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DIVINE LITURGY
Troparia and Kontakia
Troparion, Tone 6: Angelic powers were upon Your

tomb* and the guards became like dead men;*
Mary stood before Your tomb* seeking Your
most pure body.* You captured Hades without
being overcome by it.* You met the Virgin and
granted life.* O Lord, risen from the dead,*
glory be to You!

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

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

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

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

Kontakion, Tone 6: With His life-giving hand* Christ

our God, the Giver of life,* raised all the dead
from the murky abyss* and bestowed
resurrection upon humanity.* He is for all the
Saviour,* the resurrection and the life, and the
God of all.
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Prokeimenon, Tone 6
Save Your people, O Lord,* and bless Your
inheritance.
Verse: Unto You I will cry, O Lord, my God, lest
You turn from me in silence. (Psalm 27:9,1)

Alleluia, Tone 6
He who lives in the aid of the Most High,
shall dwell under the protection of the God of
heaven. Verse: He says to the Lord: You are my
protector and my refuge, my God, in Whom I
hope. (Psalm 90:1,2)
Verse:

Epistle – Romans 15:1-7
A reading from the holy Apostle Paul to the
Romans.
Brothers and sisters, we who are1 strong ought
to bear with2 the failings3 of the weak, and not
to please ourselves; 2 let each of us please his
neighbor for his good, to edify him. 3 For Christ
did not please himself; but, as it is written, “The
reproaches4 of those who reproached thee fell
on me.” 4 For whatever was written in former
days was written for our instruction,5 that by
steadfastness and by the encouragement of the
scriptures we might have hope. 5 May the God
of steadfastness and encouragement grant you
to live in such harmony with one another, in
accord with Christ Jesus, 6 that together you
may with one voice glorify the God and Father
of our Lord Jesus Christ.7 Welcome one another,
therefore, as Christ has welcomed you,6 for the
glory of God.

Gospel – Matthew 9:27-35
At that time, as Jesus went on from there, two
blind men followed him, crying loudly, “Have
mercy on us, Son of David!7” When he entered
the house, the blind men came to him; and
Jesus said to them, “Do you believe that I am
able to do this?” They said to him, “Yes, Lord.”
Then he touched their eyes and said, “According
to your faith let it be done to you.” And their
eyes were opened. Then Jesus sternly ordered
them, “See that no one knows of this.” But they
went away and spread the news about him
throughout that district. After they had gone
away, a demoniac who was mute was brought
to him. And when the demon had been cast out,
the one who had been mute spoke; and the
crowds were amazed and said, “Never has
anything like this been seen in Israel.” But the
Pharisees said, “By the ruler of the demons he
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We who are strong: St. Paul counts himself among the
strong Christians set free from the Mosaic regulations and
their claims upon the conscience. A mature conscience in
Christ knows that no food is unclean it itself, and also
knows it must use discretion so as not to be a stumbling
block to others.
2 To bear with: Not just tolerate, but lovingly encourage
and uphold, “to carry together.” It is in imitation of Christ,
wo bore all of humanity’s weaknesses, that the strong in
faith lovingly and joyfully identify with the weaker
believers.
3 The failings: Literally, “the weaknesses.” These are not
sins but the scruples of the weak about various foods.
4 The reproaches: A reference to Psalm 69:9. Psalm 69
describes the righteous sufferer who is persecuted for his
faithfulness to God. Paul portrays Jesus in these terms,
stressing that Christ followed the will of the Father for the
benefit of others, even unto death. His example should
inspire the strong to lay aside their pride and unselfishly
serve the weak.

Written for our instruction: It is through the witness of
the Scriptures that we lear of the patience not only of
Israel and the Church, but of God. Liewise, it is through the
promises, victories, and spiritual struggles recorded in the
Scriptures that we find true comfort.
6 As Christ has welcomed you: Jesus is the model for Paul’s
exhortations.
7 Son of David: A messianic title for Jesus, used eight times
in Matthew. It is sometimes linked with Jesus’ healings and
exorcisms. According to the prophet Isaiah, the messianic
age will be at hand when “the eyes of the blind shall be
opened, and the ears of the deaf shall hear” (Isaiah 35:5).
The fact that Jesus restores sight to the blind and opens
the ears of the deaf confirms that Jesus is the promised
Messiah, the royal descendent of David, who has come to
establish his everlasting kingdom. The use of the title “Son
of David” by the blind men is a clear expression of their
faith that Jesus is the promised Messiah.
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casts out the demons.8” Then Jesus went about
all the cities and villages, teaching in their
synagogues, and proclaiming the good news of
the kingdom, and curing every disease and
every sickness.

HAPPY WEDDING ANNIVERSARY! – To Ed and
Marcia Hladunewich, who celebrated their
wedding anniversary this past week. May God
continue to bless you with peace, health and
salvation. Many Happy Years! Mnohaya Lita!

Communion Hymn
Praise the Lord from the heavens;* praise Him
in
the
highest.*
Alleluia,
alleluia,*
alleluia. (Psalm 148:1)
============================

HAPPY WEDDING ANNIVERSARY! – Our best
wishes and God’s blessings and to Denise and
Ray Lucyshyn on the occasion of their 30th
Wedding Anniversary, which they celebrated
last week. May God continue to bless you with
peace, happiness, health, and salvation. Many
Happy Years!

ANNOUNCEMENTS

CONGRATULATIONS AND BEST WISHES – to
Andrea and Anton Szabo, on the occasion of the
Baptism and Christian Initiation of their
newborn daughter, Julia Szabo. May God grant
many happy years!

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

REGULAR SCHEDULE – We have returned to our
regular Sunday Schedule, with some
adjustments: Great Matins, 8:00 am; Divine
Liturgy in English at 9:30 am; Divine Liturgy in
Ukrainian at 11:00 am.

HAPPY BIRTHDAY & BEST WISHES – to Andy
Bihun, Susan Bawol, and all who have
celebrated birthdays or anniversaries this past
week or will celebrate this upcoming week. May
God bless you with health, happiness and
peace! Mnohaya Lita!!!

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

HAPPY WEDDING ANNIVERSARY! – Our best
wishes and God’s blessings and to Joy and Alex
on the occasion of their 50th Wedding
Anniversary, which they are celebrating on July
11th. May God continue to bless you with
peace, health, and salvation. Many Happy
Years!

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

HAPPY WEDDING ANNIVERSARY! – Our best
wishes and God’s blessings and to Michael and
Slavka Kavalko on the occasion of their 25th
Wedding Anniversary, which they are
celebrating today. May God continue to bless
you with peace, health, and salvation. Many
Happy Years!

Further, Jesus cleansed the lepers, raised the dead, and
remitted sins – works demons could not perform.

8 By the ruler of demons, he casts

out demons: To cast out
demons by the ruler of demons is impossible, for the aim
of the devil is to consolidate power, not to destroy it.
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If you are interested in this opportunity, please
submit a resume quoting the job title "Chaplain"
in the subject line to hrpastoral@caedm.ca

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.

We thank all those who apply; however, only
those invited for an interview will be contacted.
CAMP OSELIA – is prepared for an exciting and
safe summer. Our modified program will tak
place both online, as well as a single day at
campt (with all appropriate precautions). You
can choose to attend the online, the in person,
or both! We would love to have your children
with us. Online Program: August 9-12. In Person
at Camp Program: August 13 or 14. For more
information please go to CampOselia.com

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

PRO-LIFE VOLUNTEERS NEEDED - Would you
like to offer your time and skills to support prolife work? Catholic Social Services - Gianna
Centre Pregnancy Support is looking for
volunteers to assist with the following: office
support, childminding, teaching/facilitating
classes, client intake meetings, donation
sorting, supporting our NEW public market, and
more! We are looking for a weekly or bi-weekly
commitment of 3-4 hours between Monday to
Friday. If you are interested or would like more
information about Gianna Centre, please
contact Lesia Simko, Program Coordinator at
780-482-5111 or gianna.centre@cssalberta.ca
============================

Protecting our Historical
Cathedral and Property
July 9, 2021
Слава Ісусу Христу! Glory Be to Jesus Christ!
We are living in a current situation whereby
society is becoming more hostile towards the
Catholic church as a result of the discovery of
unmarked graves at residential schools. While
vandalism to our church property, located in the
inner-city neighbourhood, has been a concern
for many years, it has escalated to a new level
because of current events. Considering recent,
direct attacks to many churches in Alberta and
4

elsewhere in Canada we need to take immediate
action to further safeguard our church from
malicious vandalism and/or arson attacks.
Furthermore, personal safety is of utmost
concern, and we must shield our parish from
becoming a target.
Our insurance broker APEX has provided
guidelines to the Eparchy of Edmonton and its
parishes on implementing an arson prevention
program and reducing the risk of vandalism.
Security measures currently in place deal with
past occurrences, and these measures must be reevaluated promptly. To align ourselves with
APEX’s guidelines, it is imperative that we be
more vigilant than ever before and face the threat
of vandalism and arson head-on. A secure, safe,
and healthy environment for clergy and their
families, employees, parishioners, and guests are
of paramount importance to our community.
Therefore, Parish Council has issued a request
for proposal to conduct a new progressive site
security assessment to address today’s uncertain
environment. We are currently engaged in
discussions with a company called Zedcor
Security. A site visit to the church property has
been undertaken to identify additional threats,
review positioning of existing surveillance
cameras and evaluate electronic support
components.
We are currently waiting for Zedcor’s final
proposal that will be evaluated promptly for
approval and implementation. Currently, we
have engaged Zedcor personnel to provide onsite security during the evening and early
morning hours of 9:00 pm to 7:00 am, inclusive.
This will continue until the new surveillance and
monitoring systems are commissioned and fully
operational.
Zedcor Security incorporates
current technology along with seasoned law
enforcement professionals to address security
matters in a proactive manner.
It is imperative that we are relentless in
protecting our Historical Cathedral Building and
put “Safety First.” Peace of mind, a safe place

of worship and community are all engrained in
our Vibrant Parish.
God Bless!
Rick Doblanko
============================
SUNDAY JULY 4, 2021
SUNDAY COLLECTION
Sunday Envelopes
Loose Donations
Candles
Donations to the Church
TOTAL SUNDAY:

$4,636.37
$95.00
$135.40
$26.06
$4,892.83

PRESERVATION FUND
John Kowalchuk
Todd Woywitka
Ivan and Lesia Simko
Rose Warwa
Pauline Kurylo
Ronald Bernard
Shelagh and Vince Schiller
Anatoliy Baluchynsky
Anna Grendowicz
N.N.
Stella Prokop
Irina Marusiak
Justin and Cartherine Tamsett
Bill and Polly Cymbaluk
Sharon Prokop
Leona Prokop
Joe Musijowski
Sophia Stauffer
TOTAL:
NEEDY FUND

$1,000.00
$200.00
$20.00
$200.00
$100.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$60.00
$20.00
$30.00
$10.00
$5.00
$100.00
$2,095.00
$50.00

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

Today we ask the Blessed Virgin
Mary to guard our sailors and
Ukrainian people with her
perpetual help, - His Beatitude
Sviatoslav
On the first Sunday of July when the UGCC
celebrates the Feast of Our Lady of Perpetual Help,
Ukraine celebrates the Day of Naval Forces. That
is why we strive to solemnly devote our sailors to
the perpetual help of Virgin Mary, so she
constantly guard our sailors and all who defend
5

borders of our Independent State at the sea. The
Father and Head of the UGCC said in his homily.
The Major Archbishop pointed out that in today’s
Gospel we hear a story of calling first disciples, and
welcomes us to ponder over God who calls. What
is the aim God sets in front of us? What He calls
us for?
As for him, today we see how Christ calls His
disciples to share His mission. Initially, Christ
called the disciples at the sea, which symbolizes
original chaos and from there God wants to invite
every person to harmony, beauty and holiness.
Referring to the Feast of Our Lady of Perpetual
Help, the Head of the Church explained that this is
not a feast of some icon as we say the icon of Our
Lady of Perpetual Help. The Blessed Virgin Mary
relentlessly intercedes for God’s people and today
we honor her relentless guardianship.
Hence, the Head of the Church noted that on this
day we simultaneously celebrate the Day of Naval
Forces.
“We strive to solemnly devote our sailors to the
perpetual help of Virgin Mary and pass them the
icon of Our Lady of Perpetual Help”, summed up
the spiritual leader of Ukrainians.

The second session of the Synod of
Bishops of the UGCC 2021 Took Place
On June 30, 2021 the second session of the Synod
of Bishops of the UGCC was held online. The
participants were bishops of the Ukrainian Greek
Catholic Church from Ukraine, Western and
Central Ukraine, North and South America and
Australia.
The main topics of the session were the further
development of the Ukrainian Greek Catholic
Church and continuation in working on a project
All-Church pastoral plan. Particularly, members of
the Synod pointed out that a new Pastoral plan
must take into account all circumstances of the
world crisis caused by COVID-19 pandemic and
specifics of a pastoral life of every exarchate
of the UGCC in Ukraine and worldwide.
Apart from that the synodal priests
mentioned that considering the crisis of a
family and increasing individualism, a family
as an institution for the home Church needs a
huge support from Church itself.
Furthermore, the bishops drew attention to
the necessity to agree on a new Pastoral plan
inspiringly, following the model established
by Pope Francis for the Catholic Church,
precisely the pastoral conversion. This is the
only way to answer decently when it comes to
curing people affected by the pandemic.

The UGCC Department for Information

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

The Press service of the Secretariat of the Synod
of Bishops of the UGCC
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CЛУЖБА БОЖA

Скаже він Господеві: Ти заступник мій і
пристановище моє, Бог мій, на котрого я
надіюся.
2:

Тропарi і кондаки
Тропар (глас 6): Ангельські сили на гробі Твоїм, і
сторожі омертвіли; Марія ж стояла при гробі,
шукаючи пречистого тіла Твого. Полонив Ти
ад і, не переможений від нього, зустрів Ти
Діву, даруючи життя. Воскреслий з мертвих,
Господи, слава Тобі!

Євангелія – Від Матея 9, 27-35
У той час, як Ісус відходив звідти, слідом за
ним пустилися два сліпці й кричали:
“Помилуй нас, сину Давидів!” І коли він
увійшов до хати, сліпці приступили до нього,
а він спитав їх: “Чи віруєте, що я можу це
зробити?” – “Так, Господи!” – кажуть йому ті.
Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши:
“Нехай вам станеться за вашою вірою!” І
відкрились їхні очі. Ісус же суворо наказав їм:
“Глядіть, щоб ніхто не знав про це.” Та ті,
вийшовши, розголосили про нього чутку по
всій країні. А як вони виходили, приведено
до нього німого, що був біснуватий. Коли ж
він вигнав біса, німий почав говорити, і люди
дивувалися, кажучи: “Ніколи щось таке не
об’являлося в Ізраїлі!” Фарисеї ж говорили:
“Він виганяє бісів князем бісівським!” Ісус
обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх
синагогах, проповідуючи Євангелію царства
та вигоюючи всяку хворобу й недугу.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і
повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
(глас
6):
Животворною рукою
Життєдавець, Христос Бог, воскресив з
темних безодень всіх померлих і подав
воскресіння людському родові: Він бо всіх
Спаситель, воскресіння, життя і Бог усіх.
Кондак

Прокімен
Глас 6: Спаси, Господи, людей Твоїх і
благослови спадкоємство Твоє.
Стих: До Тебе, Господи, взиватиму; Боже мій, не
відвертайсь мовчки від мене.

Апостол – Рим 15,1-7
До Римлян послання святого апостола Павла
читання.
Браття і Сестри, ми, сильні, мусимо нести
немочі кволих, а не самим собі догоджати.
Кожний з нас нехай намагається догодити
ближньому на благо, для будування. Бо й
Христос не сам собі догоджав, а як написано:
зневаги тих, що тебе зневажають, упали на
мене. Все бо, що було написане давніше,
написане нам на науку, щоб ми мали надію
через терпеливість й утіху, про які нас навчає
Писання. Бог же терпеливости й утіхи нехай
дасть вам, щоб ви між собою були однієї
думки за Христом Ісусом, щоб ви однодушно,
одними устами славили Бога й Отця Господа
нашого Ісуса Христа. Тому будьте приязливі
один до одного, як і Христос був до вас на
Божу славу.

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.
МНОГАЯ ЛІТА – з днем народження,
складаємо найщиріші побажання Андрій
Бігун, Сузанна Бавол 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!

Стихи на Алилуя
Стих 1: Хто живе під охороною Всевишнього,
під покровом Бога небесного оселиться. Стих
7

Рональд Бернард
Шіла та Винс Шіллер
Анатолій Балучинський
Анна Грендович
N.N.
Стела Прокоп
Ірина Марусяк
Юстин і Катерина Тамсет
Василь і Поллі Цимбалюк
Шерон Прокоп
Леона Прокоп
Джо Мусійовский
Софія Стафер
РАЗОМ:
ПОЖЕРТВА ДЛЯ ПОТРЕБУЮЧИХ

МНОГАЯ ЛІТА! – З нагоди 30-ої річниці
подружнього життя, складаємо найщиріші
побажання Деніс та Рею Луцишин. Нехай
Господь Бог благословить щастям та
здоров’ям на многі і благі літа!
МНОГАЯ ЛІТА! – З нагоди річниці
подружнього життя, складаємо найщиріші
побажання Едвардові та Марусі Гладуневич.
Нехай Господь Бог благословить щастям та
здоров’ям на многі і благі літа!
МНОГАЯ ЛІТА! – З нагоди 25-ої річниці
подружнього життя, складаємо найщиріші
побажання Михайлові та Ярославі Ковалко.
Нехай Господь Бог благословить щастям та
здоров’ям на многі і благі літа!

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

«Маю дякувати Богові зранку до
вечора, що Він узяв мене за руку і
повів тією дорогою, якою я пішов», –
владика Йосиф Мілян

ПОВЕРТАЄМОСЯ
ДО
ЗВИЧНОГО
НЕДІЛЬНОГО РОЗПОРЯДКУ – Утреня – 8:30
вранці; Божественна Літургія (англійською
мовою) – 9:30 вранці; Божественна Літургія
(українською мовою) - 11:00 вранці.

Дорога до покликання
Владика Йосиф народився у селі Добряни
(Городоцький район), біля Львова, у віруючій
родині греко-католиків. У 50-ті роки УГКЦ
була в підпіллі, хоча таких жорстоких
переслідувань, як кількадесят років раніше, уже
не було. Щонеділі люди збиралися у захристії
закритої сільської церкви на своєрідну
літургію, без священника. Щонеділі слухали
службу з Ватикану по радіо. Пізніше у селі
з’явився
підпільний
священник,
який
повернувся з Сибіру.
Владика згадує, як одного дня люди самі
відкрили приміщення зачиненої церкви – йому
тоді було років десять:
«Церква на той час була офіційно зачинена,
ключів від замків ніхто не мав. То люди
підробили ключ і відкрили двері – не
центральні, а з боку захристії. А там, у
приміщенні – пустка, купи сміття, ворони
звили гнізда. То був Чистий четвер перед
Великоднем, і люди почали прибирати церкву.
Було тривожно, тому що раніше люди не
заходили туди, збиралися щонеділі тільки на
сходах у захристії: то були імпровізовані
літургії без священника, але, вважаю, Господь

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, 1-го серпня 2021, після
україномовної Божественної Літургії. Для
додаткової інформації просимо звертатися
до п. Лесі Бабяк за номером 780-457-7071.
Запрошуємо до молитви!
============================
НЕДІЛЯ 4-ГО ЛИПНЯ, 2021
НЕДІЛЬНА ЗБІРКА
Недільні ковертки
Дрібні пожертви
Свічки
Окремі Пожертви на парафію

$4,636.37
$95.00
$135.40
$26.06

РАЗОМ:

$4,892.83

ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КАТЕДРИ
Іван Ковальчук
Тодд Войвітка
Іван і Леся Сімко
Розалія Варва
Павліна Курило

$1,000.00
$200.00
$20.00
$200.00
$100.00

$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$60.00
$20.00
$30.00
$10.00
$5.00
$100.00
$2,095.00
$50.00
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Бог сприйняв цю молитву як потужний знак
віри…».
На той час, у 60-ті, відстояти свою віру і
церкву було непросто – і підпільному
священнику, і вірянам у селі. Владика згадує:
якось пішли чутки, що в церкві збираються
влаштувати зерносховище. І люди зійшлися з
косами, лопатами, мотиками – хто що мав,
встали перед церквою і не дозволили цього
зробити. Потім чергували біля церкви вдень і
вночі, били в дзвін на тривогу – і колгоспна
влада відступилася.
Владика Йосиф розповідає про батьків: вони
виросли
у
дуже
складний час, у 30–40ві роки, не мали
катехизації, але мали
щиру віру в серці, як і
інші люди в селі. І
зберегли цю віру – в
серці, і для себе й своїх
дітей. Спогади владики
з дитинства: у неділю
по всьому селі слухали
радіо з Ватикану – і
влітку, коли відчиняли
вікна,
село
було
суцільним храмом.
«Колишнє підпілля мало свій шарм, мало
свою глибину, спонукало до якоїсь геройської
віри, до якихось кроків, на які зараз не треба
здобуватися», – згадує владика.
«Моє нутро мені сказало: якщо ти не будеш
священником, то будеш ніким»
«Я не вродився з крилами, не був ангелом, –
сміється владика. – Був великим співаком і
танцюристом,
організатором
різних
молодіжних заходів. Не раз мама казала:
«Підеш до війська, будеш знати, що таке тато і
мама». То моя відповідь була трохи зухвалою –
мовляв, хоч би мене пекли на вогні, не скажу,
що мені зле. Пригадую, як служив у війську,
особливо перші три місяці «карантину», коли
було дуже непросто, а я пишу, ніби з Гаваїв: усе
прекрасно, чудово, пташки співають…».

Чому і як прийшло рішення присвятити себе
Церкві, стати монахом-студитом? Владика
Йосиф називає три фактори, які породили цю
думку і прагнення: парох, який був на засланні
у Сибіру; підпільні священики, які ховалися,
але служили; і віруюча позиція односельчан,
які, попри заборони, берегли віру і традицію.
«Перед Великоднем, коли люди таємно
прибирали і прикрашали нашу церкву
всередині, я міг там просто сидіти,
насолоджуючись сакральністю храму – коли
навколо тебе ікони, абсолютний спокій і ти
розумієш, що в кивоті, у Таїнствах, є Бог, –
згадує владика Йосиф. –
Часом це могла бути
молитва, а часом –
блаженний спокій, який
мене
заворожував.
Покликання, воно ж не
з’являється в один
момент,
воно
формувалося під цими
впливами, нуртувало,
дозрівало».
Так, були сумніви,
зокрема щодо чернечого
стану
у
монахівстудитів і бажання бути татом…
«Але дійшовши до стану внутрішніх мук,
одного разу я взяв себе в руки і спитав: що для
мене в житті є чи має бути пріоритетом? І моє
нутро мені сказало: якщо ти не будеш
священником, то будеш ніким. Відтоді мені мої
рішення давалися, не скажу, що просто, але
легко. Та батькам не казав, не хотів тривожити.
Хоча мама, напевно, здогадувалася: коли я їхав
до Львова, вона завжди казала, благально, зі
сльозами на очах, – пильнуй себе. Бо розуміла,
що бути священником, пов’язати себе з УГКЦ,
усе ще було небезпечно», – ділиться владика.
Ніхто з близьких не знав про те, що він
висвятився на священника у 1984 році.
Дізналися лише через три роки, у 1987-му.
«З ними треба просто бути, а Бог свою
справу зробить»
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У 2009 році на Синоді Єпископів УГКЦ
Йосиф Мілян був обраний єпископомпомічником Київської єпархії УГКЦ. Був перед
тим головою Комісії у справах молоді та
головою Пасторально-міграційного відділу
Патріаршої курії УГКЦ.
Про роки роботи у молодіжній комісії і про
спілкування з молоддю владика каже: «Вони
мене надихають – Україна має дуже гідну,
шалено добру, святу молодь». Як долучати
молодь до Церкви – питання, яке на сьогодні
важливе і для УГКЦ, і загалом для
Християнської Церкви у світі. І ось що каже
владика Йосиф із власного досвіду:
«Люблю людей щирих, відкритих і сам
намагаюся таким бути. Думаю, молодь не треба
забагато навертати до Бога – Бог свою справу
зробить сам. З молоддю треба просто бути – і
на концерті, і на гаївках, і на футболі, і в
таборах у Карпатах… Дуже важливо не
шкодувати часу на це, і просто бути з ними. І
важливо не вдавати, бути собою, бути
автентичним. І тоді ти можеш стати маленьким
інструментом, який буде направляти цю
молодь у відповідне русло, а Бог собі раду з
наверненням дасть сам».
Щодо мігрантів та української діаспори,
владика Йосиф підкреслює: на сьогодні це 22
мільйони українців та людей з українським
корінням, які живуть майже на всіх
континентах світу, і потужно проявляють себе.
Як приклад – Канада, у розвиток якої свого часу
так вклалися українські емігранти і у уряді якої
нині є українці за походженням.
«Я переконаний, що в українця, який
виїжджає за кордон, загострюється почуття
приналежності до своєї нації і своєї Церкви, –
каже владика. – Навіть якщо людина була
літепла до своєї Церкви в Україні, то в діаспорі
почуття приналежності загострюється. І коли є
священник, який гуртує людей, і не тільки в
церкві – він започаткує і культурні заходи,
з’явиться Українська домівка, Народний дім…
Наша Церква ніколи не була спрямованою
лише на духовні практики – вона завжди
працювала з народом широко і глобально:

розвивала кооперацію (як приклад –
Маслосоюз, кооперації), читальні, школи,
дитячі садочки… На мою думку, наш народ
досі на генетичному рівні розуміє, що таке
Церква, і вимагає цього від священника. І в
новітній діаспорі також. І ти готовий для цього
народу не їсти, не спати, їхати за тисячі
кілометрів, щоб послужити, підтримати,
сказати, що Церква про них пам’ятає і готова у
їхніх змаганнях. Треба хотіти бути з ними на
одній ноті, відчути їх, говорити їхньому мовою,
щоб їм послужити».
«Я справді щасливий…»
При цьому владика вміє просто тішитися
життям – не забув, як співати і танцювати,
любить куховарити.
«Я справді люблю куховарити – причому
тоді, коли ніби немає з чого. Дивишся, що є в
холодильнику, у шухляді, у коморі – і виходиш
з того, що є. І це дуже цікаво – включаєш
креатив, і часом з того виходять дуже позитивні
речі», – каже він.
Розповідає, що колись дуже любив щось
готувати і мав цілий зошит із переписами.
Робив торти, пляцки, печиво – з будь-якого
тіста, і все дуже добре вдавалося.
«Коли нервовий, бо часом таке буває,
втікаю на кухню і тоді заспокоююся. Але
насправді кухня добра, коли робиш це з
любов’ю. Не вмію готувати мало, бо виріс у
багатодітній родині – як варю, то вже ціле відро
борщу. А щодо «фірмових» голубців:
спробуйте зробити не з фаршу, а порізати м’ясо
дрібненькими шматочками – побачите
різницю».
Владика каже, що є щасливим – і
священнослужителем, і людиною.
«Я поспішаю жити. Мені бракує часу
працювати. Священство – це моє. Не буду
священником – не буду ніким. Напевно, маю
бити поклони вдячності Богові зранку до
вечора, що Він у якийсь спосіб узяв мене за
руку і повів тією дорогою, якою я пішов. Це
невимовне щастя для кожної людини – знайти
себе, свою дорогу, своє покликання».
Департамент інформації УГКЦ
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Мокшицький. Відтак лицарські спільноти
почали створюватись в інших містах України.
Владика Михайло Бубній у своєму слові
заохотив
усіх
прочитати
книгу
про
Гваделупську Богородицю, а також поділився
моментами, які його особисто вразили під час
паломництва до Мексики. За його словами,
почитання Богородиці у Мексиці є особливим і
надзвичайним, яке торкає до глибини душі.
Богородиця, яка об’явилася у Мексиці – це
Богородиця з книги Одкровення – «Осяяна
сонцем та зірками». Її чудотворний образ у
Гваделупі не створений людьми. «Це потрібно
побачити і відчути, як вірні американського
континенту люблять Пресвяту Богородицю», –
сказав він.
«Я приїхав до Мексики з місією просити
Пресвяту Богородицю заступництва для
України в час кровоточивої війни на Донбасі.
Таке завдання доручив мені Блаженніший
Святослав,
коли
благословив
у
це
паломництво», – розповів владика Михайло.
Єпископ висловив сподівання на те, що
через служіння, молитву і працю Лицарів
Колумба хоч трохи побудується на цій землі
цивілізація любові.
У своєму слові головний редактор
видавництва Святого Павла Василь Єфремчук
підкреслив, що місія братерського поєднання і
любові в лоні Вселенської Католицької Церкви
є головною місією видання про єдність
об’явлення любові, якою є Богородиця у
Гваделупі. Це, за його словами, засвідчує
досвід спільної праці двох обрядів Католицької
Церкви над виданням книги. «Це нам важливо
не лише з огляду політичного поєднання чи
серед народу, але й у Святій Католицькій
Церкві», – вважає він.
Своїми
думками
про
Гваделупську
Богородицю поділився і національний делегат
Лицарів Колумба в Україні Юрій Малецький.
На його переконання, в цьому об’явленні
можна легко провести паралель з Україною –
плащ Хуана Дієго, на якому є нерукотворний
образ, можемо прирівняти до Покрову
Пресвятої Богородиці в Україні.

«Їздив до Мексики просити
Богородицю заступництва для
України», – владика Михайло Бубній
під час презентації книги про
Гваделупську Богоматір
8 липня 2021 року в каплиці Розена у Львові
з ініціативи Лицарів Колумба та видавництва
Святого Павла відбулася презентація книги
«Гваделупська Богородиця. Матір цивілізації
Любови». Автором книги є професор Карл
Андерсон, найвищий лицар ордену Лицарів
Колумба, та о. Едуардо Чавес Санчес, канонік
базиліки Діви Марії Гваделупської. Переклад
книги українською мовою здійснила д-р Ірина
Іванкович, голова релігійного товариства
«Свята Софія» у США.
«Діва Марія є джерелом єдності християн і
об’єктом любові вірних. Вона з’явилася понад
50 разів в часі і просторі, виявляючи окремі
аспекти своєї особи і Божої волі. Об’явлення у
Гваделупі є одним з виявів любові Матері Надії
і Матері Життя до переважно поганського
континенту», – зазначив о. Ігор Бойко.
Отець Ігор підкреслив, що каплиця Розена є
символічнм місцем для Лицарів Колумба в
Україні – у 2012 році в ній народилась перша
спільнота Лицарів в нашій країні. Тоді до
ордену були прийняті Отець і Глава УГКЦ
Блаженніший Святослав та архиєпископ і
митрополит Львівський РКЦ Мечислав
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THIS WEEK AT THE CATHEDRAL
SUN. July 11: SEVENTH SUNDAY AFTER PENTECOST
5:00 PM (SAT) – Divine Liturgy; for all parishioners; for the
repose of +Percy Byron Family.
8:00 AM (SUN) – Great Matins.
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng); for all parishioners;
for the health and blessings of Joy and Alex (50th Wedding
Anniversary); for the repose of +Don Hucal.
11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for all parishioners;
for the health and blessings of Michael and Slavka Kavalko
(25th Wedding Anniversary); for the health and intentions
of Michael Pecuh; for the health of Henadiy.
Mon. July 12: Martyrs Proclus and Hilary
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health and intentions of
Pastor James Lootes.
6:00 PM – Memorial Divine Liturgy with Panakhyda for the
repose of +Gordon Lucik.
Tues. July 13: Synaxis Archangel Gabriel and Venerable
Stephen the Sabbaite
7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Pastor Arthur
Pawlowski; for the health and intentions of Henadiy.
Wed. July 14: Apostle Aquila
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Mary and
+John Berezanski.; for the repose of +Zenon Dabrovnyj.
Thurs. July 15: Volodymyr the Great
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Matthew
Bogda.
Fri. July 16: Priest-Martyr Athenogenes and 10 Disciples
7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Wilfred
Prokop.
Sat. July 17: Great-Martyr Marina
9:00 AM – Divine Liturgy; for the health and birthday
blessings of Michael Kavalko.
1:00 PM – Wedding.
4:00 PM – Great Vespers.
5:00 PM – Divine Liturgy; for all parishioners; for the
health of Fr. Thomas Kobak.
SUN. July 18: SUNDAY OF THE SIX ECUMENICAL COUNCILS

Helen S. Tymoczko, B.Sc., LL.B.

8:00 AM (SUN) – Great Matins.
9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng); for all parishioners;
for the health and blessings of Fr. Terry and Dobr. Lada
Tesla Cherwick.
11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for all parishioners;
for the repose of +Myron Stefaniw.

Lawyer, Advocate and Notary
Wills & Probates
House Purchase & Mortgages
Minor Criminal
Phone: (780) 472-1758
Fax: (780) 756-0320
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