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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 25 , 2021 

Ninth Sunday after 
Pentecost 

Ninth Sunday after Pentecost; The Dormition of Saint 
Anna, Mother of the Most Holy God-bearer (Theotokos); 
Holy Women Olympiada and Eupraxia (5th c.); Tone 8. 

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

DIVINE LITURGY 

Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 8: You came down from on high, O 
Merciful One,* and accepted three days of 
burial* to free us from our sufferings.* O Lord, 
our life and our resurrection,* glory be to You. 

Troparion, Tone 4: O godly-minded Anna,* you 
bore in your womb the pure Mother of God, 
who gave birth to Life.* Rejoicing, therefore, in 
glory* you have passed today to a heavenly 
inheritance,* where those who exult have their 
dwelling.* There you intercede for the 
forgiveness of sins* of those who love you, O 
ever-blessed one. 

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

Kontakion, Tone 2: We feast the memory of the 
forebears of Christ* as with faith we beseech 
them to help us* and rescue from every 
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affliction* those who cry out: Our God is with 
us,* the God whose will it was to glorify them. 

Prokeimenon, Tone 8 

Pray and give praise to the Lord our God.  

Verse: In Judea God is known; His name is great 
in Israel. (Psalm 75:12,2) 

Epistle – 1 Corinthians 3:9-17 

For we are God’s fellow workers; you are God’s 
field, God’s building. According to the 
commission of God given to me, like a skilled 
master builder I laid a foundation, and another 
man is building upon it. Let each man take care 
how he builds upon it. For no other foundation 
can any one lay than that which is laid, which is 
Jesus Christ. Now if anyone builds on the 
foundation with gold, silver, precious stones, 
wood, hay, stubble—each man’s work will 
become manifest; for the Day will disclose it, 
because it will be revealed with fire, and the fire 
will test what sort of work each one has done. If 
the work which any man has built on the 
foundation survives, he will receive a reward. If 
any man’s work is burned up, he will suffer loss, 
though he himself will be saved, but only as 
through fire. Do you not know that you are 
God’s temple and that God’s Spirit dwells in 
you? If any one destroys God’s temple, God will 
destroy him. For God’s temple is holy, and that 
temple you are. 

Alleluia Verses 

Verse: Come, let us rejoice in the Lord; let us 
acclaim God our Saviour. Verse: Let us come 
before His countenance with praise and acclaim 
Him with psalms (Psalm 94:1,2) 

Gospel – Matthew 14:22-34 

Then he made the disciples get into the boat 
and go before him to the other side, while he 
dismissed the crowds. And after he had 
dismissed the crowds, he went up into the hills 
by himself to pray. When evening came, he was 
there alone, but the boat by this time was many 
furlongs distant from the land, beaten by the 
waves; for the wind was against them. And in 

the fourth watch of the night he came to them, 
walking on the sea. But when the disciples saw 
him walking on the sea, they were terrified, 
saying, “It is a ghost!” And they cried out for 
fear. But immediately he spoke to them, saying, 
“Take heart, it is I; have no fear.” And Peter 
answered him, “Lord, if it is you, bid me come to 
you on the water.” He said, “Come.” So Peter 
got out of the boat and walked on the water and 
came to Jesus; but when he saw the wind, he 
was afraid, and beginning to sink he cried out, 
“Lord, save me.” Jesus immediately reached out 
his hand and caught him, saying to him, “O man 
of little faith, why did you doubt?” And when 
they got into the boat, the wind ceased. And 
those in the boat worshiped him, saying, “Truly 
you are the Son of God.” And when they had 
crossed over, they came to land at Gennes′aret. 

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.* 
Alleluia, alleluia,* alleluia. (Psalm 32:1) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

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 Zenon 
Wolski, Jillian Danko, Molly Danko, Steve 
Ferenc, Laryssa Shewchuk, 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!!! 

HAPPY ANNIVERSARY – to Al and Noelle Misko, 
who celebrate their 56th Wedding Anniversary! 
May God continue to bless you with health, 
happiness, and peace. Mnohaya Lita! Many 
Happy Years! 
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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 

PRO-LIFE VOLUNTEERS NEEDED - Would you 
like to offer your time and skills to support pro-
life 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 

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) 

• 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. 

WE ARE LOOKING FOR A NANNY - who is well-
mannered, punctual, responsible, creative, and 
flexible with hours.  A mask is to be worn while 
working.  This position includes cooking, 
cleaning, and childcare.  For the first few 
months of the position, the nanny would be 
taking care of 2 children aged 1 and 3 and later 
on also provide assistance with a newborn.  The 
religion that we practice in our home is the 
Roman Catholic religion. The candidate should 
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have her own driver's license and drive to work.  
We can provide an underground, heated 
parking stall. The start date for this position is 
ideally Monday, August 16, 2021.  This is a long-
term, live-out position in Edmonton. A 
vulnerable sector background check is required 
before an official contract is signed.  The 
candidate must have a social insurance number 
(SIN) for tax purposes.  CPR training is preferred 
though not required. A minimum amount of 30 
hours per week should be expected and the rate 
of pay is $17.00 per hour. Two to three 
references will be contacted to confirm work 
ethic and prior work experience. Thank you so 
much for your interest in this position. Please 
call Racquel at (587) 501-5500 for any inquires. 

VOLUNTEERS FOR PYROHY WORKBEE – We are 
looking for volunteers to help with our Pyrohy 
Workbee, which will take place on Wednesday, 
August 4, from 9:00 am to 12:00 noon. If you are 
able to help out, please call Jenny at 780-424-
9723. 

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

SUNDAY JULY 18, 2021 

SUNDAY COLLECTION 
Sunday Envelopes $5,171.98 
Loose Donations $185.00 
Candles $105.65 
Donations to the Church $76.06 

TOTAL SUNDAY: $5,538.69 

PRESERVATION FUND 

Margaret Bembridge $10.00 
Max Ivanovic $20.00 
N.N. $20.00 
N.N. $20.00 
Terry Klowak $150.00 
Taras and Tetiana Kichma $300.00 
Rick ad Janine Doblanko $300.00 
Michael Sorochuk $1,000.00 
Della Kostyshen $1,000.00 
Lidia Wasylyn $51.80 
(In memory of Zonia Pryma) 

TOTAL: $2,871.80 

EPARCHIAL COLLECTION – PENTECOST $300.00 

NEEDY FUND $20.00 

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

CЛУЖБА БОЖA 

Тропарi і кондаки 

Тропар, глас 8: З висоти зійшов Ти, 
Mилосердний;* і триденне погребення 
прийняв Ти,* щоб нас звільнити від 
страждань.* Життя і воскресіння наше, 
Господи, слава Тобі! 

Тропар, глас 4: Життя родительку – чисту 
Богоматір* в утробі носила Ти, богомудра 
Анно.* Тому, у славі радіючи, нині 
переставилася Ти до небесного прийняття,* 
де житло тих, що веселяться,* просячи 
прогрішень прощення* для тих, що в любові 
Тебе почитають, присноблаженна. 

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

Кондак, глас 2: Прародичів Христових пам’ять 
празнуємо,* з вірою просячи їх помочі,* щоб 
ізбавилися від усякої скорби всі, що кличуть:* 
Бог наш з нами, що їх прославив, як і 
благоволив. 

Прокімен, Глас 8 

ВСІ: Помоліться і хвалу віддайте* Господеві, 
Богу нашому. 

Стих: Відомий Бог у Юдеї, в Ізраїлі велике ім’я 
Його. 

Апостол - 1 Kop 3, 9-17 

До Корінтян першого послання св. апостола 
Павла читання. 

Браття і сестри, ми співробітники Божі, ви 
Божа нива, Божа будівля. За благодаттю 
Божою, даною мені, я, мов мудрий 
будівничий, поклав основу, інший же на ній 
будує. Нехай же кожний вважає, як він будує. 
Іншої бо основи ніхто не може покласти, крім 
покладеної, і ця основа – Ісус Христос. Коли ж 
хто на цій основі будує з золота, срібла, 
самоцвітів, дерева, сіна, соломи – кожного 
діло стане явне; день бо Господній зробить 
його явним; бо він відкривається в вогні, і 
вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І 
коли чиє діло, що він збудував, устоїться, він 
прийме нагороду; коли ж чиє діло згорить, 
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він зазнає шкоди; та він сам спасеться, але 
наче крізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм 
Божий і що Дух Божий у вас пробуває? Коли 
хто зруйнує храм Божий, Бог його зруйнує, бо 
храм Божий святий, і цей храм – ви. 

До Римлян послання святого апостола 
Павла читання. 

Браття і сестри, всі ми, що в Христа Ісуса 
охрестилися, у смерть Його хрестилися. Ми 
поховані з Ним через хрещення на смерть, 
щоб, як Христос воскрес із мертвих славою 
Отця, і ми теж жили новим життям. Бо якщо 
ми з’єднані з Ним подобою Його смерти, то 
будемо й подобою Воскресіння. Знаємо ж, 
що старий наш чоловік став розп’ятий з Ним, 
щоб знищилось oце гріховне тіло, щоб нам 
гріхові більше не служити; бо хто вмер, той 
від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з 
Христом, то віруємо, що й житимемо з Ним, 
знаючи, що Христос, воскресши з мертвих, 
вже більше не вмирає: смерть над ним 
більше не панує. Вмираючи бо, він умер для 
гріха раз назавжди, а живучи, живе для Бога. 
Так само й ви вважайте себе мертвими для 
гріха, а живими для Бога в Христі Ісусі. 

Стихи Алилуя 

1. Прийдімо з похвалами перед обличчя 
Його, і псалмами воскликнім Йому. 2. Хваліте 
Господа з небес, хваліте Його на висотах. 

Євангеліє 
Матея 14, 22-34 / Матея 28, 16-20 

ТОГО ЧАСУ ІСУС заставив учнів увійти до 
човна й переплисти на той бік раніше від 
нього, тим часом як відпускав народ. І коли 
відпустив народ, пішов на гору молитись 
насамоті. Як звечоріло, він був там сам один. 
Човен уже був посеред моря і його кидали 
хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій 
сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по 
морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, 
жахнулись. –  То привид! – заговорили і з 
переляку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив 
до них: – Будьте спокійні – це я, не бійтеся! 
Тоді Петро озвавсь до нього й каже: – 

Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді 
до тебе! – Іди! – сказав Ісус. І вийшов Петро а 
човна, почав іти по воді і прийшов до Ісуса; 
але, побачивши, що вітер сильний, злякався, 
почав потопати і скрикнув: – Господи, рятуй 
мене!  Ісус зараз же простягнув руку, вхопив 
його і мовив до нього: – Маловіре, чого 
усумнився? І як увійшли до човна, вітер ущух. 
Тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до 
ніг, кажучи: – Ти істинно – Син Божий! І 
перепливши, прибули в землю 
генесаретську. 

Будьмо уважні! В той час одинадцять учнів 
пішли в Галилею на гору, куди їм призначив 
Ісус. Побачивши Його, вони вклонились 
Йому; але деякі сумнівались. Ісус приступив і 
промовив до них: Дана Мені всяка влада на 
небі й на землі. Ідіть, отже, навчіть усі 
народи: христячи їх в ім’я Отця, і Сина, і 
Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що Я 
вам заповідав. Ось Я з вами по всі дні аж до 
кінця віку. Амінь.  

Причасний 

Хваліте Господа з небес* хваліте Його на 
висотах. * Радуйтеся, праведні, у 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 Зенон 
Вольський, Джіліан Данко, Молі Данко, 
Стефан Ференц, Ларисі Шевчук 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! 
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МНОГАЯ ЛІТА – З нагоди 56 – річчя 
подружнього життя, складаємо найщиріші 
побажання Ал та Ноел Міско. Нехай Господь 
Бог благословить на многі і благі літа! 

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 11-ГО ЛИПНЯ, 2021 

НЕДІЛЬНА ЗБІРКА 

Недільні ковертки $5,171.98 
Дрібні пожертви $185.00 
Свічки $105.65 
Окремі Пожертви на парафію $76.06 

РАЗОМ: $5,538.69 

ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КАТЕДРИ 

Маргарита Бембридж $10.00 

Макс Іванович $20.00 

N.N. $20.00 

N.N. $20.00 

Тарас Кловак $150.00 

Тарас і Тетяна Кічма $300.00 

Рік і Яніна Добланко $300.00 

Михайло Сорочук $1,000.00 

Делла Костишен $1,000.00 

Ліда Василин $51.80 

(в пам’ять +Соні Прийма) 

РАЗОМ: $1,180.00 

ЄПАРХІЯЛЬНА ЗБІРКА – П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ $300.00 

ПОЖЕРТВА ДЛЯ ПОТРЕБУЮЧИХ -  $20.00 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Глава УГКЦ до молоді: «Як робити 

так, щоб нам було не однаково, коли 

всім однаково? » 
Коли ми бачимо людські гріхи, слабкості, 

навіть злочини, то насамперед мусимо собі 

робити іспит сумління, щоб самому так ніколи 

не чинити і з таким видом поведінки ніколи не 

миритися. 

Таку настанову дав Отець і Глава 

Української Греко-Католицької Церкви 

Блаженніший Святослав молоді під час 

загальнонаціональної прощі про Зарваниці. 

Блаженніший Святослав відзначив, що, 

мабуть, кожен із нас хоча б раз у житті ставив 

собі запитання, як робити так, щоб нам було не 

однаково, коли всім однаково? Як відстоювати 

правду, коли всі інші змирилися з брехнею? Бо 

часом люди бояться сказати правду, адже часто 

тих, хто говорить правду, не люблять. «Бо хто, 

– риторично запитує він, – любить чути правду 

про себе?» 

У таких обставинах Предстоятель, 

пригадуючи слова апостола Павла, радить не 

знеохочуватися, не опускати рук, не йти на 

компроміс зі злом і і з власним сумлінням. 

 «Тому каже Христос: шукайте правду, 

пізнайте правду і правда зробить вас вільними. 

Бо якщо ми живемо в правді, ми є вільними. 

Треба щодня дбати, щоб жити правдою і у 

своєму життєвому виборі не йти на компроміс 

зі злом і у своїх вчинках хотіти чинити тільки 

добро», – закликає Глава Церкви. 
Якщо ми хочемо когось змінити, то, як каже 

святий Августин, спершу треба полюбити його. 

«А потім усе те, що ми йому казатимемо, буде 

виявом нашої любові до тієї людини. І та любов 

підкаже, коли потрібно говорити, а коли 

мовчати», – каже Блаженніший Святослав. 
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Так само він радить любити свою Церкву. 

«Любіть свою Церкву. Якщо ви хочете, щоб 

вона була кращою, якщо ви хочете, аби в наших 

церковних спільнотах, парафіях було менше 

конформізму, клерикалізму та іншого «ізму», 

то любіть свою Церкву. Бо вона є ваша мама! 

Лише той, хто любить свою Церкву, може 

зробити її кращою», – вважає Предстоятель 

УГКЦ. 

Як приклад, він наводить себе. «Скажу 

щиро, до мене, як до Глави Церкви, стікаються 

скарги з усього світу. Часом питаю себе: 

Божечку, як я маю любити ту зранену парафію, 

як я маю любити того зраненого священника, 

монаха чи монахиню?! Чи того хлопця чи ту 

дівчину? Але тільки тоді, як я буду їх любити, 

можу допомогти залікувати їхні рани. Тоді ми 

всі разом зможемо бодай на крихітку стати 

кращими», – переконує Глава Церкви. 
Департамент інформації УГКЦ  

Як не розчаровуватися, не втрачати 

надію і не занепадати у вірі. Поради 

Глави УГКЦ 

Під час прощі до Зарваниці Блаженніший 

Святослав зустрівся з молоддю, щоб 

поділитися свої думками про значимість такого 

паломництва, а також відповісти на запитання, 

які цікавлять молодих людей. “Мудра молодь 

питає” ― невід’ємна складова цієї 

Всеукраїнської прощі. Як у теперішній час не 

розчаровуватися, не втрачати надію і не 

занепадати у вірі? ― таким було одне із кількох 

десятків запитань, які надішли для Патріарха 

УГКЦ. 

― Що таке криза віри? Вірити ― це 

спілкуватися. Криза віри ― це криза стосунків. 

Коли ми когось не бачили довго, то повноцінно 

не спілкувалися. Це призводить до кризи 

стосунків. Найгірша криза виникає, коли 
слухаємо лише самих себе. Коли не вмію чути 

ближнього, а концентрую увагу лише на собі. 

Пригадаймо, яка була криза між людьми, які 

перебували тривалий час на самоізоляції. 

Визріла велика небезпека ― домашнє 

насильство. Ми всі думаємо, як запобігати 

насильству, та коли з’являється криза стосунків 

із людьми, то настає також криза стосунків із 

Богом. 

Криза ― це ситуація, коли треба робити 

важливий вибір. Те ж саме в умовах пандемії ― 

мусимо запитати себе, яке місце займає в моєму 

житті Бог. Чи я живу, відповідно до того, що 

вчить християнська віра. Часто ми віру 

використовуємо, як своєрідний захист. Хочемо 

використати навіть Бога, бо Він має 

задовільнити лише мої потреби. В таких 

обставинах маємо слухати один одного і є 

багато способів спілкування. Та коли є 

можливість ― треба зустрічатися. 

Щоб пережити кризу віри треба плекати 

особисту молитву зранку і ввечері, молитися за 

всіх, хто перебуває в потребі. Шукати відповіді 

на питання, які болять. Давати Богові 

можливість говорити до нас. Ми так багато 

Богові говоримо, а нам треба навчитися 

слухати, що Він говорить. Момент мовчанки є 

дуже важливий. Господь говорить через 

обставини, інших людей, через Церкву. Вчіться 

читати молитовне Боже слово. Тоді разом 

зможемо перейти всі кризи. 

Новітнім викликом стало служіння онлайн, 

бо ми не могли збиратися разом у Церкві. 

З’явився феномен: люди дивляться Літургію, як 

телепередачу. Це неправильний спосіб участі в 

Богослуженні. Навіть у час підпілля, коли 

слухали Службу з Ватиканського радіо, ми 

духовно були присутні ― молилися, робили 

знак святого хреста, а коли відбувалося 

освячення, то будо відчуття, що перебували там 

серцем і душею. 

А сьогодні ми не тільки чуємо, а й бачимо. 

Коли берете участь у Службі Божій онлайн, 

робіть це так, ніби є присутніми у Церкві. Так 

єднаєтеся з подією. 

Мене запитували, чи можна дивитися 
Літургію в записі. Ні! Шукайте наживо ― так 

відчуватимете момент і станете домашньою 

Церквою. 
Департамент інформації УГКЦ" 
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THIS WEEK AT THE CATHEDRAL 

SUN. July 25: NINTH SUNDAY AFTER PENTECOST. THE 
DORMITION OF SAINT ANNA, MOTHER OF THE MOST 
HOLY GODBEARER. 

5:00 PM (SAT) – Divine Liturgy; for all parishioners; for the 
health of Don Korzenowski. 

8:00 AM (SUN) – Great Matins. 

9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng); for all parishioners; 
for the health and blessings for Henry Bernard; for the 
health of Barrie Sorochuk. 

11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy and Baptism (Ukr); for all 
parishioners; for the health and blessings for Volodymyr-
Ivan Babiak; for the thanksgiving and health of Yuriy and 
Markiana Yakymets. 

2:00 PM – Wedding: Ewa and Ronny. 

Mon. July 26: Priest-Martyr Hermalus  

7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Bishop David 
Motiuk; for the repose of +Paul Murynka. 

Tue. July 27: Great-Martyr Panteleimon  

7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Fr. Stephen 
Wojcichowsky; for the health and intentions of Laryssa. 

Wed. July 28: Apostles Prochor, Nicanor, Timon, and 
Parmenas 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the health of Verna and Sam; 
for health and intentions of Elaine Walker. 

Thurs. July 29: Martyr Callinicus 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Anna Farmus. 

Fri. July 30: Apostles Silas and Sivanus 

7:30 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Victoria 
Sorochuk. 

Sat. July 31: Holy & Just Endocimus 

9:00 AM – Divine Liturgy; for the repose of +Hryhory Yopyk. 
4:00 PM – Great Vespers. 
5:00 PM – Divine Liturgy; for all parishioners; for the repose 
of +Hryhory Yopyk. 

SUN. Aug 1: TENTH SUNDAY AFTER PENTECOST 

8:00 AM (SUN) – Great Matins. 

9:30 AM (SUN) – Divine Liturgy (Eng); for the intentions of 
all parishioners; for the health and intentions of Natalie 
Pare-Shewchuk; for the health and blessings for Taras and 
Lindsay Cherwick. 

11:00 AM (SUN) – Divine Liturgy (Ukr); for all parishioners; 
for the repose of +Roman Korbutiak. 

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 

 


