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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: Great Matins, 8:00 AM  

 Div. Liturgy (Eng), 9:30 AM 

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

Sunday, July 04, 2021 

Fifth Sunday After Pentecost 
Our Holy Father Andrew the Jerusalemite, 

Archbishop of Crete (740); Venerable Martha, 

Mother of the Holy Simeon of the “Mountain of 

Wonders.” 

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

DIVINE LITURGY 

Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 5: Let us the faithful acclaim and 
worship the Word,* co-eternal with the Father 
and the Spirit,* and born of the Virgin for our 
salvation.* For He willed to be lifted up on the 
cross in the flesh, to suffer death* and to raise 
the dead by His glorious resurrection. 

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

Kontakion, Tone 5: You, my Saviour, descended to 
Hades,* and as the Almighty, You shattered its 
gates.* With Yourself You, as the Creator, 
raised the dead and shattered the sting of 
death,* and delivered Adam from the curse, O 
Lover of Mankind.* And so we cry out: “Save 
us, O Lord.” 
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Prokeimenon, Tone 5 

You, O Lord, will guard us and will keep us* 
from this generation and for ever. 

Verse: Save me, O Lord, for there is no longer left a 
just man. (Psalm 11:8,2) 

Epistle – Romans 12:6-14 

A reading from the holy Apostle Paul to the 
Romans. 

Brothers and sisters, having gifts1 that differ 
according to the grace given to us, let us use 
them; if prophecy, in proportion to our faith2; if 
service, in our serving; he who teaches, in his 
teaching; he who exhorts, in his exhortation; 
he who contributes, in liberality; he who gives 
aid, with zeal; he who does acts of mercy, with 
cheerfulness. Let love be genuine; hat what is 
evil, hold fast to what is good; love one 
another3 with brotherly affection; outdo one 
another in showing honour. Never flag in zeal4, 
be aglow with the Spirit, serve the Lord. 

                                                           
1 gifts: the Greek word (charismata) is related to the word 
“grace” (charis)/ the purpose of spiritual gifts thus falls in 
line with that of all graces, namely, to facilitate the 
salvation of ourselves and others. The short list of gifts in 
12:6-8 is representative, and not exhaustive, covering 
instruction and practical service. 
2 In proportion to our faith: Or “according to the analogy 
of faith.” Although some connect this with the personal 
faith of the one who prophecies, it more likely refers to 
the deposit of Christian faith expressed in early creeds, 
the teaching of Jesus and the apostles, and the books of 
the Bible. The Church’s doctrinal tradition was the 
standard for measuring the truthfulness of early 
prophecies, not vice versa (1 Tim 6:20-21). Traditionally, 
the “analogy of faith” denotes the unity and coherence of 
Christian doctrine. Since no tenet of faith is isolated and 
independent from others, the whole mystery of God and 
our salvation can shed light on every part of what 
Christians believe. The principle was discussed briefly in 
1870 atg Vatican I. 
3 Love one another: In actions, not merely in words and 
emotions. Sincere and unselfish love marks Christians as 
true disciple of Christ. 
4 Zeal: Spiritual energy and enthusiasm. Christians should 
resist temptations to apathy by responding to the 
guidance of the Spirit. 

Rejoice in your hope, ber patient in tribulation, 
be constant in prayer5. Contribute to the needs 
of the saints, practice hospitality. Bless those 
who persecute you6; bless and do not curse 
them. 

Alleluia, Tone 5 

Verse: Your mercies, O Lord, I will sing for ever; 
from generation to generation, I will announce 
Your truth with my mouth. 

Verse: For You have said: Mercy shall be built 
up for ever; in the heavens Your truth shall be 
prepared. (Psalm 88:2,3) 

Gospel – Matthew 9:1-8 

At that time, getting into a boat, Jesus crossed 
over and came to his own city.7 And behold, 
they brought to hime a paralytic; lying on his 
bed; and when Jesus saw their faith, He said to 
the paralytic, “Take heart, my son; your sins 
are forgiven.” And behold, some of the scribes8 
said to themselves, “this man is blaspheming.9” 
But Jesus, knowing their thoughts, said, “Why 
do you thingk evil in your hearts? For which is 
easier, to say, ‘Your sins are forgiven,’ or to 
say, ‘Rise, take up your bed and go home.” And 
he rose and went home. When the crowds saw 

                                                           
5 be constant in prayer: Conversation with God should be 
unceasing, whether in times of trial or refreshment. 
Pryaer can be continuous, too, when our work is done 
faithfully and for the glory of God. 
6 bless those who persecute you: Recalls the teaching so 
of Jesus (Mt 5:44; Lk 6:28). 
7 His own city: Capernaum in Galilee. 
8 Scribes: Jewish leaders and experts in the Mosaic Law. 
The episode marks the beginning of a growing resistance 
to Jesus, which culminates in his death. 
9 Blaspheming: A charge leveled at Jesus for his claim to 
absolve sins. From the scribes’ perspective, only God can 
rightly forgive. Moreover, this forgiveness was available 
only through the sacrificial system of the Temple. Jesus’ 
actions hence prove scandalous: he not only claims to 
forgive, but he does so apart from the Old Covenant 
system. In the end, the scribes remain unaware that Jesus 
has divine authority to inaugurate the New Covenant. 
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it, they were afraid, and they glorified God, 
who had given such authority to men. 

Communion Hymn 

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

ANNOUNCEMENTS 

PARISH 

BULLETIN BY EMAIL – if you wish to receive a 
copy of the bulletin by email, please let us 
know by calling the parish office (780-422-
3181) or send your email request to 
josaphat@telus.net 

HAPPY BIRTHDAY & BEST WISHES – to Henry 
(Cyril) Bernard, and Olya (Alexandra) Tymzak, 
to all who celebrated their birthhdays or 
anniversaries this past week or will celebrate 
this upcoming week. May God bless you with 
health, happiness and peace! Mnohaya Lita!!! 

CONSECRATION TO HOLY JOSEPH – An act of 
consecration and entrustment to St. Joseph 
will take place today, on Sunday, July 4th, at 
the end of each Liturgy. 

CONSECRATION TO MARY – An act of 
consecration the Mary, the Mother of God, will 
take place on the first Saturday of the month, 
July 3rd, at the 9 AM Liturgy. Confessions from 
8:15 am to 9:00 am. Rosary Prayer at 8:30 am. 

SUNDAY, JULY 4: BACK TO REGULAR 
SCHEDULE! – From today we are returning to 
our regular Sunday Schedule: Great Matins, 
7:30 am; Rosary at 9:00 am; Divine Liturgy in 
English at 9:30 am; Divine Liturgy in Ukrainian 
at 11:15 am.  

GROUP FOR YOUNG MOTHERS – One of our 
parishioners, Rachael Wirachowsky, is hoping 
to organize a group of young moms. If anyone 
is interested, please contact Rachael at 
rachaelwirachowsky@gmail.com. 

SUNDAY SCHOOL – Catechism lessons will 
continue to the end of June. We will take a 
break for July-August. Weekly catechism 
lessons can be watched via livestream on 
Mondays, 5:30 PM, (YouTube and Facebook). 
Once posted, the Sunday School lessons can be 
viewed at any time. 

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

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 

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

CATHOLIC HOSPITAL CHAPLAIN (LAY) – 
HEALTH CARE EDMONTON - We have an 
opportunity for a part time, 18 hrs per week, 
Lay Hospital Chaplain supporting Catholic 
ministry in Edmonton. As part of a chaplaincy 
team (of priest and lay chaplains) serving the 
University of Alberta Hospital, the Chaplain 
provides spiritual and pastoral care to patients, 
family members and staff at the hospital. This 
position acts as a staff representative of The 
Catholic Archdiocese of Edmonton within the 
hospital setting. 
Primary responsibilities include pastoral care, 
comfort, and the provision of sacramental 
ministry to Catholic patients and family 
members. As required providing pastoral care 
to hospital staff, planning liturgical services and 
acting as liaison between parish and patient. 

Qualifications: 

 Training in Clinical Pastoral Education 
(at least one unit of CPE) 

mailto:josaphat@telus.net
mailto:ivoneshewchuk@yahoo.ca
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 Experience in spiritual and/or pastoral 
care ministry in a hospital or clinical 
setting 

 Ability to work independently and 
collaboratively as part of a team 

 Good communication skills; an attitude 
of service; honesty, flexibility, good 
judgment 

 Active Catholic faith life and abides by 
the teachings of Catholicism in his/her 
personal life. 

 Requires some weekend and evening 
work. 

If you are interested in this opportunity, please 
submit a resume quoting the job title 
"Chaplain" in the subject line to 
hrpastoral@caedm.ca 

We thank all those who apply; however, only 
those invited for an interview will be contacted. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SUNDAY JUNE 20, 2021 

SUNDAY COLLECTION 
Sunday Envelopes $5,026.44 
Loose Donations $180.00 
Candles $121.65 
Donations to the Church $46.06 

TOTAL SUNDAY: $5,374.15 

 

SUNDAY JUNE 27, 2021 

SUNDAY COLLECTION 
Sunday Envelopes $4,522.87 
Loose Donations $105.00 
Candles $88.10 
Donations to the Church $166.06 

TOTAL SUNDAY: $4,882.03 

PRESERVATION FUND 

N.N. $3,000.00 

Ewa Makarewicz $70.00 

James and Marlene Svitich $100.00 

N.N. $1,000.00 

Marlyne Garlough $200.00 

TOTAL: $4,370.00 

EPARCHIAL COLLECTION – PENTECOST $270.00 

EPARCHIAL COLLECTION – GREAT LENT $200.00 

INITIAL OFFERING $100.00 

GIFT OF LOVE – EASTER $200.00 

NEEDY FUND $293.00 

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

The Pope came as a pilgrim to bow 

to the martyr-Church, the Head of 

the UGCC about the visit of John 

Paul II to Ukraine 

June 23, 2001 exactly twenty years ago, His 

Holiness John Paul II arrived to Kyiv, Ukrainian 

land, soaked with blood of millions of victims of 

World War II and martyrs for the faith in Christ. 

The first church where Pope was praying became 

the church of St. Nicholas on Askold’s Grave.  

The Father and Head of the UGCC assumes that 

this visit was important not just for our Church, 

but for the Pope personally too. “He came to 

Ukraine as a pilgrim to bow to the martyr-Church 

which triumphantly resurrected from the dead”, 

says he in an interview on the occasion of 20th 

Anniversary of Pope's Visit to Ukraine. 

John Paul II had an intention to expose our 

Church to the world, beatify holy martyrs of our 

Church, the ones who paid for the faithfulness to 

Kyiv Church with their blood, which now the 

UGCC holds in its identity, states His Beatitude 

Sviatoslav. 

As for him, such visits in the first decade of 

restoring the structures of the UGCC belonged to 

Pope’s act of kindness expressed to Ukraine and 

Ukrainians, as well as to the Ukrainian Greek 
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Catholic Church for its faithful testimony, sealed 

with blood of martyrs. 

The UGCC Department for Information  

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

CЛУЖБА БОЖA 
Тропарi і кондаки 

Тропар (глас 5): Рівнобезначальне з Отцем і 
Духом Слово,* що від Діви народилося на 
спасіння наше,* прославмо, вірні, і 
поклонімся,* бо Воно благозволило тілом 
зійти на хрест* і смерть перетерпіти, і 
воскресити померлих* славним 
воскресінням Своїм.  

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

Кондак (глас 5): До аду, Спасе мій, зійшов Ти,* 
і, як всемогутній, сокрушивши його брами,* 
Ти, Чоловіколюбче, як Творець, воскресив з 
Собою померлих,* жало смерти вирвав, й 
Адама від прокляття визволив.* Тому всі до 
Тебе взиваємо:* Спаси нас, Господи!  

Прокімен 

Глас 5: Ти, Господи, збережеш нас і захистиш 
нас* від роду цього і повік. 

Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало 
праведного. 

Апостол – Рим 12,6-14 

До Римлян послання святого апостола Павла 
читання. 

Браття і Сестри, маємо, згідно з даною нам 
благодаттю, різні дари: коли дар пророцтва, 
виконуймо його мірою віри; хто має дар 
служіння, нехай служить; хто навчання, 
нехай навчає; хто напоумлення нехай 
напоумляє. Хто дає – у простоті; хто головує 
– дбайливо; хто милосердиться – з радістю. 
Любов нехай буде нелицемірна; ненавидьте 
зло, приставайте до добра. Любіть один 
одного братньою любов’ю. Пошаною один 
одного випереджайте. В ревності не будьте 
ліниві, духом горіте, Господеві служіте; 

веселі в надії, в горі терпеливі, в молитві 
витривалі; святим у потребах помагайте і 
дбайте про гостинність. Благословляйте тих, 
що вас ганять; благословляйте, не 
проклинайте. 

Стихи на Алилуя 

Стих 1: Милості Твої, Господи, оспівуватиму 
повік, і з роду в рід сповіщу устами моїми 
Твою вірність. Стих 2: Бо сказав Ти: Повік 
милість збудується, на небесах 
приготовиться істина Твоя.  

Євангелія – Від Матея 9, 1-8 

В той час, як увійшов Ісус у човен, він 
переплив і прибув у своє місто. І от принесли 
до нього розслабленого, що лежав на 
ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав 
розслабленому: Бадьорися, сину, твої гріхи 
відпускаються. Тут деякі з книжників 
заговорили між собою: Він хулить. Ісус, 
знаючи їхні думки, каже: Чого лукаве 
думаєте в серцях ваших?  Що легше сказати: 
твої гріхи відпущені – чи сказати: встань і 
ходи! Та щоб ви знали, що син чоловічий 
має владу на землі гріхи відпускати, – каже 
розслабленому, – встань, візьми твої ноші і 
йди до свого дому. Встав той і пішов до 
свого дому. Народ же, бачивши це, 
налякався і славив Бога, що дав таку владу 
людям. 

Причасний 

Хваліть Господа з небес* хваліть 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. 
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МНОГАЯ ЛІТА – з днем народження, 
складаємо найщиріші побажання Генрі 
Бернард, Олі Тимчак, 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! 

СЬОГОДНІ - 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! 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

НЕДІЛЯ 20-ГО ЧЕРВНЯ, 2021 

НЕДІЛЬНА ЗБІРКА 

Недільні ковертки $5,026.44 
Дрібні пожертви $180.00 
Свічки $121.6 
Окремі Пожертви на парафію $44.06 

РАЗОМ: $5,374.15 

 
НЕДІЛЯ 27-ГО ЧЕРВНЯ, 2021 

НЕДІЛЬНА ЗБІРКА 

Недільні ковертки $4,522.87 
Дрібні пожертви $105.00 
Свічки $88.10 
Окремі Пожертви на парафію $166.06 

РАЗОМ: $4,882.03 

ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КАТЕДРИ 

N.N. $3,000.00 

Ева Макаревич $70.00 

Джеймс і Марлін Світич $100.00 

N.N. $1,000.00 

Марлин Ґарлоф $200.00 

РАЗОМ: $4,370.00 

ЄПАРХІЯЛЬНА ЗБІРКА – П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ $270.00 

ЄПАРХІЯЛЬНА ЗБІРКА – ВЕЛИКИЙ ПІСТ $200.00 

ЧЛЕНСЬКА ВКЛАДКА $100.00 

ДАР ЛЮБОВИ – ВЕЛИКДЕНЬ $200.00 

ПОЖЕРТВА ДЛЯ ПОТРЕБУЮЧИХ 293.00 

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

«Мати-Церква хоче сьогодні стати 

поруч із кожною молодою людиною, 

щоб іти разом», – Глава УГКЦ під час 

проголошення Катехизму для молоді 
Перше слово Катехизму – «ми», не «я», 

«ти», «він», «вона», а «ми», як Божий народ і 

Христова Церква, ідемо разом із Христом. На 

цьому наголосив Отець і Глава УГКЦ 

Блаженніший Святослав під час проголошення 

Катехизму для молоді «Ми йдемо з Христом». 

Урочисте проголошення відбулося у 

понеділок, 28 червня 2021 року, у конференц-

залі Львівської духовної семінарії Святого 

Духа. 

«Сповіщаю вам велику радість – маємо 

Катехизм для молоді «Ми йдемо з Христом». 

Це унікальна радісна вістка для України і 

світу, зокрема для нашої молоді», – такими 

словами розпочав проголошення молодіжного 

Катехизму Предстоятель УГКЦ. 

Блаженніший Святослав наголосив на великій 

радості від можливості бути разом і передати 

дуже важливий інструмент для проголошення 

Божого слова, для навчання правд 

християнської віри нашій молоді. 

«Проголосити Катехизм, над яким наша 

Церква працювала впродовж восьми років, для 

мене велика радість і честь», – підкреслив 

Отець і Глава Церкви та пригадав подію 
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урочистого проголошення Катехизму 

«Христос – наша Пасха». 

Глава Церкви розповів, що вже тоді, десять 

років тому, виникла потреба написання 

окремого Катехизму для молоді, над яким 

тривала копітка праця восьми років. За його 

словами, написанню текстів передував етап 

слухання сучасної молоді з культурою 

есемесу, твітера чи тік-току і цей момент 

слухання ґрунтувався на серії зустрічей.   

Загалом над Катехизмом працювала 

Патріарша катехитична комісія та Комісія 

УГКЦ у справах молоді. «Це як зустріч 

холодного і теплого. Важливо було стежити, 

щоб не стало літеплим. Катехитична комісія 

дбала, щоб Катехизм передав цілісну віру 

Церкви, а молодіжна – щоб Катехизм був 

сучасним, справді молодіжним», – пояснив 

він. 

Глава Церкви розповів, що сам Катехизм є 

немовби путівником мандрівника, а спосіб 

передачі живої віри автори знайшли у 

Євангелії, зокрема в євангельському уривку 

подорожі Христа зі своїми учнями до Емаусу. 

«Мати-Церква, яка є тілом воскреслого 

Спасителя, хоче сьогодні стати поруч із 

кожною молодою людиною – дівчиною і 

хлопцем наших часів для того, щоб 

подорожувати разом», – підкреслив архиєрей. 

Цікаво, що укладаючи текст, автори 

орієнтувалися на мандрівників із різних 

куточків Церкви, що, на переконання, 

Блаженнішого Святослава, допоможе читачам 

із різних куточків світу відчути через 

воплочення Божого слова в історії Української 

Греко-Католицької Церкви, що Господь до них 

особисто промовляє і дихає Духом Святим. 

«Перше слово Катехизму, – наголошує Глава 

Церкви, – «ми», не «я», «ти», «він», «вона», а 

«ми», як Божий народ і Христова Церква, 

йдемо разом із Христом». 

«Якщо молода людина зуміє розпочати свій 

життєвий шлях і усвідомить, що вона не 

самотня, а є членом спільноти, складає 

глобальне і вселенське «ми», і серед усіх 

трагедій, катаклізмів, страхів ми йдемо за руку 

із самим Богом, то її подорож буде мати для 

неї цілком інший вигляд. Вона зрозуміє, що 

дорогу варто пройти, а життя прожити», – 

переконаний Предстоятель УГКЦ. 

Він розповів, що подорож молоді зі своїм 

духівником у Катехизмі, яка складається з 

трьох частин: «Як ми віримо?», «Як ми 

надіємося?» і «Як ми любимо?» – збудована 

довкола чотирьох храмів – символів та етапів 

розвитку Церкви. Це Софія Київська, собор 

Святого Юра, собор Святої Софії у Римі та 

собор Воскресіння Христового у Києві. 

«Цікаво, що наш Синод остаточно 

потвердив Катехизм відповідно до всіх 

канонічних вимог на онлайн-засіданні Синоду. 

Можливо, це був особливий Божий задум, щоб 

Катехизм був затверджений у молодіжний 

спосіб спілкування», – зауважив Глава Церкви. 

«Цей плід такої різнопланової, багаторівневої 

восьмирічної праці сьогодні у ваших руках. Я 

вас з цієї подією з великою радістю і від 

усього серця вітаю», – додав на завершення 

Блаженніший Святослав. 

Після представлення Катехизму Отцем і 

Главою Церкви, відповідно до канонічних 

вимог, було урочисто прочитано Декрет, у 

якому, відповідно до норми кан. 112 Кодексу 

канонів Східних Церков, Отець і Глава УГКЦ 

Блаженніший Святослав від імені Синоду 

Єпископів УГКЦ проголосив Катехизм УГКЦ 

для молоді «Ми йдемо з Христом». 

«З великим довір’ям вручаю цей Катехизм 

кожній молодій людині, щоб вона змогла 

знайти у ньому новий поштовх до зростання у 

вірі. Водночас цей Катехизм, з огляду на 

стислість, повноту й чіткість викладу, 

адресований також усім вірним УГКЦ. Декрет 

набирає чинності з моменту проголошення», – 

мовиться у документі. 

Відтак Блаженніший Святослав подякував 

усім, хто «працював і молився над тим, щоб 

сьогоднішнє свято настало». Опісля авторам 

Катехизму вручили Патріарші грамоти. 

«Оцінюючи вашу ревність для Божої слави та 

добра УГКЦ, ваш особистий внесок у 

створення Катехизму для молоді «Ми йдемо з 



 8   

 

Христом» складаємо вам сердечну подяку та 

висловлюємо визнання і похвалу. Нехай 

милосердний Господь сторицею віддасть вам 

за ваші добродійства. Пресвята Богородиця 

хай буде вашою заступницею та помічницею у 

всіх ваших починаннях на Божу славу та для 

добра нашої Церкви», – йдеться у тексті 

грамот. 

Зокрема, грамотою Верховного 

Архиєпископа УГКЦ нагороджено владику 

Петра Стасюка, отця Мирона Бендика, отця 

Івана Гаваня, отця Матея Гавриліва, ЧСВВ, 

отця Дмитра Сенейка, отця Олега Кобеля, отця 

Андрія Зелінського, ТІ, сестру Луїзу Цюпу, 

сестру Анастасію Сметаняк, пана Назара Дуду 

та пані Олену Гижу. 

Особливу подяку Глава Церкви висловив 

владиці Давидові Мотюку, очільнику 

Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ. 

Під час проголошення Катехизму до 

учасників також звернулися: владика Давид 

Мотюк, владика Ярослав Приріз, с. Луїза 

Цюпа, о. Ростислав Пендюк та пан Назар 

Дуда. 

Департамент інформації УГКЦ 

Десять фактів про Пресвяту 

Євхаристію, які слід знати усім 
Пресвята Євхаристія – Тіло і Кров Господа 

нашого Ісуса Христа під видами хліба і вина. 

Це одна із сімох Тайн, найголовніша, бо всі 

інші спрямовані до неї. Належить до трьох 

Тайн утаємничення: Хрещення, 

Миропомазання, Євхаристія.  

Євхаристія – це спомин хресної жертви. 

Ісус установив це Таїнство під час останньої, 

Тайної вечері. Розламавши хліб, дав його 

учням своїм і заповів робити це на Його 

спомин. Христос через це таїнство знову стає 

присутнім поміж нами. 

Уділяти Тайну Євхаристію може єпископ 
та священник, диякон без співслужіння не 

може. 

Під час Літургії Дух Святий сходить на 

Дари, які перемінюються. 

Хто вважає, що нема потреби ходити до 

храму і приймати Євхаристію, той подібен до 

спраглого, який, знаючи про джерело, не йде 

до нього втамуватися. 

Готуватись до Євхаристії слід сумлінно. 

Насамперед, зважуючи і досліджуючи своє 

серце. Якщо є важкий гріх – з нього треба 

сповідатись. 

Одного прийняття Причастя для мирян 

вистачає на день. Cвященники, якщо служать 

кілька Літургій, причащається відповідно 

декілька разів. 

Євхаристійний піст – це утримання від їжі 

та пиття впродовж години до прийняття 

Причастя. Якщо ж в цей час необхідно 

прийняти пігулку – це не вважається 

порушенням. 

Навколішки – це постава покаяння, коли ми 

приймаємо Євхаристію, то єднаємось своїм 

чистим серцем із Живими Богом, а тому 

приступаємо, тобто підходимо, щоби 

причаститися. 

Ми потребуємо Євхаристії для нашого 

духовного життя. Коли ми з трепетом 

причащаємось, не ми вже живемо, але Господь 

у нас. 

ДивенСвіт 



 9   

 

 

THIS WEEK AT THE CATHEDRAL 

SUN. July 4: SIXTH SUNDAY AFTER PENTECOST 

5:00 PM (SAT) – Divine Liturgy; for all parishioners; for the 
repose of +Harry Cheetham. 

8:00 AM (SUN) – Great Matins. 

9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng); for all parishioners; for 
the repose of +Molly and +Joe Podlubny. 

11:15 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for all parishioners; 
for the health of Mila Dacko; fot the intentions of mothers 
united in prayer. 

AFTER UKRAINIAN LITURGY - Mothers Prayers/Матері в 
молитві. 

Mon. July 5: Athanasius of Athos 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of Teresa’s parents; 
for the repose of +Melania, +Demetriy, and +Michael. 

Tues. July 6: Venerable Sisoes the Great 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Elizabeth 
Oginsky. 

Wed. July 7: Venerable Thomas and Acacius 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Kathy Tachynski. 

Thurs. July 8: Great Martyr Procopius 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Joseph 
Weleschuk. 

Fri. July 9: Priest-Martyr Pancratius 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Zenon 
Dabrovnyj. 

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

9:00 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Frank Lucyshyn. 
4:00 PM – Great Vespers. 
5:00 PM – Divine Liturgy; for all parishioners; for the repose 
of +Percy Byron Family. 

SUN. July 11: SEVENTH SUNDAY AFTE PENTECOST 

7:30 AM (SUN) – Great Matins. 

9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng); for all parishioners; for 
the repose of +Don Hucal. 

11:15 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for all parishioners; 
for the health and blessings of Michael and Slavka Kavalko 
(25th Wedding Anniversary). 
 

 

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 

 


