
CLERGY VISITATION INFORMATION & OFFICE HOURS 

ПАСТИРСЬКІ ВІДВІДИНИ / PASTORAL VISITATION: Чи Вам відомо про когось хворого/ої в 
своєму домі чи в лікарні? Можливо хтось бажає, щоб священик приїхав до них на відвідини? 
Користуйтесь нижчеподаними способами, для замовлення такої обслуги від наших священиків: 
If you are aware of anyone ill – at home or in a care facility – or who simply would appreciate a visit 
from our clergy, please inform us by one of the methods, below: 

 Безпосередній контакт зі священиком / Contact our Cathedral Priests directly 
 Повідомити через офіс адміністрації парафії / Contact the Administration Office 

 Заповнити «Картку Прохання на Відвідування» (при вході до храму) і залишити його 
з дежурними біля свічної лавки / “Visitation Request Card” (in the cathedral entrance) 

submitted to a Greeter 

А vital part of this specific ministry is YOUR HELP – please keep us informed. THANK YOU! 

ГОДИНИ ПРИЙОМУ В ОФІСІ ДУХОВЕНСТВА КАТЕДРИ / CATHEDRAL CLERGY OFFICE HOURS: 
PLEASE NOTE that for the duration of the pandemic period, our Clergy Office will function on a “by 
appointment only” basis. Please contact Fr. Stephan or Fr. Cornell directly to arrange for an 
appointment time. 
УВАГА! Упродовж періоду пандемії, прийом в офісі духовенства катедри відбудуться тільки «по 
замовленню» зі священиком. Домовляйтеся, будь ласка, безпосередньо з о. Стефаном або з о. 
Корнилієм. 

“Stop by to pray, to consult, for counsel or even just for coffee & conversation!” 

ADMINISTRATION OFFICE INFORMATION 
Hours of Business: MONDAY – FRIDAY from 10:00 AM – 3:00 PM 

(facility/catering booking, food orders, general inquiries) 

Години праці: від ПОНЕДІЛКА до П’ЯТНИЦІ, від 10:00 год. до 15:00 год. 
(забронювати зал/банкетної обслуги, замовлення страв, запитання відносно парафії) 

З КОМЕНТАРЯМИ / ПИТАННЯМ ВІДНОСНО ЛИСТКА ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО: 
ALL COMMENTS / INQUIRIES REGARDING THE BULLETIN MAY BE SENT TO: 

priest@uocc-stjohn.ca 

DEADLINE FOR BULLETIN SUBMISSIONS 
THURSDAY AT 12:00 PM 

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА КАТЕДРА СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ 
UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL OF ST. JOHN THE BAPTIST 

10951 – 107 Street, Edmonton, Alberta T5H 2Z5 
Телефон / Telephone: 780-425-9692  Факс / Fax: 780-425-3991 

Телефон офісу духовенства / Clergy Office Telephone: 780-421-0889 
Email: info@uocc-stjohn.ca        E-Transfer Donations: giving@uocc-stjohn.ca 

Website: www.uocc-stjohn.ca        Facebook: www.facebook.com/UOCSJB 

КАТЕДРАЛЬНИЙ ЛИСТОК 
THE CATHEDRAL BULLETIN 
05 ГРУДНЯ 2021 – 05 DECEMBER 2021 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ        SERVICE SCHEDULE 
Утреня: в неділю – 8:30 год 
Matins: Sundays – 8:30 a.m. 

Божественна Літургія: в неділю і свята – 9:30 год 
Divine Liturgy: Sundays & Feast Days – 9:30 a.m. 

Молебень з Акафістом до Ісуса Христа: в середу о 12:00 год 
Moleben’ & Akathist to Jesus Christ: Wednesday at 12:00 PM 

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ КАТЕДРИ – CATHEDRAL PRESIDING HIERARCH 
ПРЕОСВЯЩЕННІШИЙ ІЛАРІОН, ЄПИСКОП ЕДМОНТОНСЬКИЙ Й ЗАХІДНОЇ ЄПАРХІЇ 

МІСЦЕБЛЮСТИТЕЛЬ МИТРОПОЛИЧОЇ КАФЕДРИ УПЦК 
HIS GRACE ILARION, BISHOP OF EDMONTON & THE WESTERN EPARCHY 

LOCUM TENENS OF THE METROPOLITAN CATHEDRAL OF THE UOCC 
11404 – 112 Avenue, Edmonton, AB T5G 0H6 
Telephone (Eparchial Office): 780-455-1938 

НАСТОЯТЕЛЬ – CATHEDRAL DEAN 
ПРОТОПРЕСВІТЕР СТЕФАН СЕМOТЮК - PROTOPRESBYTER STEPHAN SEMOTIUK 

206–400 Palisades Way, Sherwood Park, AB T8H 0H4 
Telephone: 780-570-3712 (H); 780-421-0289 (W) Email: dean@uocc-stjohn.ca 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ СВЯЩЕНИК – ASSOCIATE PARISH PRIEST 
ПРОТОІЄРЕЙ КОРНИЛІЙ ЗУБРИЦЬКИЙ – ARCHPRIEST CORNELL ZUBRITSKY 

5518 Conestoga Street, Edmonton, AB T5E 6R6 
Telephone: 780-691-0637 (M); 780-421-0289 (W) E-mail: priest@uocc-stjohn.ca 



24-та НЕДІЛЯ ПІСЛЯ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ (Глас 7) – РІЗДВЯНИЙ ПІСТ («ПИЛИПІВКА») 
24th SUNDAY AFTER PENTECOST (Tone 7) – NATIVITY (“ST. PHILLIP’S”) FAST 

Післясвято Введення. Апп. від 70-x: Филимона й Архипа і мц. рівноапостольної Апфії (І ст.); свт. 
Калліста ІІ, патріарха Константинопольського (після 1397); Блгв. Ярополка, у св. хрещенні Петра, кн. 
Володимир-Волинського (1086); Мчч. Кикилії (Цицилії), Валеріана, Тивуртія і Максима (бл. 230); Мч. 
Прокопія читця (303); мч. Менигна (250); Прп. Агави Ісмаїльтянина (V ст.); Прав. Михаїла, воїна, 
болгарина (866). 
Afterfeast of the Entrance. Apstls. of the Seventy: Philemon & Archippus, Martyr Apphia (I c.); HHrch. 
Callistus II, patriarch of Constantinople (after 1397) St. Yaropolk, in holy baptism, Peter, prince of 
Volodymyr-Volynsk (1086); Mrtrs. Cecilia, Valerian, Tiburtius, & Maximus (288); Mrtr. Procopius the 
Reader (303). Mrtr. Menignus (250); Ven. Agabbas of Syria (V c.); Righteous Michael the Soldier of Bulgaria 
(866). 

ТРОПАР ВОСКРЕСНИЙ / RESURRECTIONAL TROPARION (Глас / Tone 7) 
Зруйнував єси Хрестом Твоїм смерть, / відкрив Ти розбійнику рай, / Мироносицям плач змінив, / і 
апостолам проповідувати повелів єси, / що Ти воскрес, Христе Боже, // даючи світові велику милість. 

You destroyed death by Your Cross. / You opened paradise to the thief. / You changed the Myrrh-Bearers 
weeping / and commanded Your apostles to proclaim / that You are risen, O Christ God, // granting the 
world great mercy. 

ТРОПАР СВЯТА / TROPARION OF THE FEAST (Глас / Tone 4) 
Сьогодні передзображення Божого благовоління / і спасіння людей проповідання. / У храмі Божому 
Діва ясно з’являється / і про Христа всім предвіщає. / Їй же голосно заспіваймо: / Радуйся, промислу 
// Сотворителя сповнення. 

Today is the foreshadowing of God’s benevolence / and the herald of salvation for the human race. / The 
Virgin appears openly in the Temple of God, / foretelling Christ to all. / Let us then with a great voice, cry 
out to her: / Rejoice, O fulfillment // of the Creator’s dispensation. 

ТРОПАР ХРАМУ / TROPARION OF TEMPLE (Глас / Tone 4) 
Пророче і Предтече пришестя Христового, / ми не в силі достойно прославляти тебе, / що з любов’ю 
тебе шануємо. / Бо неплідність матері і батьківська безгласність / розрішилися славним і чесним 
твоїм різдвом / і воплочення Сина Божого // світові проповідується. 

O Prophet and Forerunner of the coming of Christ, / all we who honour you with love / are at a loss to 
praise you worthily. / For the barrenness of your mother and the silence of your father / have been ended 
by your glorious and honourable nativity, / and the incarnation of the Son of God // is preached to the 
world. 

ТРОПАР АПОСТОЛІВ / TROPARION OF APOSTLES (Глас / Tone 3) 
Апостоли Святії, / моліть милостивого Бога, // щоб відпущення гріхів подав душам нашим. 

O holy apostles, / entreat the Merciful God // that He grant unto our souls forgiveness of sins. 

VOLUNTEERS NEEDED FOR CATERING! We ask for your help during 
events being held at St. John’s Cultural Centre. CONSULT THE POSTED 
LIST OF EVENTS IN THE KITCHEN (OR call the Administration Office!)   

PYROHY WORK BEE SCHEDULE: ALL are 
welcome to join our team to make pyrohy 

& enjoy fellowship, with COFFEE & LUNCH PROVIDED! NEW 
VOLUNTEERS ARE ALWAYS WELCOME TO JOIN THE FUN – COME 
ONCE, COME EVERY WEEK! Please contact the Administration Office 
for details. 

NEXT WORK BEE: TUESDAY, 07 DECEMBER at 9:00 AM  

We offer for sale a small selection of CROSSES & WEDDING 
ICONS. The NEW “ВІРА-FAITH” PRAYER BOOK is also available! 
If you would like to make a purchase, please see the staff in 
the Administration Office. 
У нас, в офісі Адміністрації, можна купити ХРЕСТИКІВ ТА 
ВІНЧАЛЬНИХ ІКОН, якщо у вас є потреба! Продаємо й 
НОВОГО МОЛИТОВНИКА «ВІРА-FAITH!» 

ІНФОРМАЦІЯ ВІДНОСНО СВ. ТАЇНСТВА ПОКАЯННЯ (СПОВІДІ)! Від 14-го липня ц.р., з 
благословення Місцеблюстителя Митрополичої Кафедри УПЦК, Преосвященнішого Єпископа 
Едмонтонського Іларіона, вірні можуть брати участь в Св. Таїнстві Покаяння, з певними умовами 
пов’язаними з пандемією: 1) Сповідь відбудеться індивідуально, за попередньою 
домовленістю зі священиком; 2) Сповіді перед Божественною Літургією мусять закінчитись за 
30-ти хвилин до початку Божественної Літургії; 3) обов’язкове священику і сповіднику одягати 
маски і дотримуватись відповідної відстані між собою; 4) покладання єпитрахилі на голову 
сповідника при читанні Розрішальної Молитви не буде. Домовляйтесь безпосередньо з о. 
Стефаном або з о. Корнилієм про час Сповіді. Можна і залишити повідомлення в офісі 
Адміністрації (з офісу повідомлять наших священиків). 
INFORMATION REGARDING TO THE HOLY MYSTERY OF REPENTENCE (CONFESSION)! With the 
blessing of the Locum Tenens of the Metropolitan Cathedral of the UOCC, His Grace Bishop Ilarion of 
Edmonton, participation in the Holy Mystery of Repentance has been restored, commencing 14 July 
of this year, with specific conditions related to the pandemic: 1) Confession must take place by 
appointment only; 2) Confessions before Divine Liturgy must conclude 30 minutes before the start 
of Divine Liturgy; 3) masks must be worn by the priest and penitent, and physical distancing must be 
maintained, and 4) the epitrachelion will not be placed on the penitent’s head for the Prayer of 
Absolution. Please contact Fr. Stephan or Fr. Cornell directly to make an appointment for Confession 
OR contact the Administration Office with your request (the message will be passed to our priests). 



У НАШОМУ ХОРІ – НОВИЙ ДИРИГЕНТ і НОВИЙ «РОБОЧИЙ СЕЗОН»! XОРИСТИ ЧЕКАЮТЬ ВАС В 
СВОЇХ РЯДАХ! Розпочались репетиції катедрального хору! Запрошуємо всіх приєднатися до 
хору, незважаючи на музичний / літургічний досвід! Репетиції відбуваються щосереди, від год. 
19:15 до 21:15, в підвалі собору. Дотримуємось всіх державних карантинних умов – одівання 
масків обов’язкове під час репетиції, відстань на 2М між хористами, і т.п. Хорисити мусять 
бути повністю вакцинованими. Про дальших деталей можна довідатися у диригента, Ореста 
Солтикевича – емейл osoltykevych@yahoo.ca або тел. / СМС 780-953-6671. Чекаємо Вас в 
нашому хорі! 

OUR CHOIR HAS A NEW CONDUCTOR & IS “BACK TO WORK” – THEY’D BE HAPPY IF YOU JOINED 
THEM! Cathedral Choir rehearsals have resumed! Everyone is welcome to sing with our choir! No 
experience is required! Rehearsals take place every Wednesday evening from 7:15 to 9:15 in the 
church basement. We follow AHS guidelines for choir rehearsals, including wearing masks 
throughout the entire time we are downstairs, and singers sitting 2m apart from each. And all 
singers must be double vaccinated. For more info, contact the conductor, Orest Soltykevych by 
email at osoltykevych@yahoo.ca or call/text 780-953-6671. We look forward to seeing you! 

SEEKING YOUR SUPPORT & DONATIONS DURING THIS SEASON! 
The next parish PYROHY SUPPER will be hosted FRIDAY, 17 DECEMBER. This will also be the 

evening we will hold our ANNUAL CHRISTMAST RAFFLE! 
We need your help! We ask that anyone willing to assist us with this annual fundraiser make a 

contribution of a gift for the raffle OR you may choose to make a financial contribution toward 
purchase of raffle items. 

All contributions may be dropped off in the Administration Office during regular office hours or by 
appointment (see cover page for contact information). 

We thank all contributors in advance for your support & contributions! 
СЬОГОДНІ: РІЧНІ ЗБОРИ СОЮЗУ УКРАЇНОК КАНАДИ – ВІДДІЛУ КАТЕДРИ СВ. ІВАНА! Збори 
катедрального відділу Союзу Українок Канади відбудуться в неділю,05 грудня о год. 13:00, у 

режимі Google Meet. Щиро запрошуємо всіх членкинь відділу на річні збори й 
заохочуємо вас до активної участі в них! 
ANNUAL GENERAL MEETING OF UWAC – ST. JOHN'S CATHEDRAL BRANCH, TODAY! 
The Ukrainian Women’s Association of Canada – St. John’s Cathedral Branch, will hold 
its Annual General Meeting (in accordance with the Branch's by-laws) TODAY, 05 
December 2021, at 1:00 p.m., via Google Meet. All members are most welcome and 
encouraged to attend. 

SPEAK LESS, PRAY MORE. 
St. Porphyrios of Kavsokalyvia 

КОНДАК ВОСКРЕСНИЙ / RESURRECTIONAL KONDAK (Глас / Tone 7) 
Влада смерти не може вже тримати людей, / бо зійшов Христос, сокрушаючи і знищуючи сили її. / 
Ад вже переможений. / Пророки одностайно радуються. / Явився Спас сущим у вірі, промовляючи: 
// Виходьте, вірні, до воскресіння. 

The dominion of death can no longer hold men captive, / for Christ descended shattering and destroying 
its power. / Hades is bound / while the prophets rejoice in harmony. / The Saviour has come to those 
who believe, saying: // come forth you faithful, unto the resurrection. 

КОНДАК ХРАМУ / KONDAK OF THE TEMPLE (Глас / Tone 3) 
Колись неплідна, нині Предтечу Христового народжує, / і він є сповнення всякого пророцтва, / бо 
Кого пророки проповідували, / на Того він у Йордані руку поклав, / ставши Божого Слова // 
пророком, проповідником, разом і Предтечею. 

She who once was barren today bears the Forerunner of Christ, / who is the fulfillment of every prophecy. 
/ For he, in the Jordan, laid his hand on Him / Whom the prophets preached, / and was revealed as 
Prophet, Preacher and Forerunner // of the Word of God. 

«СЛАВА» - КОНДАК AПОСТОЛІВ / “GLORY” – KONDAK OF THE APOSTLES (Глас / Tone 4) 
Як зіркок пресвітліших, / Церква назавжди здобула вас, апостоли, / просвітлюючись даруванням 
многих чудес твоїх. / Тому взиваємо до Христа: / спаси тих, що з вірою шанують пам’ять Твоїх 
апостолів, // Многомилостивий. 

As most bright stars, / the Church has forever acquired you, O apostles, / being enlightened with the 
gift of a multitude of your miracles: / wherefore we call unto Christ: / Save, O Greatly-merciful One, 
those who in faith honour the memory // of Your apostles. 

«І НИНІ» - КОНДАК СВЯТА / “NOW & EVER” – KONDAK OF THE FEAST (Глас / Tone 4) 
Пречистий Храм Спасів / — дорогоцінний чертог і Діва — / священна Скарбниця Божої слави, / 
сьогодні вводиться в дім Господній, / благодать із Собою вводячи; що в Дусі Божественнім, / яку 
оспівують ангели Божі: // Вона є Оселя Небесна. 

The All-Pure Temple of the Saviour, / the Precious Bridal Chamber and Virgin, / the Sacred Treasure 
of the Glory of God, / is led today into the House of the Lord, / bringing with her the grace of the 
Divine Spirit. / God’s angels hymn her with chants of praise: // For truly she is the heavenly dwelling. 

ПРОКИМЕН ГЛАСУ / PROKIMEN OF THE TONE (Глас / Tone 7) 
Господь кріпость людям Своїм дасть, Господь благословить людей Своїх миром. 
Стих: Принесіть Господеві, сини Божі, принесіть Господеві молодих ягнят. 

The Lord shall give strength to His people, the Lord shall bless His people with peace. 
Verse: Bring to the Lord, you sons of God, bring young rams to the Lord. 

ПРОКИМЕН АПОСТОЛІВ / PROKIMEN OF THE APOSTLES (Глас / Tone 8) 
По всій землі лунає голос їх і до краю вселенної слова їх. 

Their proclamation has gone out into all the earth and their words to the ends of the universe. 



АПОСТОЛ НЕДІЛЬНИЙ / SUNDAY EPISTLE (до Ефесян / Ephesians 2:14-22) 
Браття! 14 Христос бо наш мир, що вчинив із двох одне й зруйнував серединну перегороду, 
ворожнечу, Своїм тілом, 15 Він Своєю наукою знищив Закона заповідей, щоб з обох збудувати 
Собою одного нового чоловіка, мир чинивши, 16 і хрестом примирити із Богом обох в однім тілі, 
ворожнечу на ньому забивши. 17 І, прийшовши, Він благовістив мир вам, далеким, і мир 
близьким, 18 бо обоє Ним маємо приступ у Дусі однім до Отця. 19 Отже, ви вже не чужі й не 
приходьки, а співгорожани святим, і домашні для Бога, 20 збудовані на основі апостолів і 
пророків, де наріжним каменем є Сам Ісус Христос, 21 що на ньому вся будівля, улад побудована, 
росте в святий храм у Господі, 22 що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. 

Brethren! 14 Christ Himself is our peace, who has made both one, and has broken down the middle 
wall of separation, 15 having abolished in His flesh the enmity, that is, the law of commandments 
contained in ordinances, so as to create in Himself one new man from the two, thus making peace, 
16 and that He might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to 
death the enmity. 17 And He came and preached peace to you who were afar off and to those who 
were near. 18 For through Him we both have access by one Spirit to the Father.19 Now, therefore, 
you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the 
household of God, 20 having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ 
Himself being the chief cornerstone, 21 in whom the whole building, being fitted together, grows into 
a holy temple in the Lord, 22 in whom you also are being built together for a dwelling place of God in 
the Spirit. 

АПОСТОЛ АПОСТОЛІВ / EPISTLE OF THE APOSTLES (до Филемона / Philemon 1:1-25) 
Браття! 1 Павло, в'язень Христа Ісуса, та брат Тимофій, улюбленому Филимонові й 
співробітникові нашому, 2 і сестрі любій Апфії, і співвойовникові нашому Архипові, і Церкві 
домашній твоїй: 3 благодать вам і мир від Бога Отця нашого й Господа Ісуса Христа! 4 Я завсіди 
дякую Богові моєму, коли тебе згадую в молитвах своїх. 5 Бо я чув про любов твою й віру, яку 
маєш до Господа Ісуса, і до всіх святих, 6 щоб спільність віри твоєї діяльна була в пізнанні всякого 
добра, що в нас для Христа. 7 Бо ми маємо радість велику й потіху в любові твоїй, серця бо святих 
заспокоїв ти, брате. 8 Через це, хоч я маю велику відвагу в Христі подавати накази тобі про 
потрібне, 9 але більше з любови благаю я, як Павло, старий, тепер же ще й в'язень Христа Ісуса. 
10 Благаю тебе про сина свого, про Онисима, що його породив я в кайданах своїх. 11 Колись то 
для тебе він був непотрібний, тепер же для тебе й для мене він дуже потрібний. 12 Тобі я вертаю 
його, того, хто є неначе серце моє. 13 Я хотів був тримати його при собі, щоб він замість тебе мені 
послужив у кайданх за Євангелію, 14 та без волі твоєї нічого робити не хотів я, щоб твій добрий 
учинок не був ніби вимушений, але добровільний. 15 Бо може для того він був розлучився на час, 
щоб навіки прийняв ти його, 16 і вже не як раба, але вище від раба, як брата улюбленого, 
особливо для мене, а тим більше для тебе, і за тілом, і в Господі. 17 Отож, коли маєш за друга 
мене, то прийми його, як мене. 18 Коли ж він чим скривдив тебе або винен тобі, полічи це мені. 
19 Я, Павло, написав це рукою своєю: Я віддам, щоб тобі не казати, що ти навіть самого себе мені 
винен. 20 Так, брате, нехай я одержу те, що від тебе прохаю в Господі. Заспокой моє серце в  

ДІЙШЛИ ПЕРЕДРІЗДВЯНОГО СЕЗОНУ – ПОДБАЙМО ПРО ПОТРЕБИ ЧЛЕНІВ 
НАШОЇ ПАРАФІЇ ТА ВІДДІЛУ СОЮЗУ УКРАЇНОК КАНАДИ! Катедральний відділ 
Союзу Українок Канади організує добровольчий проєкт під час наступаючого 
перед Різдв’яного сезону. Чи знаєте когось, хто приймав би волонтерів на 
коротке відвідування зі свіжим печевом? Повідоміть Юлію Елащук (780) 909-
1453 АБО julia.elaschuk@shaw.ca про таких осіб. Для успішного проведення 
проєкту, потрібно волонтерів, які б помогли пекти тісточки / коржики  в суботу, 

11 грудня 2021 р., о год. 09:00, в кухні культурного центру. Потрібно й волонтерів, які 
розноситимуть подаруночки-печево того-ж дня. 
REACHING OUT TO PARISH & UWAC MEMBERS! The Ukrainian Women’s Association of Canada, St. 
John’s Cathedral Branch is planning to organize a benevolent project during the upcoming holiday 
season. If you are aware of parish or UWAC individuals in need, who would appreciate a doorway 
visit and gift of baking, please inform Julia Elaschuk (780) 909-1453 OR julia.elaschuk@shaw.ca. In 
order for this undertaking to be successful, volunteers are required Saturday, 11 December 2021, 
beginning at 9:00 a.m., in the kitchen of St. John's Cultural Centre, to assist with baking. Volunteers 
are also required to drive and distribute the gift of baking to five or six households that afternoon. 



100th ANNIVERSARY OF OUR CATHEDRAL IN 2023! In preparation for this 
milestone, the anniversary committee is asking our membership to participate in 
these preparations in the following ways: ARTISTS! We would like submissions 
for an ANNIVERSARY LOGO! The successful design will be announced at the 
parish AGM February. MEMBERS! Please submit photos, write & submit 
MEMORIES & RECOLLECTIONS of your experience of life in our cathedral 

community! Any submissions may be sent to mitchmakow@shaw.ca. 

УПОКОЙ, ГОСПОДИ! Сьогодні відслужимо Заупокійну Літію за спочилих рабів 
Божих, усіх покійних членкинь катедрального відділу Союзу Українок 
Канади. Запрошуємо всіх залишитись віддати належну шану покійним. 
Приснопоминаємим рабам Божим, – Царство небесне та вічний спокій! 

GRANT REST, O LORD! Today, we will serve a Memorial Litiya for the departed 
members of the Ukrainian Women’s Association of Canada – St. John’s Cathedral Branch. We invite 
everyone to remain and honour these departed servants of God! May the ever-remembered servants of 
God rest eternally in the Heavenly Kingdom! 

VOLUNTEERS NEEDED FOR CATHEDRAL “WINTER CLEANING”! We ask for your help tomorrow, 
beginning at 9:00 AM. The cathedral will be cleaned, in preparation for the Feast of 
the Nativity, including setting out Christmas trees. 
ПОТРІБНО ВОЛОНТЕРІВ ДЛЯ «ЗИМОВЕ ПРИБИРАННЯ» НАШОЇ КАТЕДРИ! 
Просимо помочі волонтерів завтра, починаючи від год. 9:00. Прибиратимемо 
храм, включно з декорацією святкових ялинок, в підготовлення до Різдвяних 
свят. 

DONATIONS for the 2021 TAX YEAR are still being accepted. YEAR-END isn’t far off! UNPAID 2021 
Membership Pledges are due by 31 DECEMBER. LET US ALL BE GOOD SUPPORTERS & STEWARDS OF 
OUR PARISH! SUBMIT YOUR PLEDGES TODAY! 

Піст – це не «не їсти їжі». Піст – це про неї не думати. А думати про те, 
що поряд є людина, якій боляче. Її треба знайти і цей біль угамувати. Що 

поруч дитя, яке потребує нашої уваги, нашого тепла. Що поруч із нами 
люди, і нам треба бути людьми. 

Господь приходить у світ із Різдвом, через Любов до нас. Ось і ми 
повинні зустріти Його Різдво з любов'ю. Любов'ю до всіх - і малих, і 

великих, до всіх людей. 
Архімандрит Софроній (Чуприна) 

Христі! 21 Пересвідчений я про слухняність твою, і тобі написав оце, відаючи, що ти зробиш і 
більше, ніж я говорю. 22 А разом мені приготуй і помешкання, бо надіюся я, що за ваші молитви 
я буду дарований вам. 23 Вітає тебе Епафрас, мій співв'язень у Христі Ісусі, 24 Марко, Аристарх, 
Димас, Лука, мої співробітники. 25 Благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом! Амінь. 

Brethren! 1 Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy our brother, to Philemon our beloved friend 
and fellow laborer, 2 to the beloved Apphia, Archippus our fellow soldier, and to the church in your 
house: 3 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 4 I thank my God, 
making mention of you always in my prayers, 5 hearing of your love and faith which you have toward 
the Lord Jesus and toward all the saints, 6 that the sharing of your faith may become effective by the 
acknowledgment of every good thing which is in you in Christ Jesus. 7 For we have great joy and 
consolation in your love, because the hearts of the saints have been refreshed by you, brother. 8 

Therefore, though I might be very bold in Christ to command you what is fitting, 9 yet for love’s sake 
I rather appeal to you—being such a one as Paul, the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ— 
10 I appeal to you for my son Onesimus, whom I have begotten while in my chains, 11 who once was 
unprofitable to you, but now is profitable to you and to me. 12 I am sending him back. You therefore 
receive him, that is, my own heart, 13 whom I wished to keep with me, that on your behalf he might 
minister to me in my chains for the gospel. 14 But without your consent I wanted to do nothing, that 
your good deed might not be by compulsion, as it were, but voluntary. 15 For perhaps he departed 
for a while for this purpose, that you might receive him forever, 16 no longer as a slave but more 
than a slave—a beloved brother, especially to me but how much more to you, both in the flesh and 
in the Lord. 17 If then you count me as a partner, receive him as you would me. 18 But if he has 
wronged you or owes anything, put that on my account. 19 I, Paul, am writing with my own hand. I 
will repay—not to mention to you that you owe me even your own self besides. 20 Yes, brother, let 
me have joy from you in the Lord; refresh my heart in the Lord. 21 Having confidence in your 
obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I say. 22 But, meanwhile, also 
prepare a guest room for me, for I trust that through your prayers I shall be granted to you. 23 
Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, greets you, 24 as do Mark, Aristarchus, Demas, Luke, 
my fellow laborers. 25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. 

АЛИЛУАРІЙ ГЛАСУ / ALLELUIA VERSE OF THE TONE 
Благо є прославляти Господа, і співати Імені Твоєму, Всевишній. 
Стих: Сповіщати вранці про милість Твою, і вночі про правду Твою. 

It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to Your Name, O Most High. 
Verse: To declare Your mercy in the morning and Your truth by night. 

АЛИЛУАРІЙ АПОСТОЛІВ / ALLELUIA VERSE OF THE APOSTLES (Глас / Tone 1)  
Небеса прославляють чудеса Твої, Господи, і істину Твою в Церкві святих. 
The heavens, O Lord, shall declare Your wonders, and Your Truth in the assembly of the saints. 

 
 



НЕДІЛЬНЕ ЄВАНГЕЛІЄ / SUNDAY GOSPEL (від Луки / Luke 12:16-21) 
Сказав Господь притчу цю: В одного багача гойно нива вродила була.17 І міркував він про себе й 
казав: Що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? 18 І сказав: Оце я зроблю, порозвалюю 
клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. 19 І скажу 
я душі своїй: Душе, маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж та пий, і 
веселися! 20 Бог же до нього прорік: Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і 
кому позостанеться те, що ти був наготовив? 21 Так буває і з тим, хто збирає для себе, та не багатіє 
в Бога. 

The Lord spoke this parable: 16 “The ground of a certain rich man yielded plentifully. 17 And he 
thought within himself, saying, ‘What shall I do, since I have no room to store my crops?’ 18 So he 
said, ‘I will do this: I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and 
my goods. 19 And I will say to my soul, “Soul, you have many goods laid up for many years; take your 
ease; eat, drink, and be merry.” ’ 20 But God said to him, ‘Fool! This night your soul will be required 
of you; then whose will those things be which you have provided?’ 21 “So is he who lays up treasure 
for himself, and is not rich toward God.” 

ЄВАНГЕЛІЄ АПОСТОЛІВ / GOSPEL OF THE APOSTLES (від Луки / Luke 10:1-15) 
Одного разу, 1 призначив Господь і інших Сімдесят, і послав їх по двох перед Себе до кожного 
міста та місця, куди Сам мав іти. 2 І промовив до них: Хоч жниво велике, та робітників мало; тож 
благайте Господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво Своє. 3 Ідіть! Оце посилаю Я вас, як 
ягнят між вовки. 4 Не носіть ні калитки, ні торби, ні сандаль, і не вітайте в дорозі нікого. 5 Як до 
дому ж якого ви ввійдете, то найперше кажіть: Мир дому цьому! 6 І коли син миру там буде, то 
спочине на ньому ваш мир, коли ж ні до вас вернеться. 7 Зоставайтеся ж у домі тім самім, 
споживайте та пийте, що є в них, бо вартий робітник своєї заплати. Не ходіть з дому в дім. 8 А як 
прийдете в місто яке, і вас приймуть, споживайте, що вам подадуть.9 Уздоровлюйте хворих, що 
в нім, промовляйте до них: Наблизилося Царство Боже до вас! 10 А як прийдете в місто яке, і вас 
не приймуть, то вийдіть на вулиці його та й кажіть: 11 Ми обтрушуємо вам навіть порох, що 
прилип до нас із вашого міста. Та знайте оце, що наблизилося Царство Боже! 12 Кажу вам: того 
дня легше буде содомлянам, аніж місту тому! 13 Горе тобі, Хоразіне, горе тобі, Віфсаїдо! Бо коли 
б то у Тирі й Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони покаялися в 
волосяниці та в попелі! 14 Але на суді відрадніш буде Тиру й Сидону, як вам.15 А ти, Капернауме, 
що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш! 

At that time, 1 the Lord appointed seventy others also, and sent them two by two before His face 
into every city and place where He Himself was about to go. 2 Then He said to them, “The harvest 
truly is great, but the laborers are few; therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers 
into His harvest. 3 Go your way; behold, I send you out as lambs among wolves. 4 Carry neither money 
bag, knapsack, nor sandals; and greet no one along the road. 5 But whatever house you enter, first 
say, ‘Peace to this house.’ 6 And if a son of peace is there, your peace will rest on it; if not, it will 
return to you. 7 And remain in the same house, eating and drinking such things as they give, for the 
laborer is worthy of his wages. Do not go from house to house. 8 Whatever city you enter, and they 

receive you, eat such things as are set before you. 9 And heal the sick there, and say to them, ‘The 
kingdom of God has come near to you.’ 10 But whatever city you enter, and they do not receive you, 
go out into its streets and say, 11 ‘The very dust of your city which clings to  us we wipe off against 
you. Nevertheless know this, that the kingdom of God has come near you.’ 12 But I say to you that it 
will be more tolerable in that Day for Sodom than for that city. 13 “Woe to you, Chorazin! Woe to 
you, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, 
they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes. 14 But it will be more tolerable for 
Tyre and Sidon at the judgment than for you. 15 And you, Capernaum, who are exalted to heaven, 
will be brought down to Hades. 


