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After “Blessed be” all kneel and pray:
Tone 6: Heavenly King, Advocate, Spirit of Truth,*

Who are everywhere present and fill all things,*
Treasury of Blessings, Bestower of Life,* come and
dwell within us;* cleanse us of all that defiles us,*
and O Good One, save our souls.
First Antiphon
The heavens tell the glory of God,* and the
firmament declares the work of his hand.
Through the prayers of the Mother of God,* O
Saviour, save us.
Day to day pours forth the message* and night
proclaims this knowledge to night.
Through the prayers of the Mother of God…
Their utterance has gone forth into all the earth,*
and their words unto the ends of the world.
Through the prayers of the Mother of God…

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

DIVINE SERVICES
Mon-Fri:
Saturday:
Sat. Vigil:
Sunday:

Div. Liturgy, 7:30 AM
Div. Liturgy, 9:00 AM
Great Vespers, 4:00 PM
Div. Liturgy (Bilingual), 5:00 PM.
Matins, 6:45 AM
Div. Liturgy (Eng), 8:00 AM
Div. Liturgy (Eng), 9:30 AM
Div. Liturgy (Ukr), 11:15 AM.

Glory… Now… Only-begotten Son…
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Entrance Antiphon
O Lord, by Your power the king shall rejoice and
greatly exult in Your salvation.
Troparion, Tone 8: Blessed are You, O Christ our
God* who revealed the fishermen as most
wise* by sending them the Holy Spirit;* through
them You caught the entire world.* Loving
Master, glory to You.
You gave him his heart’s desire and did not deny
the request of his lips.
Troparion, Tone 8: Blessed are You, O Christ our
God* who revealed the fishermen as most
wise* by sending them the Holy Spirit;* through
them You caught the entire world.* Loving
Master, glory to You.
For You have gone before him with gracious
blessings, you have placed upon his head a crown
of precious stones.
Troparion, Tone 8: Blessed are You, O Christ our
God* who revealed the fishermen as most
wise* by sending them the Holy Spirit;* through
them You caught the entire world.* Loving
Master, glory to You.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen.
Kontakion, Tone 8: When the Most High came down
and confused the tongues,* He parted the
nations.* When He divided the tongues of fire,*
He called all to unity;* thus with one voice* we
glorify the all-Holy Spirit.
Instead of Holy God:
All you who have been baptized into Christ, you
have put on Christ! Alleluia! (3)
Glory be to the Father and to the Son and to the
Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen. You
have put on Christ! Alleluia!
All you who have been baptized into Christ, you
have put on Christ! Alleluia!
Prokeimenon, Tone 8
Their utterance has gone forth into all the earth,*
and their words unto the ends of the world.
Verse: The heavens tell the glory of God, and the
firmament declares the work of His hand.
Epistle (Acts 2:1-11)
A reading from the Acts of the Apostles.
When the day of Pentecost1 had come, they were
all together in one place. And suddenly from
heaven there came a sound like the rush of a
violent wind, and it filled the entire house where
they were sitting. Divided tongues, as of fire,
appeared among them, and a tongue rested on
each of them. All of them were filled with the Holy
Spirit and began to speak in other languages, as
the Spirit gave them ability.2 Now there were

Entrance with Gospel
Priest: Wisdom! Stand aright!
Soloist: Be exalted, O Lord, in Your strength; we will

sing and make music to Your might.
Troparion, Tone 8: Blessed are You, O Christ our
God* who revealed the fishermen as most wise*
by sending them the Holy Spirit;* through them
You caught the entire world.* Loving Master, glory
to You.

surpasses the Law of Moses, inscribed on stone tablets (Ex
31:18).
2 filled with the Holy Spirit: The miracle of Pentecost is
anticipated by isolated instances in Luke (Lk 1:15, 35, 41,
67), and its effects are noted several times in Acts (4:8, 31;
9:17; 13:9). The Spirit is the founding gift of the New
Covenant and the soul that animates the body of the
Christian community (1 Cor 12:12–13). He directs the
missionary efforts of the Church (1:8; 13:2), guides her
leadership into truth (Jn 16:13), and sanctifies her life
through the sacraments (2:38; 8:17; Jn 20:22–23; CCC

1

Pentecost: One of three pilgrim feasts that required the
adult men of Israel to travel to Jerusalem (Deut 16:16). It
was a harvest festival celebrated 50 days after Passover,
when the first loaves of bread from the spring wheat crop
were dedicated as a first-fruits offering to the Lord (Lev
23:15–17). Over time, theological significance was added
to its agricultural focus: Pentecost became a celebration of
the Torah given to Israel on Mt. Sinai, with lectionary
readings taken from Ex 19–20. For Christians, Pentecost
celebrates the new law of the Spirit (Rom 8:2), written on
the hearts of believers (Jer 31:31–34; 2 Cor 3:4–6), which
2

devout Jews from every nation under heaven
living in Jerusalem. And at this sound the crowd
gathered and was bewildered, because each one
heard them speaking in the native language of
each. Amazed and astonished, they asked, “Are
not all these who are speaking Galileans? And how
is it that we hear, each of us, in our own native
language? Parthians, Medes, Elamites, and
residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia,
Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt
and the parts of Libya belonging to Cyrene, and
visitors from Rome, both Jews and proselytes,
Cretans and Arabs—in our own languages we hear
them speaking about God’s deeds of power.”

some in the crowd said, “This is really the
prophet.” Others said, “This is the Messiah.” But
some asked, “Surely the Messiah does not come
from Galilee, does he? Has not the scripture said
that the Messiah is descended from David and
comes from Bethlehem, the village where David
lived?” So there was a division in the crowd
because of him. Some of them wanted to arrest
him, but no one laid hands on him. Then the
temple police went back to the chief priests and
Pharisees, who asked them, “Why did you not
arrest him?” The police answered, “Never has
anyone spoken like this!” Then the Pharisees
replied, “Surely you have not been deceived too,
have you? Has any one of the authorities or of the
Pharisees believed in him? But this crowd, which
does not know the law—they are accursed.”
Nicodemus, who had gone to Jesus before, and
who was one of them, asked, “Our law does not
judge people without first giving them a hearing to
find out what they are doing, does it?” They
replied, “Surely you are not also from Galilee, are
you? Search and you will see that no prophet is to
arise from Galilee.” Again Jesus spoke to them,
saying, “I am the light of the world. Whoever
follows me will never walk in darkness but will
have the light of life.”

Alleluia Verses
Verse: By the Lord’s words the heavens were
established, and by the Breath of His mouth all
their host. Verse: The Lord has looked down from
heaven and beheld the whole human race.
Gospel (John 7:37-52; 8:12)
On the last day of the festival, the great day, while
Jesus was standing there, he cried out, “Let
anyone who is thirsty come to me, and let the one
who believes in me drink.3 As the scripture has
said, ‘Out of the believer’s heart shall flow rivers
of living water.’”4 Now he said this about the
Spirit, which believers in him were to receive; for
as yet there was no Spirit, because Jesus was not
yet glorified.5 When they heard these words,

Hymn to the Mother of God
O my soul, magnify the one Divinity in three
Persons. / Rejoice, O Queen, boast of the virgins

1287, 2623). other tongues: Foreign languages. ● Echoes
can be heard of the tragedy of Babel, where God used
multiple languages to confuse and scatter the family of
man (Gen 11:1–9). Here, the Spirit uses multiple languages
to communicate the gospel and gather together the family
of God (2:11).
3 the great day: The seventh and final day of Tabernacles.
Come to me and drink: Jesus is the source of the spiritual
“water” (4:10) that quenches our deepest “thirst” (6:35).
The symbolic meaning of this is that Christ is the source of
the Spirit poured out upon the world (7:39; 20:22). Jesus is
probably alluding to the water-drawing ceremony of the
feast, thus inviting us to think of him as the heavenly
counterpart to the pool of Siloam.
4 Out of his heart … living water: Not a verbatim reference
to any one OT passage, but a summary or synthesis of at
least three. ● (1) In Num 20:10–13, Yahweh quenched

Israel’s thirst in the wilderness by making water gush forth
from a rock. (2) In Ezek 47:1–12, the prophet sees water
streaming forth from the Temple and bringing new life
everywhere it flows. (3) In Zech 14:8, Jerusalem of the last
days is depicted as a spring of living water that flows when
the Lord becomes king over the earth and the nations
come to celebrate the “feast of booths” (Tabernacles) year
after year (Zech 14:9, 16). These traditions point forward
to Jesus: he is the rock that slakes our thirst (1 Cor 10:4),
the true temple that channels life to the world (2:21), and
the Lord who reigns as king over the world (12:13; 18:36)
5 not yet glorified: i.e., through his Passion and
Resurrection (12:23; 17:1). Only then will the Spirit be
poured out through the risen humanity of Christ (20:22)
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HAPPY BIRTHDAY & BEST WISHES – to Anna
Krupa, Nathan Sadownyk, Joanna Czarnobaj
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!!!

and mothers, for every tongue, though capable
and eloquent, cannot hymn you as is your due,
and every mind is confounded in seeking to
comprehend the way in which you gave birth.
Wherefore with one accord we glorify you.
Communion Hymn

HAPPY WEDDING ANNIVERSARY! – Our best
wishes and God’s blessings to Fr. Terry and
Dobr. Lada Tesla Cherwick (May 21) and Rose
and George Kitt (May 23) on the occasion of
their wedding anniversaries. May God continue
to bless you with peace, health, and salvation.
Many Happy Years!

Your good Spirit will lead me* to the land of
righteousness.* Alleluia, alleluia,* alleluia.
Ambo Prayer
O Christ, after Your suffering and Resurrection,
You built Your ascent into the heavens, which You
had lowered when You descended to become
flesh from the Virgin for our sake. You established
Your promise on earth by sending Your comforting
Spirit upon Your apostles. As You have established
an all-holy unity in them, and in thosewho through
them have faith in Your steadfast presence, and
sustain the Church by His manifold gifts, do not
take away these gifts from us, as our sins deserve,
but put to death all carnal desires in us that would
hinder the coming of the Spirit. Drive out from us
any thought, word or deed that would grieve Him,
and any hindering evil passion that would make
our souls dark with the loss of His light. Make us
pure vessels of His glory, that we might be like the
upper room in Sion, full of His brightness. Show us
to be thrones of His spiritual fire, like Your
apostles who received His first-fruits, that, by His
support, we may be led into the holy land of Your
immortality and blessed promise. The whole
world, then, is full of joy in You and continually
glorifies You. For You are most glorious, together
with Your co-eternal Father and Your co-eternal,
all-holy, good and life-giving Spirit, now and for
ever and ever.
============================

ATTENDANCE FOR DIVINE LITURGY – We have
been informed that we cannot have a second
group of people attend the Divine Liturgy in the
basement
auditorium.
According
to
government regulations, only 15 people are
permitted to attend a Divine Service per
building.
TODAY, SUNDAY, MAY 23 AT 11:15 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:
Симон, Олена, Анджела, Лук’ян, Анна,
Вікторія,
Райлі,
Матея,
Марія,
Олександер, Джейслин, Софія, Леона,
Марко, Хосейн, Ярослав, Алекса, Христина,
Наталка, Андрій, Стефан, Ліам, Дорис,
Анастазія, Валерія, Лука. May the Lord God
bless them; may He grant peace, health, success
in life, growth in faith and virtues and may He
grant them many happy years! Mnohaya Lita!
ADDITIONAL SUNDAY LITURGY – due to the
current
restrictions,
to
accomodate
parishioners who wish to attend a service on
Sunday, we have added an additional Divine
Liturgy at 5:00 PM.

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 (780-4223181) or send your email request to
josaphat@telus.net

PANAKHYDA SERVICES AT ST. MICHAEL’S
CEMETERY. To keep gatherings to a minimum,
we will offer Panakhyda Services at individual
4

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

graves at St. Michael’s cemetery according to
the following schedule:
Sat. May 29, from 9 AM – Sections 10 to 21.
Sat. June 5, from 9 AM – Sections 22 to 25.
Sat. June 12, from 9 AM – Sections 28 to 34.
Sat. June 19, from 9 AM – Sections 36 and 38.

DIRECT DEPOSIT –You may have your church
donations regularly transferred to the Cathedral
on a monthly basis. 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 preauthorized 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).
AID TO THE MISSIONARY CHURCH IN THE
WORLD – The Annual “Aid to the Missionary
Church in the World” collection is taken up
throughout the Eparchy of Edmonton on
Pentecost Sunday (May 23, 2021). The Church
invites us to collaborate in the mission of the
Church, guided by the Holy Spirit, by giving
generously to the following international
collections: Peter’s Pence; World Mission Fund;
Collection for the Holy Land; Catholic Near East
Welfare Association; and Aid to the Church in
Ukraine.
============================
SUNDAY MAY 16, 2021

Please call the church office to arrange for a
specific day and time for a Panakhyda Service.
SUNDAY SCHOOL – due to current restrictions,
our Sunday Catechetical lessons in person have
been postponed. However, we will continue to
broadcast weekly catechism lessons via
livestream on Mondays, at 5:30 PM, (YouTube
and Facebook). Once posted, the Sunday School
lessons can be viewed at any time.
ADULT BIBLE STUDY – join us for Bible Study on
Tuesday, May 25, at 7:00 PM. Rosary at 6:30
PM. We will begin our study of the First Book of
Kings.
MOLEBEN (PRAYER SERVICE) TO THE MOTHER
OF GOD –in English on Wednesdays, May 26th,
at 5:30 pm; in Ukrainian on Friday, May 28, at
5:30 pm.
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.

SUNDAY COLLECTION
Sunday Envelopes
Loose Donations
Candles
Donations to the Church
Olga Saley
(in memory of +Natalia Sus)
TOTAL SUNDAY:

CANTORING WORKSHOP! – On Saturday, June
19th, Dr. Melanie Turgeon and Dr. Joy Berg will
teach a worship workshop for the churches of
the east and west. The eastern (cantoring)
component is from 12:30 p.m. to 4:00 p.m. and
the topic is: Basic Vocal Technique and the
Eight Resurrectional Tones. This workshop will
take place on Zoom. Registration fee: $15. For
more information, e-mail:
melanie.turgeon@kingsu.ca and to register go
to: kingsu.ca/worshipmatters

$3,712.78
$240.00
$122.30
$552.12
$25.00
$4,652.20

PRESERVATION FUND
N.N.
Serge and Jacqueline Cipko

$20.00
$45.00

TOTAL:

$65.00

EPARCHIAL COLLECTION – PENTECOST

$110.00

=========================
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"Heavenly King!"- Teachings on the
Holy Spirit Revealed in Prayer
One of the best-known prayers in the Byzantine
Church is the prayer to the Holy Spirit, which
begins every rite and liturgical service:
“Heavenly King, Advocate, Spirit of Truth,
Who are everywhere present and fill all things.
Treasury of Blessings, Bestower of Life, come
and dwell within us; cleanse us of all that defiles
us, and, O Good One, save our souls.”
Why do we always begin with this prayer? Because
we believe that it is only through the Holy Spirit
that our life as Christians is effective for our
healing and sanctification. It is the Holy Spirit who
guides us, who encourages us, and who fills us with
the life-giving grace of God the Son and the love
of God the Father. It is for this reason that during
the Divine Liturgy, we pray that we may be
partakers in the communion of the Holy Spirit.
Much of what we know and believe about the Holy
Spirit is found in this prayer. Let’s take a look…
Heavenly King – This title affirms that the Holy
Spirit is God, since God alone is the King of
Heaven. This relates to the words of Jesus in
John:4, “God is Spirit, and those who worship Him
must worship in spirit and truth.”
Advocate – This is the title of the Holy Spirit given
by Jesus in the Gospel of St. John, chapters 15 and
16; in Greek it is Paraclete. In English editions of
Scriptures Paraclete is sometimes translated as
“Helper,” “Advocate,” or “Comforter.” Who does
the Holy Spirit comfort or help? The Spirit offers
comfort/help to us, the Christian peoples. Why?
Because Christians need comfort, help,
intercession and encouragement in the face of the
many trial and tribulations that we face both as
individuals and collectively as the Church.
Spirit of Truth – This again is a title given by Jesus
in John 15 and 16. In these chapters, which come
from His Mystical Supper before His death and
third day rising, Jesus says that there are many
things that He still has to teach His followers,
which they are not yet ready to bear. However,
when the Spirit of Truth comes, He will guide them

into an understanding of these teachings. The Holy
Spirit is the Spirit of Truth, because He reveals to
us throughout history the Truth of the Gospel, and
how to apply this Gospel in our daily lives.
Who are everywhere present and fill all things –
Psalm 139 affirms these two attributes of the Spirit
most eloquently: “Where can I go from Your
Spirit? Or where can I flee from Your presence? If
I ascend into heaven, You are there; if I make my
bed in Hades, behold, you are there. If I take the
wings of the morning, and dwell in the uttermost
parts of the sea, even there Your hand shall lead
me, and Your right hand shall hold me. For You
formed my inward parts; You covered me in my
mother's womb.”
Treasury of blessings – St. Paul, in Galatians 5:2223, says, “When the Holy Spirit controls our lives,
He will produce this kind of fruit in us: love, joy,
peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,
gentleness, and self-control.” In 1 Corinthians 12,
the Holy Apostle Paul asserts that “there are many
kinds of spiritual gifts, but it is the same Holy Spirit
who is the Source of them all.”
6

CЛУЖБА БОЖA

Giver of Life – In Romans 8:11 we read that “the
Spirit of God, who raised Jesus from the dead, lives
in you. And just as He raised Christ from the dead,
He will give life to your mortal body by this same
Spirit living in you.” The Holy Spirit is the giver of
life everlasting to all who place their hope in the
Son of God. Also, in a universal way, the Holy
Spirit is the One who holds all that exists together;
thus, the Spirit is the giver, not only of eternal
human life, but of all life.
Two things, hopefully, become clear from this
short prayer study. First of all, the words of our
prayers are not selected simply for their aesthetic
quality. Rather, they are carefully chosen to bring
forth in timeless prose the Truths of the Gospel
which lead us to life everlasting. Because we repeat
these prayers so often, it is very easy to simply
skim over them without much thought. It is good,
then, to take some time every now and then to look
deeper into the words, that we may appreciate them
more fully, and say them with that much more
attention and conviction.
Secondly, the words of this specific prayer form a
small confession of faith about the Holy Spirit.
Through the prayer, “Heavenly King” we are
taught that the Holy Spirit is God Himself, that He
offers those who turn to Him the strength and
perspective necessary to live Christianity to its
fullest. Also, we are taught that there is no place
where the Spirit is not, and that there is no gift or
blessing which we receive in our lives that does not
come from Him.
It is on the foundation of these beliefs that we
continue the prayer “Heavenly King:” “come and
abide in us, cleanse us of all that defiles us, and O
Good One, save our souls.” It is not just any spirit
that we invite to live within us, but the Spirit of
God. It is not just any teaching in which we place
our hope, but the Truth which is revealed to us by
the Holy Spirit. It is not just any philosophy,
movement or person that can grant us cleansing,
healing and salvation, but only God the Holy Spirit
who is the Source of all that is good, of all that
gives life, and of all that is true.
=======================

Молитва до Святого Духа
Після «Благословенне Царство» молимося:

Царю Небесний, Утішителю, Душе
істини,* що всюди єси і все наповняєш,*
скарбе дібр і життя подателю,* прийди і
вселися в нас,* і очисти нас від усякої
скверни,*і спаси, благий, душі наші.
Глас 6:

Перший Антифон
Небеса повідають славу Божу,* творіння ж
рук Його сповіщає твердь.
Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас.
День дневі передає слово* і ніч ночі об'являє
розуміння.
Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас.
На всю землю вийшло вістування їх,* і до
кінців вселенної глаголи їх.
Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас.
Слава Отцю... Єдинородний Сину...
Вхідний Антифон
Стих: Господи, силою Твоєю возвеселиться
цар* і спасенням Твоїм возрадується вельми.
Приспів, глас 8: Благословен єси, Христе Боже
наш,* що премудрими рибаків явив,*
зіславши їм Духа Святого,* і ними уловив
вселенну.* Чоловіколюбче, слава Тобі.
Стих: Бажанням серця його Ти не відмовив
йому.
Приспів, глас 8: Благословен єси, Христе Боже
наш,* що премудрими рибаків явив,*
зіславши їм Духа Святого,* і ними уловив
вселенну.* Чоловіколюбче, слава Тобі.
Стих: Бо попередив Ти його благословенням
благостинним,* поклав Ти на голові його
вінець із каменя цінного.
Приспів, глас 8: Благословен єси, Христе Боже
наш,* що премудрими рибаків явив,*
зіславши їм Духа Святого,* і ними уловив
вселенну.* Чоловіколюбче, слава Тобі.
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Вхід
Диякон: Премудрість, прості!
Стих: Вознесися, Господи, силою Твоєю,*
оспівуватимемо і співатимемо сили Твої.
Тропар, глас 8: Благословен єси, Христе Боже
наш,* що премудрими рибаків явив,*
зіславши їм Духа Святого,* і ними уловив
вселенну.* Чоловіколюбче, слава Тобі.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині і
повсякчас і на віки вічні. Амінь.
Кондак, глас 8: Коли Ти, зійшовши, язики
змішав,* розділив Ти народи, Всевишній.*
Коли ж вогненні язики Ти роздавав,* у
з'єднання всіх Ти призвав.* І одноголосно
славимо Пресвятого Духа.

кожний чув, як вони говорили його мовою.
Здивовані й остовпілі, вони один до одного
казали: «Хіба не галилеяни всі оці, що
розмовляють? Як же воно, що кожний з нас
чує нашу рідну мову: партяни, мідяни, еламії,
і мешканці Месепотамії, Юдеї і Каппадокії,
Понту й Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту й
околиць Лівії, що біля Кирени, римляни, що
тут перебувають, юдеї і прозеліти, крітяни й
араби -- ми чуємо їх, як вони нашими мовами
проголошують величні діла Божі!»

Замість «Трисвятого»
Ви, що в Христа хрестилися, у Христа
зодягнулися. Алилуя. (3)
†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові* і нині,
і повсякчас і на віки вічні. Амінь. У Христа
зодягнулися. Алилуя.
Ви, що в Христа хрестилися, у Христа
зодягнулися. Алилуя.

Євангеліє - від Івана 7:37-52, 8:12
Останнього великого дня свята, стояв Ісус і
кликав на ввесь голос: «Коли хто спраглий,
нехай прийде до мене і п’є! Хто вірує в мене,
як каже Писання: Ріки води живої потечуть із
нутра його.» Так він говорив про Духа, що
мали прийняти ті, які увірували в нього. Бо не
прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не
був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи
ті слова, казали: «Він Христос.» Ще інші
мовили: «Чи Христос прийде з Галилеї? Хіба
не сказано в Писанні, що Христос має прийти
з роду Давида, з села Вифлеєму, звідки був
Давид?» І виник роздор через нього серед
народу. Деякі хотіли його схопити, та ніхто не
наклав рук на нього. Вернулись слуги до
первосвящеників та фарисеїв, і ті їх питають:
«Чому ви його не привели?» Слуги відповіли:
«Ніколи чоловік не говорив так, як цей
чоловік говорить.» Фарисеї казали: «Чи й ви
дали себе звести? Невже хто зі старшини або
фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той
народ, що не знає закони!» Озвавсь до них
Никодим, що приходив до нього вночі, один
з них: «Хіба закон наш судить чоловіка, не
вислухавши його спершу і не довідавшись,
що він робить?» Ті йому у відповідь сказали:
«Чи й ти з Галилеї? Розсліди і побачиш: з
Галилеї пророк не приходить.
І знову

Стихи Алилуя
1. Словом Господнім небеса утвердилися, і
духом уст його вся сила їх. 2. З неба споглянув
Господь, видів усіх синів людських.

Прокімен, Глас 8
На всю землю вийшло вістування їх і до кінців
вселенної глаголи їх.
Стих: Небеса повідають славу Божу, творіння
ж рук Його сповіщає твердь.
Апостол – Дії Апостолів 2:2-11
Діянь Святих Апостолів Читання.
Браття і сестри; тими днями, як настав день
П’ятдесятниці, всі вони були вкупі на тім
самім місці. Аж ось роздався зненацька шум
з неба, неначе подув буйного вітру, і сповнив
увесь дім, де вони сиділи. І з’явились їм
поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному
з них. Усі вони сповнились Святим Духом і
почали говорити іншими мовами, як Дух
давав їм промовляти. А перебували в
Єрусалимі, міх юдеями, побожні люди з усіх
народів, що під небом. І як зчинився той
шум, зійшлась велика юрба і хвилювалася, бо
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говорив до них Ісус, кажучи: «Я -- світло світу.
Хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а
матиме світло життя.»

Нехай Господь Бог благословить щастям,
здоров’ям,
подальшими
успіхами,
зростанням у вірі, любові та всіх чеснотах на
многії і благії літа!

Замість «Достойно»
Величай, душе моя, Господа, в трьох особах
суще, єдине божество. Радуйся, царице,
матеродівственна славо, всякі бо легкомовні
благоговірливі уста промовити не можуть,
щоб тебе оспівувати достойно, і безсильний
ум усякий, щоб тебе оспівувати достойно, і
безсильний ум усякий, щоб твоє рождество
розуміти. Тому то тебе одноголосно славимо.

MОЛЕБЕНЬ 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, 6-го червня 2021, після
україномовної Божественної Літургії. Для
додаткової інформації просимо звертатися
до п. Лесі Бабяк за номером 780-457-7071.
Запрошуємо до молитви!

Причасний:
Дух твій благай наставить мене* на землю
праву.* Алилуя! Алилуя!* Алилуя!
============================

ОГОЛОШЕННЯ

ПАНАХИДИ НА ЦВИНТАРІ СВ. МИХАЇЛА.
Згідно з новими урядовими обмеженнями,
отці будуть відправляти на цвинтарі св.
Михаїла за замовленням у слідуючих днях:
Суб. 29 травня, від 9 ранку – Sections 10 to 21.
Суб. 5 червня, від 9 ранку – Sections 22 to 25.
Суб. 12 червня, від 9 ранку – Sections 28 to 34.
Суб. 19 червня, від 9 ранку – Sections 36,38.
Просимо дзвонити до церковної канцелярії
щоб домовитися на день і час.

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 Анні Крупа,
Натанаїл Садовник, Джоанна Чарнобай 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!

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
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 @ 780421-1769 або відвідайте www.sadochok.com

СВЯТА ЛІТУРГІЯ В НАМІРЕНІ ВИПУСКНИКІВ
ДВОМОВНОЇ ПРОГРАМИ – сьогодні, 23-го
травня о 11:15 ранку (в українській мові)
відправиться Служба Божа в намірені
випускників двомовної програми при школі
св. Матея: Симон, Олена, Анджела, Лук’ян,
Анна, Вікторія, Райлі, Матея, Марія,
Олександер, Джейслин, Софія, Леона,
Марко, Хосейн, Ярослав, Алекса, Христина,
Наталка, Андрій, Стефан, Ліам, Дорис,
Анастазія, Валерія, Лука. Складаємо
найщиріші побажання всім випускникам!
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Предстоятель, є те, що сам Ісус Христос
власною кров’ю вилікував цю глибоку рану
гріха людини. Він навіки відкрив людині
можливість знову поєднатися із Джерелом
свого життя – своїм Богом і Творцем. Дав
людям можливість визволитися від гріха і
жити.
«Прощення гріхів, яке нам дано такою
дорогою ціною – кров’ю самого Спасителя, ми
отримуємо тоді, коли каємося, коли відчуваємо
свою гріховність і коли приступаємо до
Святого Таїнства Сповіді», – пояснив
Блаженніший Святослав.
Щоб зцілитися від власного гріха і отримати
Боже прощення, слід бути приготованим. Глава
Церкви пояснив, з чого слід розпочинати.
«Передусім Сповідь пов’язана із покаянням
і наверненням. Якщо людина насправді не
кається і не робить відповідного руху свого
серця з рішучим бажанням змінити своє життя,
перестати грішити, то до Таїнства Сповіді вона,
мабуть, ще не повністю готова, – сказав він і
додав: – Хоча Господь Бог посилає їй Святого
Духа, який зворушує її серце і допомагає їй
навернутися, змінити своє життя, почати ту
духовну боротьбу, що про неї говорить нам
апостол Павло».
Відтак Блаженніший детально розповів про
перших три умови доброї сповіді: іспит совісті,
жаль за гріхи і постанову виправитися і більше
не грішити.
«Прийняти рішучу постанову більше не
грішити треба навіть тоді, коли розуміємо, що
наші злі звички, стереотипи гріховної
поведінки часом можуть бути сильнішими за
наше бажання від них звільнитися. Це особисте
бажання є дуже важливим. Постанова не
повертатися до того духовного бруду має
велику вагу. Якщо ми справді цього хочемо,
Господь Бог нам допоможе», – запевнив Глава
Церкви.
Він також пояснив, чому Сповідь
відбувається перед священником: «Наші гріхи,
відпускає тільки Господь Бог… Але Він
захотів, щоб на землі була певна особа – Його
представник, який особисто до нас може від

============================
НЕДІЛЯ 16-ГО ТРАВНЯ, 2021
НЕДІЛЬНА ЗБІРКА
Недільні ковертки
Дрібні пожертви
Свічки
Окремі Пожертви на парафію
Ольга Салей
(в пам’ять +Наталії Сус)

$3,712.78
$240.00
$122.30
$552.12
$25.00

РАЗОМ:

$4,652.20

ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КАТЕДРИ
N.N.
Сергій і Жаклін Сіпко

$20.00
$45.00

РАЗОМ:

$65.00

ЄПАРХІЯЛЬНА ЗБІРКА – П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ
$110.00
=================================

«У Сповіді важливо виявити перед
священником свій жаль за гріхи і
постановити більше не грішити», –
Глава УГКЦ в катехизі
Людині, яка приходить до Сповіді і не
висловлює жалю за свої гріхи, не виявляє
наміру більше не грішити, священник від
Божого імені не може дати розрішення і
прощення гріхів. Для священника, який є
свідком Божої любові й милосердя, це велика
трагедія. Це великий біль і жаль, який,
можливо, відчуває й сам Спаситель. Про це
сказав Блаженніший Святослав у суботній
катехизі, присвяченій Святому Таїнству
Покаяння.
«Сучасна людина не вповні розуміє, що таке
гріх, і не може збагнути всієї трагедії тієї
дійсності, яку ми позначаємо цим словом», –
зазначив Глава УГКЦ у відеокатехизі, яку
виголосив в ефірі «Живого телебачення» в
суботу, 15 травня 2021 року.
Він пояснив, що гріх – це розрив стосунку
людини із джерелом її життя та існування. Саме
тому у Святому Письмі , зокрема, у книгах
Старого Завіту, гріх завжди був пов’язаний із
смертю – «карою за гріх є смерть», каже Святе
Писання.
Але Доброю новиною, Євангелієм, яке
проповідує Христова Церква, підкреслив
10

Божого імені промовити слова про те, що нам
прощаються і відпускаються наші гріхи. Тим,
хто може від імені Господа уділяти Святе
Таїнство Сповіді, є дійсно висвячений
священник, який має від єпископа відповідне
повноваження… Священник є свідком вашого
покаяння перед Богом і посередником дару
Божого милосердя і прощення».
Глава УГКЦ додав, що на Сповіді перед
священником потрібно визнати всі свої гріхи, а
головне – важкі, якими ми провинилися,
зокрема, порушуючи десять Божих заповідей.
«Якщо ми навмисно, свідомо і добровільно
щось приховаємо, тоді наша Сповідь не буде
дійсною. І ми можемо відійти непрощеними і
незціленими. Бо священника можна обдурити,
але не можна обманути Господа Бога, який
бачить наше серце. Якщо ми навмисно
приховали щось перед сповідником, то
вчинили ще один важкий гріх – святотатство, а
отже, зневажили саме Таїнство Сповіді», –
сказав Предстоятель.
Покута, яку накладає священник, за словами
Блаженнішого Святослава, є своєрідними
ліками, які ми повинні приймати після Сповіді,
щоб зцілитися від рани гріха. Це може бути
піст, молитва, милостиня або певні вчинки, які
повинні виправити завдану кривду.
Глава УГКЦ також розповів, наскільки
часто слід приступати до Святого Таїнства
Покаяння. За його словами, сповідатися
потрібно принаймні один раз на місяць.

Метою законопроєкту є створення Служби
військового капеланства та законодавче
закріплення статусу військових капеланів як
військовослужбовців,
визначення
організаційно-правових
засад
взаємодії
військових формувань і релігійних організацій
у процесі забезпечення функціонування
інституту військового капеланства з метою
реалізації військовослужбовцями Збройних сил
України, Національної гвардії України,
Державної прикордонної служби України,
інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та членами їх сімей
права на свободу совісті, світогляду та
віросповідання
з
урахуванням
поліконфесійності нашої держави.
Законопроєктом
пропонується визначити
поняття: «Служба військового капеланства»,
«духовно-релігійні потреби», «задоволення
духовно-релігійних потреб», «душпастирська
опіка», «консультування командування з
духовно-релігійних питань» та інші.
Проєктом також пропонується:
визначити принципи, на яких здійснюється
діяльність Служби військового капеланства, її
структура, порядок підпорядкування та
загальна чисельність;
закріпити статус військових капеланів як
військовослужбовців,
визначаються
їх
функціональні обов’язки;
запровадити відповідні квоти конфесійного
представництва
відповідно
до
потреб
особового
складу
з
урахуванням
поліконфесійності нашої держави;
створити Міжконфесійні ради з питань
військового капеланства як дорадчі органи при
Міністерстві
оборони
та
Міністерстві
внутрішніх справ.
До роботи над законопроєктом були залучені
представники Української Греко-Католицької
Церкви.

Департамент інформації УГКЦ

======================
Верховна Рада України взяла за основу
проєкт Закону «Про Службу військового
капеланства»
Народні депутати на засіданні Верховної Ради
299-ма голосами ухвалили в першому читанні
за основу проєкт Закону України «Про Службу
військового капеланства» №4626.
Про це повідомляється на офіційному сайті
Верховної Ради України.

Департамент військового
капеланства Патріаршої курії УГКЦ
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THIS WEEK AT THE CATHEDRAL
SUN. May 23: PENTECOST SUNDAY
5:00 pm (SAT) - Divine Liturgy; for all parishioners; for health
and intentions of Maria Porochiwnyk.
6:45 AM (SUN) – Great Matins.
8:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng) for all parishioners; for
the health of Teresa Kost.
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng) for all parishioners; for
the health of Joanne Warwa.
11:15AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for all parishioners;
for the health of Ukrainian Bilingual Students: Симон,
Олена, Анджела, Лук’ян, Анна, Вікторія, Райлі, Матея,
Марія, Олександер, Джейслин, Софія, Леона, Марко,
Хосейн, Ярослав, Алекса, Христина, Наталка, Андрій,
Стефан, Ліам, Дорис, Анастазія, Валерія, Лука.
5:00 PM (SUN) – Divine Liturgy; for all parishioners; for the
health of Andrea Anderson.
Mon. May 24: Monday of the Holy Spirit
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Melanie Sontrop.
Tues. May 25: Third Finding of the Head of John the Baptist
7:30 AM – Divine Liturgy; for intentions of Eleena Sadownyk.
6:30 PM – Rosary Prayer. 7:00 PM – Bible Study.
7:00 PM – Divine Liturgy & Panakhyda (40th Day Memorial)
for repose of +Mykolaj Kowalczyk.
Wed. May 26: Apostle Carpus
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Don Price; for
the repose of +Zenon Dabrovnyj.
5:30 PM – MOLEBEN TO THE MOTHER OF GOD (ENG.)
Thurs. May 27: Priest-Martyr Therapontus
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Melanie Sontrop;
for the health of Mila Dacko.
Fri. May 28: Venerable Nicetas
7:30 AM – Divine Liturgy; for +Zenon Dabrovnyj; for the
health of Solomika, Sofiyka, Markian, Halyna, Vadyrn,
Oksana, Stepan, and Oleksandra.
5:30 PM – MOLEBEN TO THE MOTHER OF GOD (UKR.)
Sat. May 29: Ven-Martyr Theodosia
9:00 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Nestor Wasylyn.
4:00 PM – Great Vespers.
5:00 PM – Divine Liturgy; repose of +Maria Zubashevska.
SUN. May 30: SUNDAY ALL SAINTS
6:45 AM (SUN) – Great Matins.
8:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng) for all parishioners; for
the health of Melanie Sonrop.
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng) for all parishioners; for
the repose of +Carol Balko; for all UCWLC members.
11:15AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for all parishioners;
for the health of Oleksander, Lesia, Tania, and Khrystia; fo
the repose of +Steve Zawalak.
5:00 PM (SUN) – Divine Liturgy; for all parishioners; for the
repose of +Eugene Lemiski (40 Days memorial).

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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