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Troparia and Kontakia
Troparion, Tone 2: When You went down to death,
O Life Immortal, * You struck Hades dead with
the blazing light of Your divinity. * When You
raised the dead from the nether world, * all the
powers of heaven cried out: * “O Giver of Life,
Christ our God, glory be to You!”

PASTORAL COUNCIL

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

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

You rose from the tomb, O
almighty Saviour; * and Hades, seeing this
wonder, was stricken with fear; and the dead
arose. * Creation saw and rejoices with You, and
Adam exults. * And the world, my Saviour, sings
Your praises for ever.
Prokeimenon, Tone 2
The Lord is my strength and my song of praise,
and He has become my salvation.
Kontakion, Tone 2:

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.
Great Matins, 6:45 AM
Div. Liturgy (Eng), 8:00 AM
Div. Liturgy (Eng), 9:30 AM
Div. Liturgy (Ukr), 11:15 AM.

Verse: The Lord has indeed chastised me, but He has not
delivered me to death.
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Epistle (Romans 5:1-10)
A reading from the holy Apostle Paul to the
Romans.
Brothers and sisters, since we are justified1 by
faith, we have peace with God through our Lord
Jesus Christ, through whom we have obtained
access to this grace in which we stand; and we
boast in our hope of sharing the glory of God.
And not only that, but we also boast in our
sufferings, knowing that suffering produces
endurance, and endurance produces character,
and character produces hope, and hope does
not disappoint us, because God’s love has been
poured into our hearts through the Holy Spirit
that has been given to us.2
For while we were still weak, at the right time
Christ died for the ungodly. Indeed, rarely will
anyone die for a righteous person—though
perhaps for a good person someone might
actually dare to die. But God proves his love for
us in that while we still were sinners Christ died
for us.
Much more surely then, now that we have been
justified by his blood, will we be saved through
him from the wrath of God. For if while we were

enemies, we were reconciled to God through
the death of his Son, much more surely, having
been reconciled, will we be saved by his life.3

1

4 The eye is the lamp: An ancient metaphor (Tob 10:5; Prov

Alleluia Verses
Verse: The Lord will hear you in the day of
tribulation; the name of the God of Jacob will
shield you.
Verse: Lord, grant victory to the king and hear us
in the day that we shall call upon You.
Gospel (Matthew 6:22-33)
The Lord said to his disciples, “The eye is the
lamp of the body.4 So, if your eye is healthy,
your whole body will be full of light; but if your
eye is unhealthy, your whole body will be full of
darkness. If then the light in you is darkness,
how great is the darkness! “No one can serve
two masters; for a slave will either hate the one
and love the other or be devoted to the one and
despise the other. You cannot serve God and
wealth.5 “Therefore, I tell you, do not worry
about your life, what you will eat or what you
will drink, or about your body, what you will
wear. Is not life more than food, and the body
more than clothing?6 Look at the birds of the air;

The justified are endowed with theological virtues. By
faith, they live in peace with God and have access to his
grace; in hope, they long for the glory of God that awaits
them; and through love, they show that the charity of the
Spirit dwells in their hearts. Equipped in this way, believers
can become more like Christ through endurance and
suffering.
2 God shows his love: The dying of Christ shows us the
depths of God’s unconditional love for the world (1 Jn
3:16). This is all the more remarkable since the world,
being “ungodly” (5:6) and “enemies” (5:10), did not
deserve it.
3 shall we be saved: Salvation can be described in terms of
the past, present, and future. It is past with reference to
Baptism, which saves us from the filth of our sins (1 Pet
3:21). It is a present reality when we allow grace to make
us steadily more virtuous and holy (1 Cor 1:18). It is a
future hope that we will for ever live with the Lord in glory
(Heb 9:28).

15:30; Sir 23:19). Jesus uses it to advocate generosity.
Those with evil or unsound eyes are stingy with their
belongings (Deut 15:9; Sir 14:8–10; cf. Mt 20:15); they are
full of darkness (6:23). Those with sound eyes share their
goods with the needy (4:7); they are filled with light.
5 Jesus warns that earthly possessions can threaten an
undivided love for God. The NT elsewhere exposes the
dangers surrounding money and the accumulation of
temporal goods (13:22; Lk 12:13–21; 1 Tim 6:10; Heb 13:5.)
6 Jesus teaches with the logic of Jewish rabbis: the lesser
fact of God’s care for lilies (6:28) implies God’s greater
concern for men (6:30). ● Anagogically: God supplies our
physical needs to signify his greater concern for our
spiritual needs. As his care for the lilies and the grass is
outmatched by his provision of clothing for us, so the
garments we receive prefigure God’s desire to clothe us
with glory and immortality in heaven (cf. 1 Cor 15:51–55;
Rev 19:7–8).
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they neither sow nor reap nor gather into barns,
and yet your heavenly Father feeds them. Are
you not of more value than they? And can any
of you by worrying add a single hour to your
span of life? And why do you worry about
clothing? Consider the lilies of the field, how
they grow; they neither toil nor spin, yet I tell
you, even Solomon in all his glory was not
clothed like one of these. But if God so clothes
the grass of the field, which is alive today and
tomorrow is thrown into the oven, will he not
much more clothe you—you of little faith?
Therefore, do not worry, saying, ‘What will we
eat?’ or ‘What will we drink?’ or ‘What will we
wear?’ For it is the Gentiles who strive for all
these things. And indeed, your heavenly Father
knows that you need all these things. But strive
first for the kingdom of God7 and his
righteousness, and all these things will be given
to you as well.”

HAPPY WEDDING ANNIVERSARY! – Our best
wishes and God’s blessings to Adrian and Sonya
Weleschuk on the occasion of their wedding
anniversaries. May God continue to bless you
with peace, health, and salvation. Many Happy
Years!
ATTENDANCE FOR DIVINE LITURGY – Our
attendance is now up to one third capacity,
which means a maximum of 150 people in the
church.
GROUP FOR YOUNG MOMS – One of our
parishioners, Rachael Wirachowsky, is hoping to
organize a group for young moms. If anyone is
interested, please contact Rachael at
rachaelwirachowsky@gmail.com.
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 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.

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

SUNDAY SCHOOL – Catechism lessons will
continue for Sundays for June only. We will take
a break for July-August. 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.

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

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

HAPPY BIRTHDAY & BEST WISHES – to Daria
Lesyk, Dobr. Lada Tesla Cherwick, Victor
Denysenko, Paul Svitich (77 years old), 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!!!

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
excuse for laziness in practical matters (2 Thess 3:6–13)
but a call to trust in the Father’s care (Phil 4:6).

7

strive first for the Kingdom of God: Christians must
prioritize the pursuit of holiness in their lives. This is not an
3

take place on Zoom. Registration fee: $15. For
more
information,
e-mail:
melanie.turgeon@kingsu.ca and to register go
to: kingsu.ca/worshipmatters

NEEDY FUND

ONLINE ICONOGRAPHY PROGRAM – The
Ukrainian Catholic University is offering online
iconograpy courses being held from July 26 –
August 14 2021 (pre-recorded video
demonstrations and real-time lectures via
Zoom). The application deadline is June 28th.
Visit Web:http://radruzh.org/ or email at
arsacra@gmail.com

Тропарі і Кондаки
Тропар, глас 2: Коли зійшов Ти до смерти, Життя
безсмертне,* тоді ад умертвив ти блистінням
Божества.* Коли ж і умерлих із глибин
підземних воскресив Ти,* всі сили небесні
взивали:* Життедавче, Христе Боже наш,
слава Тобі.

CЛУЖБА БОЖA

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

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

Кондак, глас 2: Воскрес єси з гробу, всесильний

Спасе,* і ад, увидівши чудо, зжахнувся та й
мертві встали;* а творіння, бачивши, радіє з
Тобою, й Адам веселиться,* і світ, Спасе мій,
повсякчас Тебе оспівує.

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 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). 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 JUNE 6, 2021
SUNDAY COLLECTION
Sunday Envelopes
Loose Donations
Candles
Donations to the Church
TOTAL SUNDAY:

$5,671.07
$700.00
$100.60
$1,052.12
$7,523.79

PRESERVATION FUND
Volodymyr-Ivan Babiak
The Estate

$50.00
$50,000.00

TOTAL:
EPARCHIAL COLLECTION – PENTECOST

$50,050.00
$310.00

$67.00

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

Прокімен, Глас 2
Господь – моя сила і моя пісня,* і Він став
моїм спасінням (Пс. 117,14).
Стих: Тяжко покарав мене Господь, та не
поередав мене смерті (Пс. 117,18).
Апостол (Римлян 5:1-10)
До Римлян послання св. апостола Павла
читання.
Браття і Сестри, оправдані ж вірою, ми маємо
мир з Богом через Господа нашого Ісуса
Христа, через якого ми вірою одержали
доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і
хвалимося надією на славу Божу. Та й не
тільки це, але ми хвалимось і в утисках,
знаючи, що утиск виробляє терпеливість,
терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія
ж не засоромить, бо любов Бога влита в
серця наші Святим Духом, що нам даний.
Христос бо, тоді як ми були ще безсилі, у
свою пору, помер за безбожних. Воно навряд
чи хто за праведника вмирає; бо за доброго,
може, хтось і відважився б умерти. Бог же
показує свою до нас любов тим, що Христос
умер за нас, коли ми ще були грішниками.
Отож, тим більш тепер, оправдані його
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кров’ю, ми спасемося ним від гніву. Бо коли,
бувши ворогами, ми примирилися з Богом
смертю його Сина, то тим більше тепер,
примирившися, спасемося його життям.

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

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.

Стихи Алилуя
1. Вислухає тебе Господь у день печалі,
захистить тебе ім’я Бога Якова. 2. Господи,
спаси царя і вислухай нас, коли будемо
взивати до Тебе.

МНОГАЯ ЛІТА – з днем народження,
складаємо найщиріші побажання Дарії
Лесик, Добр. Ладі Тесла Черевик, Віктору
Денисенко, Павлу Світич (77 років) та всім хто
справляють уродини сьогодні або справляв
уродини протягом минулого тижня або
справлятиме
протягом
наступного тижня.
Нехай Господь Бог
благословить на
многі і благі літа!

Євангелія (Матей 6:22-33)
Сказав Господь: “Світло тіла – око. Як, отже,
твоє око здорове, все тіло твоє буде світле. А
коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в
темряві. Коли ж те світло, що в тобі, темрява,
то темрява – якою ж великою буде! Ніхто не
може двом панам служити: бо або одного
зненавидить, а другого буде любити, або
триматиметься одного, а того знехтує. Не
можете Богові служити – і мамоні. Ось чому
кажу вам: Не турбуйтеся вашим життям, що
вам їсти та що пити; ні тілом вашим, у що
одягнутись. Хіба життя не більш – їжі, тіло –
не більш одежі. Гляньте на птиць небесних:
не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки,
а Отець ваш небесний їх годує! Хіба ви від них
не вартісніші? Хто з вас, журячись,
спроможен добавити до свого віку хоч один
лікоть? І про одежу чого ж вам клопотатись?
Гляньте на польові лілеї, як ростуть вони: не
працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що й
Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як
одна з них. І коли зілля польове, яке сьогодні
є, а завтра вкидають його до печі, Бог так
одягає, то чи не багато більше вас, маловірні?
Отож не турбуйтеся, промовлявши: Що
будемо їсти, що пити й у що зодягнемося?
Про все те побиваються погани. Отець же
ваш небесний знає, що вам усе це потрібне.
Шукайте перше Царство Боже та його
справедливість, а все те вам докладеться.”

МНОГАЯ ЛІТА! – З
нагоди
річниці
подружнього
життя, складаємо
найщиріші побажання Адріану та Соні
Велещук. Нехай Господь Бог благословить
щастям та здоров’ям на многі і благі літа!

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

Причасний

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

Хваліте Господа з небес, *хваліте Його на
висотах.* Алилуя!* Алилуя! *Алилуя!

ПАНАХИДИ НА ЦВИНТАРІ СВ. МИХАЇЛА.
Згідно з новими урядовими обмеженнями,
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Кожного, незалежно від раси, кольору шкіри чи
народу. Всі ми є Його улюбленими дітьми.
Підтвердженням цього є слова св. Апостола
Івана Богослова, який каже, що «Бог так
полюбив світ, що Сина Свого Єдинородного
дав» (Ів. 3, 16). Чи можемо до цих слів ще щось
додати?! Думаю, що можемо: нашу відповідь
на Його безмежну любов, тобто любити Його
цілим нашим серцем і свого ближнього, як себе
самого.
Так часто в нашому житті трапляється, що
ми відповідаємо злом на зло, а іноді й злом на
любов. Людина сьогодення і на таке здатна,
натомість Бог завжди любить і хоче нашого
щастя. Яким би не було зло – любов Божа і
любов людини до Бога та один до одного все
одно переможе. Щоб відчути цю безмежну,
шалену любов, як каже св. Альфонс Ліґуорі,
маємо наблизитися до Бога у нашому житті,
почати слухати Його.
У Молебні до Христа Чоловіколюбця часто
згадується і прославляється серце Христове.
Саме серце в Старому Завіті означало не просто
якийсь орган людини, а цілу людину, цілу її
істоту. Тому, прославляючи серце Христове,
ми прославляємо самого Христа, який
безмежно любить нас. Саме з серця виходить
або любов, або ненависть. Тому серце є дуже
важливим у житті людини і не тільки як
фізичний орган. Часто можна почути: «Та май
серце», іншими словами май милосердя, май
любов до того, хто навіть провинився. Тому цієї
любові та лагідності можемо навчитися в серця
Христового. Як говорить євангелист Матей:
«…бо Я лагідний і сумирний серцем…» (Мт.
11, 29).
Тому пам’ятаймо, любі брати і сестри, що в
будь-якій життєвій ситуації – Бог є Богом
любові і милосердя та завжди чекає, коли ми
наблизимося до Нього, впустимо в наше життя
і тоді, навіть у важких життєвих ситуаціях,
відчуємо, що Він – Христос Чоловіколюбець.
Найкращим виявом і відповіддю на Його любов
є наше прагнення відкрити серце на любов і
лагідність один до одного.

отці будуть відправляти на цвинтарі св.
Михаїла за замовленням у слідуючих днях:
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 @ 780421-1769 або відвідайте www.sadochok.com
============================
НЕДІЛЯ 6-ГО ЧЕРВНЯ, 2021
НЕДІЛЬНА ЗБІРКА
Недільні ковертки
Дрібні пожертви
Свічки
Окремі Пожертви на парафію

$5,671.07
$700.00
$100.60
$1,052.12

РАЗОМ:

$7,523.79

ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КАТЕДРИ
Володимир-Іван Бабяк
The Estate of Rev. Fr. William Hupalo

$50.00
$50,000.00

РАЗОМ:

$50,050.00

ЄПАРХІЯЛЬНА ЗБІРКА – П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ
$310.00
ПОЖЕРТВА ДЛЯ ПОТРЕБУЮЧИХ
$67.00
=================================

Молебень до Христа Чоловіколюбця –
це особлива молитва до Серця Ісуса
У місяці червні є улюблене багатьма
вірними свято Христа Чоловіколюбця.
Протягом цього місяця особливо почитаємо
Його, молячись Молебень до Христа
Чоловіколюбця. Це є черговою згадкою для
нас, вірних, як Бог нас сильно любить.

о. Ігор Безкостий, редемпторист
Джерело: cssr.lviv.ua
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що це людина, сповнена енергії, яка постійно
випромінює силу, волю і здатність рухати
вперед церковне, громадське і міждержавне
життя».
За словами Глави УГКЦ, культура зустрічі і
співпраці, яка існує сьогодні між Римом і
Констатинополем, є добрим прикладом
необхідної відваги для побудови стосунків у
Києві: «Ми повинні разом зустрічатися,
співпрацювати, показувати спільні жести
взаємної поваги, любові і солідарності».
Блаженніший Святослав звернув увагу й на
підтримку
Патріархом
Варфоломієм
українського народу і держави, зокрема у
питаннях вшанування жертв
Голодомору
та
захисту
національного суверенітету й
цілісності.
Предстоятель УГКЦ
також
зазначив,
що
презентація
книги
про
Константинопольського
Патріарха українською мовою
є одним із кроків у
підготуванні до візиту Його
Святості до України з нагоди
30-ї річниці Незалежності.
«Цього року ми спогадуємо 20-ту річницю
візиту до України святого папи Івана Павла ІІ.
Тоді під час зустрічі він назвав Україну
"лабораторією екуменізму". Такої самої
зустрічі Всеукраїнська рада Церков і релігійних
організацій
очікує
цього
року
з
Константинопольським патріархом», – сказав
він.
«Вдячність українців є тим, із чим ми
будемо зустрічати Його Святість в Україні.
Нехай цей візит, який готується сьогоднішньою
зустріччю, буде нагодою розвивати культуру
зустрічі і в нашій державі, у міжцерковному і
міжрелігійному діалозі, а також послужить
важливим елементом будівництва цивілізації
любові і взаємної поваги і порозуміння», –
додав на завершення духовний лідер українців.

«Культура зустрічі і спілкування між
Римом і Константинополем є добрим
прикладом для будування стосунків у
Києві», – Глава УГКЦ
11 червня 2021 року в Києві Отець і Глава
УГКЦ Блаженніший Святослав узяв участь у
презентації українського перекладу книги
Іоана Хрисавгіса «Варфоломій: Апостольська
місія. Пророче бачення», яка відбулася у
резиденції
митрополита
Епіфанія,
Предстоятеля Православної Церкви України.
У своєму слові Отець і Глава УГКЦ назвав
презентацію цієї книги «глибокою і особливою
подією, яка відкриває для
українського
суспільства
особу
Вселенського
патріарха Варфоломія».
«Знаменно, що в цій книзі
маємо свідчення про його
особисті зустрічі з двома
папами – Франциском та
Бенедиктом
XVI»,
–
наголосив
Блаженніший
Святослав.
Патріарх Варфоломій, на
його переконання, є однією з найбільш
інтелектуальних особистостей нашого часу.
Своєю відкритістю та інтелектуальною силою,
каже Блаженніший, він створює культуру
зустрічі, яка стає особливо актуальною у
контексті посткоронавірусного світу.
«Усіх нас вразив той момент, коли Папа
Франциск, особисто відвідуючи Його Святість,
схилив перед ним голову і попросив
благословення. Це щось більше, ніж взаємне
визнання. Це особлива глибока духовна
близькість, яка відкриває нові можливості для
будь-якого діалогу», – переконаний Отець і
Глава УГКЦ.
Блаженніший Святослав поділився з
учасниками презентації своїм досвідом
спілкування з Патріархом Варфоломієм:
«Востаннє я зустрічався з ним у Ватикані, у
домі Святої Марти. В мене тоді було відчуття,

Департамент інформації УГКЦ
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THIS WEEK AT THE CATHEDRAL
SUN. June 13: THIRD SUNDAY AFTER PENTECOST
5:00 PM (SAT) – Divine Liturgy (Bilingual); for all
parishioners; for the health of Lucy Brodniansky.
6:45 AM (SUN) – Great Matins.
8:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng); for the intentions of
all parishioners; for the health and intentions of Melanie
Sontrop.
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng); for the health and
intentions of all parishioners; for Nicholas and Emily; for
the repose of +Marie and +Andrew Grecko.
11:15 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for the health and
intentions of all parishioners; for the health of the Wagner
Family: for John, Bernadette, and Rachel; for the health
and blessings for Victor Denysenko.
Mon. June 14: Prophet Elisha
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Mary and
+John Berezanski.
Tues. June 15: Prophet Amos
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health and intentions of
Andrian and Sonia Weleschuk, Ellen and Ashley.
Wed. June 16: Tychon of Amathus
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Lucy
Brodniansky.
Thurs. June 17: Martyrs Manuel, Sabel, and Ismael
7:30 AM – Divine Liturgy; fo the health and intentions of
Aleena Sadownyk.
Fri. June 18: Martyr Leontius
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Harry
Rozumniak.
5:30 PM – MOLEBEN TO JESUS (UKR.)
Sat. June 19: Apostle Jude, Brother of the Lord
9:00 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Lenny Ajenesh
Sharma.
4:00 PM – Great Vespers.
5:00 PM – Divine Liturgy; for all parishioners; for the health
and recovery of M. Sathyan.
SUN. June 20: SUNDAY OF ALL SAINTS OF RUS’-UKRAINE
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 +Marjorie Danko.
11:15 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for all parishioners;
for the repose of +Mary Iwanyshyn.

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
8

