поміж мертвих став,* 
визволив нас із глибин аду,* і подав світові 
велику милість. 

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

Kондак, Глас 8: Душу мою, Господи, у гріхах 
всіляких і безглуздими діяннями тяжко 
розслаблену,* воздвигни божественним 
Твоїм заступництвом,* як і розслабленого 
воздвигнув Ти древньо,* щоб я кликав до 
Тебе, спасаючись:* Слава, Христе, владі 
Твоїй. 

Прокімен, Глас 1 

Будь Господи, милість Твоя на нас, бо 
уповали ми на Тебе. 

Стих: Радуйтеся, праведні, в Господі; правим 
належить похвала. 

Апостол (Діяння 6:1-7) 

Діянь Святих Апостолів читання. 

Тими днями сталося, що Петро, обходячи всі 
місця, прибув і до святих, що мешкали в 
Лідді. Там він знайшов одного чоловіка, на 
ім'я Еней, що лежав на ліжку вісім років і був 
паралітик. Петро сказав до нього: «Енею, Ісус 
Христос тебе оздоровляє. Устань і сам 
постели собі ліжко!» І вмить той підвівся. І 
бачили його всі мешканці Лідди та Сарону, і 
навернулися до Господа.Була ж у Яффі одна 
учениця, на ім' я Тавита, що значить у 
перекладі Дорка (Сарна). Вона була повна 
добрих діл та милостині, що чинила. І сталося 
тими днями, що вона занедужала й умерла. 
Обмили її і поклали в горниці. А що Лідда 
лежить близько Яффи, учні, почувши, що 
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Петро там, послали двох чоловіків з 
просьбою до нього: «Не отягайся прийти до 
нас!» Петро негайно рушив з ними. І як 
прийшов, вони його повели наверх у 
горницю, де всі вдови оточили його з плачем, 
показуючи йому туніки й плащі, що їх робила 
Дорка, бувши з ними. Велівши всім вийти з 
хати, Петро став на коліна й почав молитися, 
а повернувшись до тіла, мовив: «Тавито, 
встань!» І та відкрила свої очі, й побачивши 
Петра, сіла. Він же подав їй руку та й підвів її 
і, прикликавши святих та вдів, поставив її 
живою. Довідалась про це вся Яффа, і багато 
повірило в Господа. 

Стихи Алилуя 

1. Благоволив Ти, Господи, землю Твою, Ти 
повернув полон Яковів. 2. Милість і істина 
зустрілися, правда і мир обцілувалися. 

Євангеліє (Йоан 5:1-15) 

В той час Ісус прибув до Єрусалиму. А є в 
Єрусалимі Овеча купіль, що зветься по 
єврейському Витесда і має п'ять притворів. У 
них лежала сила недужих, сліпих, кривих, і 
сухих, які чекали, коли зрушиться вода: бо 
ангел Господній сходив час від часу в купіль і 
зрушував воду, і хто перший по зрушенні 
води спускався у купіль, видужував, хоч би 
яка була його недуга. Був там один чоловік, 
що нездужав тридцять вісім років. Побачив 
Ісус, що він лежить, і, довідавшись, що він 
вже дуже довго нездужає, каже до нього: 
«Бажаєш видужати?» Відповідає йому 
недужий: «Не маю нікого, пане, хто б мене 
спустив у купіль, коли зрушиться вода; бо, 
коли я туди приходжу, інший передо мною 
сходить.» Ісус мовить до нього: «Встань, 
візьми ложе твоє і ходи!» І відразу видужав 
той чоловік, і взяв своє ложе, і почав ходити. 
А був то день суботній. Юдеї кажуть тому, що 
видужав: «Таж то субота. Не личить тобі 
носити ложе.» Той їм відповів: «Той хто мене 
оздоровив, сказав мені: ‘Візьми твоє ложе і 
ходи.' Спитали його: «Хто той, що сказав тобі: 
'Візьми твоє ложе і ходи?’» Але той, що 

видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у 
натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус 
найшов його у храмі і мовив до нього: «Оце 
ти видужав, не гріши ж більше, щоб що гірше 
тобі не сталось. Чоловік пішов і оповів 
юдеям, що то Ісус оздоровив його. 

Ангел Звістив - Замість «Достойно» 

Ангел звістив благодатній: Чистая Діво, 
радуйся! І знову кажу: радуйся! Твій Син 
воскрес на третій день із гробу, і мертвих 
воскресив. Люди, веселітеся. 

Світися, світися, новий Єрусалиме! Слава бо 
Господня на тобі засяяла. Радій нині й 
веселися Сіоне. А ти, Чистая, втішайся, 
воскресінням Сина твого. 

Причасний 
Тіло Христове прийміть,* джерела 
безсмертного споживіть.* Хваліте Господа з 
небес,* хваліте Його на висотах.* Алилуя, 
алилуя,* алилуя. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

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 – з днем народження, 
складаємо найщиріші побажання Катерині 
Войціховській, Соні Войновській, Ксенії 
Бурин, Верні Шарун, Христині Когут та 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! 

75ТИ ЛІТТЯ СПІЛКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 
(СУМ) – щоби спільно відзначити це величне 
свято, Світова Управа СУМ назначила 25 
квітня, бо це день відновлення у 1945 р., як 
День Молитви для усіх осередків СУМ у світі. 
Неділя 25 квітня припадає свято В’їзду в 
Єрусалим Господа і Бога нашого Ісуса Христа. 
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Тим, що Ісуса вітала молодь святого 
міста як свого Царя і Бога, годиться щоб 
у цю неділю молились за нашу молодь. 
Ми просимо, щоб у цей день кожна 
церква-громада молилася за членів 
СУМ. 

ЩИРА ПОДЯКА – всім парафіянам, які 
взяли участь у Загальних Зборах, які 
відбулися в понеділок, 19-го квітня. 
Особлива подяка всім уступаючим 
членам парафіяльної ради, та подяка 
всіх членам ново-вибраної 
парафіяльної ради! Нехай Господь Бог 
благословить! 

MОЛЕБЕН ДО БОГОРОДИЦІ – протягом 
місяця травня, що п’ятниці в українській мові, 
о год. 5:30 п.п. 

МАТЕРІ В МОЛИТВІ - Спільнота „Матері в 
молитві” була заснована для допомоги 
матерям, які бажають разом молитися за 
своїх дітей та онуків, дітей парафії та всіх 
українських дітей і знайти необхідну 
підтримку. Зібрання і молитва відбудеться в 
катедрі, у неділю, 9-го травня 2021, після 
україномовної Божественної Літургії. Для 
додаткової інформації просимо звертатися 
до п. Лесі Бабяк за номером 780-475-7071. 
Запрошуємо до молитви! 

СВЯТО ВОЗНЕСІННЯ Г.Н.І.Х. – припадає в 
четвер, 13-го травня. Порядок богослужень: 
Святочна Утреня, 7:30 ранку; Служба Божа в 
анг. Мові, 9:30 ранку; Служба Божа в 
українській мові, 11:15 ранку; Служба Божа 
(дво-мовна) о год. 7:00 вечора. 

ДОПОМОЖЕМО МОНАХИНІ! - Дорогі Друзі, 
звертаюся до Вас у справі лікування 
монахині, яку, можливо, багато з Вас дуже 
добре знають. Освітянам вона є точно добре 
відомою. Це є с. Георгія (Галина 
Припутницька), монахиня студитка 
Святопокровського жіночого монастиря у 
Львові. Сестра Георгія довгі роки очолює 
Референтуру у справах освіти Львівської 
Архиєпархії УГКЦ та Освітньо-методичний 

центр імені отця Ю.Дзеровича. Цілком 
несподівано як для сестри так і для нас усіх 
нещодавно їй поставили дуже тяжкий діагноз 
– онкологія у заавансованій формі. 
Очевидно, що за кожне людське життя слід 
боротися до кінця, бо воно є Богом дане. На 
даний час сестрі поступила пропозиція 
виїхати на лікування поза межі України. 
Однак, таке лікування є дуже коштовним. 
Тому, звертаюся до Вас з проханням 
допомогти зібрати кошти на лікування сестри 
Георгії. Ви прекрасно розумієте, що наші 
монастирі, тим більше жіночі, живуть не у 
достатках, а тому не можуть собі самостійно 
дозволити відправити монахиню за кордон 
на лікування. Та вірю в те, що спільними 
зусиллями ми зможемо допомогти 
монахині! Про це повідомив Синкел у 
справах монашества Львівської Архиєпархії 
УГКЦ єрм. Юстин (Бойко). Скласти пожертву 
можна через фонд GoFundMe: 
https://ca.gofundme.com/f/2u9yy?qid=658a7f
0dbdaac57bbc7ff5cc4241d7f9  

Хай Бог благословить Вас за Ваші молитви та 
підтримку! 

САДОЧОК CВЯТОГО ЙОСАФАТА - Чудова 
програма! Зручне розташування! Спокійнi 
серця батьків - це доглянуті діти! Садочок 
знаходиться в початковій школі Святого 
Матея (8735 - 132 Aве.). Програмa для дітей 
віком від 3-ох до 5-ти років. Особлива увага 
спрямовується на створення сприятливого 
середовища для розвитку, з належним 

https://ca.gofundme.com/f/2u9yy?qid=658a7f0dbdaac57bbc7ff5cc4241d7f9
https://ca.gofundme.com/f/2u9yy?qid=658a7f0dbdaac57bbc7ff5cc4241d7f9
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наголосом на релігійнe, мовнe та культурнe 
виховання. Запрошуються україномовні та 
двомовні дітки. Реєстрація приймається 
протягом усього навчального року. Для 
реєстрації або для отримання додаткової 
інформації, будь ласка телефонуйте @ 780-
421-1769 або відвідайте www.sadochok.com 

15-ГО ТРАВНЯ: МОЛИТВА І БЛАГОСЛОВЕННЯ 
ГРОБІВ НА ЦВИНТАРІ СВ. МИХАЇЛА – 
відбудеться у суботу, 15-го травня 2021, від 
8:00 год. ранку до 3:00 п.п.. Цього року через 
пандемію, не буде відправлено Парастас при 
головному хресті, а індивідуально за 
попереднім записом. Цвинтар св. Михаїла 

буде поділений на сектори і даний час (карта 
додана).  

8:00 – 9:30 рано – СЕКТОР 1-9 
9:30 рано – 12:30 п.п. – СЕКТОР 10-26 
12:30 – 1:00 п.п. – ПЕРЕРВА 
1:00 – 3:00 п.п. – СЕКТОР 28-38 
Для реєстрації, просимо телефонувати до 
церковної канцелярії за номером: 780-422-
3181.   

В СУБОТУ, 15-ГО ТРАВНЯ, СЛУЖБИ БОЖОЇ О 
ГОД. 9:00 РАНКИ НЕ БУДЕ. Натомість, 
благословення гробів на цвинтарі св. Михаїла 
почнеться о год. 8:00 ранку. 

 

http://www.sadochok.com/
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
НЕДІЛЯ 18-ГО КВІТНЯ, 2021 

НЕДІЛЬНА ЗБІРКА 

Недільні ковертки $4,188.93 
Дрібні пожертви $240.00 
Свічки $83.90 
Окремі Пожертви на парафію $203.92 

РАЗОМ: $4,716.75 

ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КАТЕДРИ  
Рик і Джанін Добланко $100.00 
(в пам’ять +Михайла Гутняк) 
Ед і Ольга Гекер $250.00 
(в пам’ять +Мирона Фармус) 
Ед і Ольга Гекер  $250.00 
(в пам’ять +Михайла Гекер) 
Джоєн Стахов $10.00 

РАЗОМ: $610.00 

ВЕЛИКОДНІЙ ДАР $70.00 
для Владики і душпастирів 

ЧЛЕНСЬКА ВКЛАДКА $10.00 
ЄПАРХІЯЛЬНА ЗБІРКА – ВЕЛИКИЙ ПІСТ $135.00 
ЄПАРХІЯЛЬНА ЗБІРКА – П’ТДЕСЯТНИЦЯ $10.00 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

«Саме молитва єднає людей між 

собою і дає можливість будувати 

спільноту», – Глава УГКЦ до 

всесвітнього дня молитви за 

СУМ 

У 2021 році Спілка української молоді 

відзначає особливий ювілей – 75 років із дня 

заснування. З цієї нагоди Блаженніший 

Святослав, Отець і Глава УГКЦ, привітав 

сумівців і закликав завтра, 25 квітня, у 

всесвітній день молитви за СУМ, помолитися 

за цю важливу, поширену і впливову 

організацію.  

 «Я хочу з усього серця привітати наших 

сумівців з цим ювілеєм. Це гарна нагода 

пригадати з вдячністю всіх тих, які невпинно 

трудилися, щоб українська молодь 

збагатилася скарбом віри і культури 

українського народу, своїх батьків, рідних і 

близьких», – йдеться у відеопривітанні Глави 

Церкви. 

 Хоча Спілка української молоді 

зародилася поза межами України, сьогодні 

вона активно поширюється в Україні, на 

рідних землях. За словами Блаженнішого 

Святослава, спосіб виховання, притаманний 

цій організації, є безцінним скарбом, який 

сьогодні має наш народ, наша Церква, наша 

культура. 

 Глава УГКЦ зауважив, що рішенням 

Верховної Ради України 75-річний ювілей 

заснування СУМу відзначається в Україні на 

державному рівні. Однак святкування, на 

його переконання, було б не повним без 

молитви за цю організацію. «Для того щоб 

вповні і гідно відсвяткувати цей ювілей, 25 

квітня відбудеться всесвітній день молитви 

за Спілку української молоді. Я усіх вас 

заохочую прилучитися до цього дня молитви 

за нашу українську молодь, яка гуртується у 

цій спільноті», – йдеться у відеопривітанні 

Блаженнішого Святослава. 

 Глава УГКЦ наголосив на тому, що 

сьогодні є дуже важливо подолати сьогодні 

спокусу відчуження, яка підсилалася зокрема 

через обставини світової пандемії. 

Ефективним інструментом для цього, на 

переконання Блаженнішого Святослава, є 

молитва – джерело нашої сили: «Молитва 

долає відчуження людини від свого Бога і 

Творця. Саме молитва є тією силою, яка 
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єднає людей між собою і дає можливість 

будувати спільноту. Саме християнська 

молитва дає нам можливість бути спілкою, 

Спілкою української молоді». 

 «Помолімося за нашу молодь, за її 

виховників, за тих, які працюють для того, 

щоб ця молодь перейняла весь скарб 

попередніх поколінь, для того щоб ця молодь 

справді була сьогоденням і майбуттям 

українського народу і нашої Церкви», – 

закликав Блаженніший Святослав. 

Департамент інформації УГКЦ 
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Господь Бог є лідером і 

провідником, який не принижує 

і не захоплює силою, а дає 

відчуття гідності та окрилює 

Блаженнішого Святослава до молоді на Квітну 

неділю 2021 року 

Дорога в Христі молоде в Україні та на 

поселеннях! Вербна неділя, свято Господнього 

входу в Єрусалим — це той день, коли Церква 

з винятковою увагою огортає вас своїми 

думками і молитвами. Наша традиція 

молитовного спілкування є надзвичайно 

важливим досвідом особливо зараз, коли, у 

зв’язку з карантинними обмеженнями і 

соціальним дистанціюванням, ми мусимо 

докладати ще більше зусиль, щоб зберігати 

наші стосунки живими і міцними. COVID-19 

завдав удару всім: старшим і молодим, родинам 

і спільнотам — тому Церква бажає бути поруч 

із кожною людиною. Однак зокрема ми хочемо 

супроводжувати молодих людей, які зростають 

і формуються в цей час величезних викликів і 

випробувань. 

 Якщо вам зараз двадцять один рік, то 

третина вашого життя пройшла огорнена 

мороком війни на Сході України, а останні 

півтора року ви переживаєте глобальну 

пандемію, якої світ не знав уже століття. 

Додаймо ще політичну поляризацію, 

економічні негаразди в багатьох країнах 

нашого проживання та особисту 

турбулентність, яка притаманна кожній 

молодій людині, — отримаємо заплутаний 

клубок, а часом майже вибухову суміш. 

 Проте Христова Благовість запевняє нас, що 

в події, яку згадуємо сьогодні, незважаючи на 

те що вона відбулася дві тисячі років тому, є 

чимало тонких відповідей на виклики 

сучасності. Що ж ми святкуємо і заново 

переживаємо цього дня? 

 Після трьох років проповідування і 

навчання в різних куточках Ізраїлю, зцілень, 

чудес і конфліктів з учителями закону, Ісус 

разом із учнями йде до Єрусалиму, щоб там 

святкувати Пасху. Така практика — святкувати 

Пасху в храмовому місті — була для 

тогочасного Божого народу духовною подією 

року! Уявімо собі тогочасний Єрусалим — 

столицю країни, велике місто, море прочан з 

усього світу, римські легіонери, купці й 

торговці, кожен із яких намагається знайти собі 

роль і місце. Схоже на наш глобалізований світ, 

чи не так? І тут з’являється Ісус. Він щойно 

воскресив Лазаря, багато мешканців і 

паломників Його добре знають завдяки 

проповідям, зціленням і чудам, які Він учинив 

раніше, а тому новина про Його появу миттю 

облітає місто, і люди виходять Його зустріти. 

 Кого вони зустрічають? В’їзд Христа в 

Єрусалим називають тріумфальним, царським. 

На це вказують різні знаки — пальмове гілля, 

яке в стародавньому світі вважалося символом 

перемоги; ослятко, яке для юдеїв уособлювало 

здійснення пророцтв про Месію, що прийде 

визволити народ від поневолення; натовп, який 

вітає Христа вигуками «Осанна!» і називає 

царем. 

 У біблійному сенсі цар Ізраїлю — це той, 

хто створює і захищає простір життя для свого 

люду і є посередником між Богом і Його 

народом. Тобто через царя Бог постійно 

творить, животворить свій народ і ним 

опікується. На час подій, про які чуємо, царя 

вже немає багато століть — полон змінився на 

поневолення, повстання зазнають поразок, 
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народ звикає до щоразу нових загарбників, 

починає співпрацювати з ними, щоб вижити. Та 

юдеї не втрачають надії, очікують царя-воїна, 

який визволить народ, припинить римське 

панування, поверне минулу славу і дасть 

достаток. 

 Що ж, зрештою, відбувається? Цар таки 

приходить, але Він інший, аніж сподівалися 

тоді юдеї і уявляємо сьогодні ми. Приходить не 

посередник, а сам Господь, не завойовник, а 

Бог-Творець і Спаситель, який захотів стати 

слугою для свого створіння. Він дарує 

перемогу, але нікого не поневолює. У Його 

обозі немає полонених, трофеї ж отримують 

усі. Він захоплює, але не країну, місто чи трон, 

як цього боялися римляни та юдейська 

верхівка, а серця людей, — захоплює собою, 

приваблює власним прикладом, зворушує 

своїм Словом, кличе йти за Ним! 

 Куди, куди йде Христос і кличе інших? 

Єрусалимські археологи відтворили Господній 

шлях через Єрусалим. Вони стверджують, що 

Він входив у місто через південні ворота при 

Силоамській купелі, місце, відоме також як 

«Нижнє місто». Там збиралися знедолені, бідні, 

хворі та каліки, позбавлені шансу на життя і 

навіть можливості піднятися на Храмову гору 

та принести жертву, щоб святкувати, як усі. Він 

іде до упослідженого, відкиненого народу, щоб 

відкрити йому простір життя і здоров’я та 

дарувати Пасху. Саме ці люди першими — 

разом із захопленою та зворушеною молоддю 

— вітають Його як Спасителя і Месію. 

 Вислів «Осанна! Благословен, хто йде в ім’я 

Господнє, Цар Ізраїлів!» мовою сучасної 

людини можна перекласти як «Благословенний 

той, хто дає мені шанс, можливість піднятися з 

дна, куди мене закинуло життя, віднайти себе в 

цьому великому чужому мегаполісі». 

Божественна сила Христа проявляється в тому, 
що Він робить для цих людей можливим 

неможливе — зцілює тих, кому тогочасне 

лікарське мистецтво не здатне допомогти, 

дозволяє відчути себе гідними в очах Божих 

тим, кого суспільство і навіть 

священнослужителі принижують чи 

відкидають, а через воскрешення Лазаря 

показує, що має владу повертати життя тим, хто 

не має надії і сили жити. 

 Христос дає шанс усім! Дивний цей Цар! 

Він не забирає життя в опонентів, а навпаки — 

віддає своє життя. Адже фінальною точкою 

тріумфального в’їзду Христа в Єрусалим є 

Голгота, а Його троном — хрест. Звідти Він 

царює не лише над Юдеєю, як глузливо 

написали римські воїни, а над усім світом, 

звідти перемагає не земних ворогів, а гріх і 

саму смерть. 

 Цар, якого сьогодні вітаємо вербовими 

галузками, нічого в нас не забирає, а все нам 

подає і віддає. Дарує і захищає «життєвий 

простір» для всіх, здійснює всі мрії сучасної 

молодої людини. Він не просто відкриває сенс 

життя, як великий учитель чи пророк, а дає 

його, як може лише Бог. Саме про цю Божу 

силу і владу — зцілювати і давати життя — так 

важливо пам’ятати сьогодні, коли наш світ 

тремтить через пандемію, що зробила нас 

заручниками страху. Вірус немилосердно 

вбиває і калічить — мабуть, у кожного є друзі, 

родичі чи знайомі, які стали його жертвами. 

Крім того, він поцілив у саме серце людських 

стосунків — сьогодні інша людина в нашій 

людській уяві являє собою не таїну і 

можливість, а небезпеку і загрозу. 

Коронавірусний світ вже змінив наші рефлекси 

та звички. Людство вже понад рік живе в 

режимі самозбереження. Незнайомці в 

громадському транспорті чи супермаркеті не 

можуть обмінятися випадковими усмішками, а 

друзі стримуються від спонтанних обіймів 

підтримки та приязні. Захищаючи своїх 

старших родичів від хвороби, ми мимовільно 

розширюємо межі їхньої самотності. 

 Не сумніваймося, світ визволиться з полону 

пандемії! Ми, християни, віримо, що порятунок 
приходить від Бога. Проте Він делікатно діє 

через розум, серце і руки людини, надавши їй 

усі необхідні засоби. Наші ближні — це не 

лише небезпека, а й порятунок. Йдеться про 

лікарів, які відчайдушно борються за кожне 

життя; про волонтерів, які купують апарати 
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штучного дихання та кисневі концентратори; 

про доброчинців, які допомагають коштами і 

продуктами; про тих, які, дотримуючись 

правил, зберігають людяність; про наших 

ближніх і друзів, які, попри всі обмеження, 

супроводжують нас своїми зичливими 

думками, щирою молитвою, щоденною 

послугою. Пандемія вчить нас не боятися, а 

навпаки — розуміти, що ми, 

незважаючи на свою крихкість, все 

ж таки сильні. 

 Однак ми ще не повністю 

усвідомлюємо, наскільки зранені 

теперішнім досвідом і наскільки 

глибока ця глобальна травма. 

Коронавірус оголив і загострив 

емоційні та соціальні проблеми в 

багатьох людей. Ми знімемо маски 

— та чи зможемо довіряти? Чи не 

буде нашим автоматичним 

рефлексом замкнути домівку і 

серце перед болем іншого, лишень 

пробіжить тінь страху, що він 

може бути загрозою? На ці 

запитання немає готових 

відповідей. Дорогі молоді люди, 

саме разом із вами Церква їх 

шукатиме і намагатиметься гоїти 

рани сучасної людини, спричинені пандемією 

та іншими викликами й проблемами, які 

увиразнила глобальна хвороба. 

 Людство потребує Цілителя. Лише Він 

здатний нас захопити, зворушити, наповнити 

змістом, дати відчуття, що ми спроможні і цей 

шторм пережити. Господь стишує бурю і 

водночас вчить нас веслувати. 

 «Не бійся, дочко Сіону, ось іде твій цар 

верхи на жереб’яті ослиці» (Ів. 12, 15; пор. Зах. 

9, 9). Дорога українська молоде, разом з усім 

світом ти переживаєш так багато труднощів! 
Можливо, через пандемію і карантин хтось 

втратив роботу чи студентський підробіток, 

хтось не зміг вступити до омріяного 

університету чи поїхати вчитися за кордон, 

хтось змушений повністю змінити свої плани 

чи поставити мрії на паузу, хтось раптово 

втратив рідних і друзів… 

 Проте не біймося, у час цих викликів наш 

Цар, наш Господь є поруч із нами, так само як 

Він був разом із Марією та Мартою, коли вони 

оплакували свого брата Лазаря, чи з 

відкинутими біля Силоамської купелі. Він там, 

де біль, страх і відчай, щоб загоювати рани, 

заспокоювати, обнадіювати та творити простір 

життя. 

 Господь Бог є лідером і провідником, який 

не принижує і не захоплює силою, а дає 

відчуття гідності та окрилює. Тому, шукаючи 

земних авторитетів і вчителів, звертайте увагу 

на тих, у кому є щось Христове, хто не 

лякається болю, натомість старається його 

полегшувати, хто не панує, а служить, хто 

кличе за собою, приваблюючи власним 

прикладом, а не поневолює. І самі будьте 

такими. Нехай Господь у сьогоднішньому святі 

захопить і зворушить наші серця, поведе за 
собою та дасть силу заспівати: «Осанна во 

вишніх! Благословен, хто йде в ім’я 

Господнє!». 

Благословення Господнє на вас! 

† СВЯТОСЛАВ 
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THIS WEEK AT THE CATHEDRAL 

SUN. April 25: SUNDAY OF THE PARALYTIC 

4:00 PM (SAT) – Great Vespers 
5:00 PM (SAT) - Divine Liturgy (Bilingual); for all 
parishioners; for all parishioners; for the repose of 
+Walter Daciuk. 

8:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (English); for all 
parishioners; for the health of Teresa Kost. 
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (English); for all 
parishioners; for health and intentions of Nathalie Pare-
Shewchuk; for health & intentions of UCWLC members; 
for the health & birthday blessings for Verna Sharun; for 
Fr. Michael Winn, on his 28th anniversary of priesthood. 
11:15 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for all 
parishioners; for the repose of +Stephania Maschak; for 
the repose of +Lucy Kozeratska. 

Mon. April 26: Priest-Martyr Basil of Amasia 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Stephania 
and +Hryhory Yopuk; for health, intentions, and birthday 
blessings for Khrystia Kohut. 

Tues. April 27: Priest-Martyr Simeon 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Sophia 
Stauffer. 

Wed. April 28: Ap. Jason and Sosipater 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Leona Prokop. 

Thurs. April 29: 9 Martyrs of Cyzicus; Ven. Memnon 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the health and intention of 
Luke D. 

Fri. April 30: Apostle James; Bro. John the Theologian  

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Jan, +Julia, 
+Anna, +Andrzej. 

Sat. May 1: Prophet Jeremiah 

9:00 AM - Divine Liturgy; for repose of +Maria, +Diowizij, 
and + Ivan Glavacki. 
4:00 PM - Great Vespers. 
5:00 PM - Divine Liturgy; for all parishioners; for the 
health of Lucy Brodniansky. 

SUN. May 2: SUNDAY OF THE SAMARITAN WOMAN 

6:45 AM (SUN) – Great Matins. 
8:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (English); for all 
parishioners; for the health of all pregnant women. 
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (English); for all 
parishioners; for the repose of +Julia and +Ivan. 
11:15 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukrainian); for all 
parishioners; for the repose of +Ivan Boyko; for the 
repose of +Michael Bell. 
 

 

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 

 


