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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, 6:45 AM  

 Div. Liturgy (Eng), 8:00 AM 

 Div. Liturgy (Eng), 9:30 AM 

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

Sunday, May 30, 2021 

All Saints Sunday 
our Venerable Father Isaac, Hegumen of the 

Dalmatin Monastery (406-25); Tone 8 

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

DIVINE LITURGY 

Troparia & Kontakia 

Troparion, Tone 4: Clothed as in purple and fine 
linen* with the blood of Your martyrs throughout 
the world,* Your Church cries out to You through 
them, O Christ God:* send down Your loving-
kindness on Your people;* grant peace to Your 
community,* and to our souls 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 8: O Lord, Master of nature,* the 
world offers You the godly martyrs as the first-
fruits of nature.* By their supplications, through 
the Mother of God,* preserve Your Church and 
Your people in profound peace,* O most merciful 
One. 

Prokeimenon, Tone 8 

Pray and give thanks to the Lord our God. 

Verse: In Judea God is known; His name is great in 
Israel. (Psalm 76:12,2) 

Saint Josaphat Cathedral 
Ukrainian Catholic Eparchy of Edmonton 
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Epistle (Hebrews 11:33-12:2) 

A reading from the holy apostle Paul to the 
Hebrews. 
Brothers and sisters, it is the saints1 who 
through faith conquered kingdoms, 
administered justice, obtained promises, shut 
the mouths of lions, quenched raging fire, 
escaped the edge of the sword, won strength 
out of weakness, became mighty in war, put 
foreign armies to flight. Women received their 
dead by resurrection. Others were tortured, 
refusing to accept release, in order to obtain a 
better resurrection. Others suffered mocking 
and flogging, and even chains and 
imprisonment. They were stoned to death, they 
were sawn in two, they were killed by the 
sword; they went about in skins of sheep and 
goats, destitute, persecuted, tormented— of 
whom the world was not worthy. They 
wandered in deserts and mountains, and in 
caves and holes in the ground. Yet all these, 
though they were commended for their faith, 
did not receive what was promised, since God 
had provided something better so that they 
would not, apart from us, be made perfect. 
Therefore, since we are surrounded by so great 
a cloud of witnesses,2 let us also lay aside every 
weight and the sin that clings so closely, and let 
us run with perseverance the race that is set 
before us, looking to Jesus the pioneer and 
perfecter of our faith, who for the sake of the 

                                                           
1 The faithful judges, kings, prophets, and martyrs. ● In 
addition to those named in 11:32, allusion is made to 
others: Daniel stopped the mouths of lions (11:33; Dan 
6:16–24); Shadrach, Meshach, and Abednego stood 
unharmed while fire danced around them (11:34; Dan 
3:23–27, 24–27); the widow of Zarephath and the 
Shunammite woman received their children back from the 
dead (11:35; 1 Kings 17:17–24; 2 Kings 4:32–37); the 
Maccabean martyrs were tortured as they professed faith 
in the resurrection (11:35; 2 Mac 7); the priest Zechariah 
was stoned in the Temple (11:37; 2 Chron 24:20–22); the 
prophet Isaiah was sawn in two (11:37; follows Jewish 
tradition); and the prophet Elijah wore animal skins (11:37; 
2 Kings 1:8). 
2 cloud of witnesses: The heroes of biblical history 
enumerated in Hebrews 11. They are pictured crowded 

joy that was set before him endured the cross, 
disregarding its shame, and has taken his seat at 
the right hand of the throne of God. 

Alleluia, Tone 4 

Verse: The just cried out and the Lord heard 
them and delivered them out of their afflictions. 

Verse: The afflictions of the just are many, and 
out of them all will the Lord deliver them.  

Gospel (Matthew 10:32-33, 37-38; 19:27-30) 

At that time, the Lord said, “Everyone therefore 
who acknowledges me before others, I also will 
acknowledge before my Father in heaven; but 
whoever denies me before others, I also will 
deny before my Father in heaven. Whoever 
loves father or mother more than me is not 
worthy of me; and whoever loves son or 
daughter more than me is not worthy of me; 
and whoever does not take up the cross  and 
follow me is not worthy of me.” Then Peter said 
in reply, “Look, we have left everything and 
followed you. What then will we have?” Jesus 
said to them, “Truly I tell you, at the renewal of 
all things,  when the Son of Man is seated on the 
throne of his glory, you who have followed me 
will also sit on twelve thrones, judging the 
twelve tribes of Israel. And everyone who has 
left houses or brothers or sisters or father or 
mother or children or fields, for my name’s 
sake, will receive a hundredfold, and will inherit 

into a stadium, looking down on believers still running the 
race of faith and urging them on to victory. At the finish 
line stands Jesus, waiting to reward us (12:2). ● Images of 
the faithful departed cheering us on hints at the 
communion and intercession of the saints. It shows that 
the Church in heaven is neither cut off from nor 
disinterested in the pilgrim Church on earth but is actively 
solicitous of her salvation (CCC 2683). every weight: As a 
runner sheds whatever might restrict his movements or 
hamper his performance, so the believer must rid himself 
of every encumbrance in life that will jeopardize his 
chances for winning the eternal prize. run with 
perseverance: Life is more like a distance race than a short 
sprint. Endurance is therefore necessary to keep moving 
toward the finish without losing faith along the way 
(10:36). For the comparison between Christian living and 
athletic competition, see note on 1 Cor 9:24–27. 
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eternal life. But many who are first will be last, 
and the last will be first.” 

Communion Hymn 

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

Ambo Prayer 

O Lord, glorious in the council of Your saints, 
You are the boast of apostles, the joy of 
prophets, the support of martyrs, the gladness 
of venerable ascetics, and the crown of the 
Mother of God. Give us Your peace and love. 
Guide and guard our lives, that through the 
mercy of Your goodness, we may be made 
worthy to imitate their struggles, and, pleasing 
You, to attain future happiness with them. For 
You bestow every good gift that is eternal, and 
we give glory to You, Father, Son and Holy Spirit, 
now and for ever and ever.  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

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 

ALL SAINTS SUNDAY – today is the first Sunday 
after Pentecost, dedicated to all the Saints! 

THE APOSTLE’S FAST – begins on Monday, May 
31. Minimum sacrifice: Abstinence from meat 
on Wednesdays and Fridays. The Feast of Sts. 
Peter and Paul will be celebrated on Tuesday, 
June 29th, 2021. 

FEAST OF THE MOST HOLY EUCHARIST – this 
Thursday, June 3rd. 

HAPPY BIRTHDAY & BEST WISHES – to Serge 
Sych, Beth Cooper, Ulana Gnutel, Christina Chai, 
Markian Krupa, 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!!! 

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

OUR SINCEREST THANKS to Brennis Flower 
Garden for filling in our flower vases in front of 
the Cathedral. May God bless you! 

ATTENDANCE FOR DIVINE LITURGY – Our 
attendance is now back to 15% capacity, which 
means a maximum of 70 people in the church 
(nave and choir loft) and 33 people in the 
basement auditorium. Schedule of Divine 
Liturgies for next Sunday, June 6: 5:00 pm (Sat); 
8:00 am (Sun); 9:30 am (Sun); and 11:15 am 
(Sun). No Divine Liturgy on Sunday at 5:00 pm. 

SUNDAY SCHOOL – we will renew our 
catechesim lessons during the 9:30 am Divine 
Liturgy next Sunday, June 6th, 2021. The 
catechism classes for children will continue for 
all Sundays during the month of June, and will 
resume in September. Please note that we 
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. 

BIBLE STUDY – We will take a break for the 
summer months of June and July. Keep reading! 

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 

mailto:josaphat@telus.net
mailto:melanie.turgeon@kingsu.ca


4 

 

OUR SINCEREST CONDOLENCES AND PRAYERS 
for the repose of +Edward Kostyshyn, who fell 
asleep in the Lord. The Parastas will take place 
on Monday, May 31, 7:00 pm; and the Burial 
Service on Tuesday, June 1, at 10 am. Both 
services will take place at Park Memorial 
Chapel. Attendance is limited to 10 people. 

PANAKHYDA SERVICES AT ST. MICHAEL’S 
CEMETERY. To keep gatherings to a minimum, 
we will offer Panakhyda Services at individual 
graves at St. Michael’s cemetery according to 
the following schedule: 
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. 

Please call the church office to arrange for a 
specific day and time for a Panakhyda Service. 

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. 

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. 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 Olena Babej 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). If you are interested in beginning in 
July, please fill out a form and have it into the 
office no later than June 18th, 2021.  

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

SUNDAY MAY 23, 2021 

SUNDAY COLLECTION 
Sunday Envelopes $3,644.85 
Loose Donations $110.00 
Candles $40.80 
Donations to the Church $52.12 

TOTAL SUNDAY: $3,847.77 

PRESERVATION FUND 
Sonia Thaczuk $200.00 

TOTAL: $200.00 

EPARCHIAL COLLECTION – PENTECOST $970.00 

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

CЛУЖБА БОЖA 

Тропарі і кондаки 
Тропар, глас 4: У всьому світі мучеників Твоїх* 
кров’ю як багряницею і виссоном Церква 
Твоя прикрасилася* і через них воскликує 
Тобі, Христе Боже:* «Людям Твоїм щедроти 
Твої зійшли,* мир громаді Твої даруй* і 
душам нашим велику милість.  
†Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і 
повсякчас і на віки вічні. Амінь.  
Кондак, глас 8: Як початок єства насадителеві 
творіння* вселенна приносить Тобі, Господи, 
богоносних мучеників.* Їх молитвами в мирі 
глибокому Церкву Твою,* громаду Твою 
Богородиці ради збережи,* багато-
милостивий.  

Прокімен, Глас 8 
Помоліться і хвалу віддайте Господеві, Богу 
нашому.  
Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я 
Його.  

Апостол (Євреїв 11:33-12:2) 
До Євреїв послання святого апостола Павла 
читання.  

Браття і сестри! Всі, що вірою підбили 
царства, чинили справедливість, осягнули 
обітниці, загородили пащі левам, силу вогню 
гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, 

mailto:ivoneshewchuk@yahoo.ca
mailto:josaphat@telus.net
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бувши немічні, на війні проявили мужність, 
напади чужинців розганяли. Жінки діставали 
назад своїх померлих, які воскресали. Інші 
загинули в муках, відкинувши визволення, 
щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші наруг і 
бичів зазнали та ще й кайданів і в’язниці; їх 
каменовано, розрізувано пилою, брано на 
допити; вони вмирали від меча; тинялися в 
овечих та козячих шкурах, збідовані, 
гноблені, кривджені; ті, яких світ не був 
вартий, блукали пустинями, горами, 
печерами та земними проваллями. І всі вони, 
хоч мали добре засвідчення віри, не 
одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось 
краще, щоб вони не без нас осягнули 
досконалість. Тому й ми, маючи навколо 
себе таку велику хмару свідків, відкиньмо 
всякий тягар і гріх, що так легко обплутує нас, 
і витривало біжімо до змагання, що 
призначене нам, дивлячися на Ісуса, 
засновника і завершителя віри.  

Стихи Алилуя 

1. Візвали праведні, і Господь вислухав їх, і від 
усіх скорбот їх ізбавив їх. 2. Багато скорбот у 
праведних і від усіх них ізбавить їх Господь. 

Євангеліє 
(Матей 10: 32-33, 37-38, 19:27-30) 

Сказав Господь своїм учням: «Кожний, отже, 
хто визнає Мене перед людьми, того і ї 
визнаю перед Моєм Отцем небесним. А хто 
Мене зречеться перед людьми, того і я 
зречусь перед Отцем Моїм небесним. Хто 
любить батька або матір більше, ніж Мене, 
той Мене недостойний. І хто любить сина або 
дочку більше, ніж Мене, той Мене 
недостойний. Хто не бере свого хреста і не 
йде слідом за Мною, той Мене 
недостойний.» Тоді озвавсь Петро і сказав до 
Нього: «Ось ми покинули все і пішли за 
Тобою; що будемо за те мати?» Ісус відповів 
їм:«Істинно кажу вам: Ви що пішли за Мною, 
як новий світ настане, коли Син Чоловічий 

сяде на престолі Своєї слави, сидітимете й ви 
на дванадцятьох престолах, щоб судити 
дванадцять поколінь Ізраїля. І кожний, хто 
задля імени Мого покине дім, братів, сестер, 
батька, матір, жінку, дітей, поля, у сто раз 
більше одержить і життя вічне матиме в 
спадщину. Багато з перших будуть останніми, 
а останні - першими.» 

Причасний 

Знаменувалося на нас* світло лиця Твого 
Господи.* Радуйтеся, праведні, в Господі,* 
правим належить похвала.*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 Сергію Сич, 
Бес Купер, Уляні Ґнутел, Христині Чай, 
Маркіяну Крупа 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! 

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

ЩИРА ПОДЯКА! Brennis Flower Garden за дар 
квітів та прикрашення нашого головного 
входу до катедри. Нехай Господь Бог 
благословить! 

МОЛЕБЕНЬ ДО ХРИСТА – буде відправлятися 
о 5:30 вечора по п’ятницях (4-го, 11-го, 18-го і 
25-го червня) українською мовою.  
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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! 

ПАНАХИДИ НА ЦВИНТАРІ СВ. МИХАЇЛА. 
Згідно з новими урядовими обмеженнями, 
отці будуть відправляти на цвинтарі св. 
Михаїла за замовленням у слідуючих днях: 

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. 

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 @ 780-
421-1769 або відвідайте www.sadochok.com 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
НЕДІЛЯ 23-ГО ТРАВНЯ, 2021 

НЕДІЛЬНА ЗБІРКА 

Недільні ковертки $3,644.84 
Дрібні пожертви $110.00 
Свічки $40.80 
Окремі Пожертви на парафію $52.12 

РАЗОМ: $3,847.77 

ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КАТЕДРИ 
Соня Зачук $200.00 

РАЗОМ: $200.00 

ЄПАРХІЯЛЬНА ЗБІРКА – П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ $970.00 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 Псалом 126 допомагає будувати міцну 

сім’ю 

 Хто може бути надійнішим  порадником у 

створенні та побудові міцної сім’ї, аніж сам 

Господь. Він дав нам “інструкцію” для різних 

сфер життя, особливу увагу приділивши саме 

родині. Нам треба лише навчитися правильно 

відчитувати і розуміти все сказане для нас. 

 Біблія надає схему для побудови міцної 

сім’ї. Ці принципи прописані в Псалмі 126. 

„Коли Господь та не будує дому, – дарма 
працюють його будівничі. Коли Господь не 

зберігає міста, -дарма пильнує сторож. 

Дарма устаєте рано, засиджуєтеся допізна: 
усе ж їсте загорьований хліб! Господь дає 

його у сні своїм любим. 
Спадок Господній – діти; плід лона – 

нагорода. 

Як стріли у руці вояка, так діти віку 
молодого. 

Щасливий чоловік, що ними наповнив сагайдак 
свій! Не осоромляться, коли будуть 

позиватись при брамі з ворогами“. 

 Цей короткий, лише на п’ять віршів, Псалом 

демонструє неймовірний погляд на виховання 

дітей. 

 Коли в Біблії йдеться про „будинок“, то 

часто йдеться про „сім’ю. Познайомимося з 

http://www.sadochok.com/
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мудрістю 126 псалма про побудову сім’ї, яка 

служить Богу і стоїть твердо посеред атак 

ворога. 

 Будьте присвячені 

 Псалом починається з того, що говорить нам 

— доки будуємо сім’ю не по-Божому, всі наші 

спроби — марні. І це дійсно так! Можна важко 

працювати, будуючи щось, але це не принесе 

жодних результатів. Тобто зусилля будуть 

даремні. 

 Покладіться на Бога 

 Зауважте, що говорить Псалом 126: 1 — 

„Якщо Господь не будує будинки…“ і „Якщо 

Господь не пильнує…“. Це показує, що нам 

потрібна Божа допомога. Господь дав нам Своє 

Слово як рецепт настанови наших дітей, і Він 

також дав нам живого Помічника, який веде нас 

і дає поради в процесі. 

 Будьте партнерами зі своїм чоловіком 
 За Божим задумом, у батька і матері ролі в 

творенні сім’ї — відрізняються. Але батько і 

мати повинні з’єднати свої унікальні здібності і 

співпрацювати, виховуючи своїх дітей. Якщо 

ви — одинока людина, то зіткнетеся з 

унікальними труднощами, але Бог пропонує 

унікальну допомогу для одиноких батьків: 

„Не бійся, бо стиду не зазнаєш! Не соромся, 
бо червоніти більш не будеш. Бо ти забудеш 

стид твого юнацтва, зневаги твого 

вдовицтва більш не згадаєш. Бо твій муж – 
твій Творець, Господь сил – його ім’я. Твій 

Викупитель – Святий Ізраїля, що зветься 
Богом усієї землі“ (Ісая 54: 4-5) 

 Віддайте свої тривоги Господу 

 Відпустіть усі провини через недоліки у 

вихованні дітей. Як батьки, ви іноді 

засмучуєтеся через помилки, які припускаєте, 

виховуючи дітей. Звільніться від гіркоти і 

жалю. Віддайте своє занепокоєння Ісусові: 

„Смиріться, отже, під могутньою Божою 

рукою, щоб він підняв вас угору своєчасно. 
Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він 

піклується про вас. Будьте тверезі і чувайте! 

Противник ваш, диявол, ходить навколо вас, 

як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти.“  
(1 Петра 5: 6-8). 

 Будьте вірними служителями 

 Наші діти — єдине, що можемо взяти зі 

собою на Небеса. Ми ніколи не побачимо свої 

будинки, машини або гроші після того як 

покинемо цю землю. Та якщо наші діти знають 

Христа, ми будемо разом із ними у вічності. 

Наші діти насправді не належать нам. Вони 

належать Богові. Бути батьками — це бути 

служителем. 

 Розвивайте мислення воїна 

 У нас має бути військове мислення, таке, 

ніби ми тренуємо солдатів перед боєм. Ми 

повинні бути вкрай вибагливі, виховуючи свої 

дітей. Коли наші діти натреновані бути воїнами 

для Бога, вони стають небезпечною зброєю, яке 

протистоїть царству темряви: 

„Як стріли у руці вояка, так діти віку 

молодого. Щасливий чоловік, що ними 

наповнив сагайдак свій! Не осоромляться, 
коли будуть позиватись при брамі з 

ворогами.“ (Псалом 126: 4-5). 

 Можливо, ваші діти не служать Ісусу. 

Може, вони були виховані за Божими 

законами, але потім відійшли від Нього. Може 

бути, ви пізнали Бога, коли ваші діти вже 

виросли і ви не могли ростити за Його 

законами, коли вони були маленькими. Якщо 

це про вас, пам’ятайте це чудова Божа 

обітниця, дана нам: 

„Віруй у Господа Ісуса, і спасешся ти і твій 

дім“ (Дії 16:31). 

 Бог бажає, щоб усі спаслися і прийшли до 

пізнання істини. Ваші діти не виняток. 

 Виховання дітей — це праця. Будьмо 

чесними. Саме тому багато батьків не роблять 

цього. Але воно того варте. Це принесе добрий 

плід у вашому житті. Якщо ви посієте і 

зростите насіння у ваших дітях, то час жнив 

буде радісний і щасливий.  

ДивенСвіт 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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THIS WEEK AT THE CATHEDRAL 
SUN. May 30: SUNDAY ALL SAINTS  

5:00 PM (SAT) – Divine Liturgy (Bilingual); for all 
parishioners; for the repose of +Maria Zubashevska. 
6:45 AM (SUN) – Great Matins. 
8:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng); for all parishioners; for 
the health of Melanie Sontrop. 
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng) for all parishioners; for 
the repose of +Carol Balko; for all UCWLC members; for the 
health and intentions for Mrs. Olga Wasyliw and family. 
11:15  AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for all parishioners; 
for the health of Oleksander, Lesia, Tania, and Khrystia; for 
repose of +Steve Zawalak. Pankahyda for +Pauline Warick. 
5:00 PM (SUN) – Divine Liturgy; for all parishioners; for the 
repose of +Eugene Lemiski (40 Days memorial).  

Mon. May 31: Apostle Hermas  

7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Melanie Sontrop. 

Tues. June 1: Justin the Philpsopher  

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Parents, 
+Melania, +Demetriy, +Michael. 

Wed. June 2: Nicephorus the Confessor 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Mila Dacko. 

Thurs. June 3: Most Holy Eucharist  

7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Melanie Sontrop; 
for the health of Solomika, Sofiyka, Markian, Halya, Vadym, 
Oksana, Stepan, and Oleksandra. 

Fri. June 4: Metrophanes Patriarch of Constantinople  

7:30 AM – Divine Liturgy; for the health and intentions of 
Dominic and Michaela Kavalko. 

5:30 PM – MOLEBEN TO JESUS (UKR.) 

Sat. June 5: Priest-Martyr Dorotheus   

9:00 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Ivan Kavalko. 
4:00 PM – Great Vespers. 
5:00 PM – Divine Liturgy; for all parishioners; for the repose 
of +Bill Kosterewa. 

SUN. June 6: 2ND SUNDAY AFTER PENTECOST  

6:45 AM (SUN) – Great Matins. 
8:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng) for all parishioners; for 
the health of Melanie Sontrop. 
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng) for all parishioners; for 
all UCWLC members; for the repose of +Mary and +John 
Brodniansky. 
11:15AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for all parishioners; 
for the repose of +Viacheslav Fillipov. 

AFTER UKRAINIAN LITURGY - Mothers Prayers/Матері в 
молитві 
 

 

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 

 


