
ПАСТИРСЬКІ ВІДВІДИНИ / PASTORAL VISITATION 

Чи Вам відомо про когось хворого/ої в своєму домі чи в лікарні? Можливо хтось бажає, щоб 
священик їх відвідував. Користуйтесь нижчеподаними способами, для замовлення такої обслуги 
від нашого настоятеля: 
If you are aware of anyone ill – at home or in a care facility – or who simply would appreciate a visit 

from our priest, please inform us by one of the methods, below: 

 Безпосередній контакт з настоятелем собору / Contact our Cathedral Dean directly 

 Повідомити офіс адміністрації собору / Contact the cathedral 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 particular ministry is YOUR ASSISTANCE – please keep us informed! 
THANK YOU! 

ПРИЙОМНІ ГОДИНИ НАСТОЯТЕЛЯ КАТЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ 
OFFICE HOURS OF THE CATHEDRAL DEAN: 

З ВІВТОРКА по ЧЕТВЕР, з год. 09:00 до 16:00; у П’ЯТНИЦЮ з год. 09:00 до 12:00 
TUESDAY to THURSDAY, from 9:00 A.M. to 4:00 P.M.; FRIDAY from 9:00 A.M. to 12:00 P.M. 
По ПОНЕДІЛКАХ – на випадок екстрених потреб, звертайтесь до адмін-офісу собору 

On MONDAYS – in case of emergency needs, please contact the Administration Office 

PLEASE NOTE! For appointments outside of regular office hours, contact Fr. Cornell directly. 
УВАГА! Для прийомів у незвичайний час, домовляйтеся безпосередньо з о. Корнилієм. 

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

ОФІС АДМІНІСТРАЦІЇ КАТЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ / CATHEDRAL ADMINISTRATION OFFICE 

Hours of Business (facility/catering booking, food orders, general inquiries): 
MONDAY – FRIDAY from 10:00 AM – 3:00 PM 

Робочі години (бронювання залу/банкетної обслуги, замовлення страв, питання, і т.п.): 
з ПОНЕДІЛКА по П’ЯТНИЦЮ, від 10:00 год. до 15:00 год. 

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

dean@uocc-stjohn.ca 

DEADLINE FOR BULLETIN SUBMISSIONS! 

THURSDAY AT NOON 

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 

07 СЕРПНЯ / 07 AUGUST 2022 
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. 

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ КАТЕДРИ – CATHEDRAL PRESIDING HIERARCH 
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШИЙ ІЛАРІОН 

АРХИЄПИСКОП ВІННІПЕЗЬКИЙ Й ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄПАРХІЇ 
МИТРОПОЛИТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ 

(ТИМЧАСОВО УПРАВЛЯЮЧИЙ ЗАХІДНОЮ ЄПАРХІЄЮ) 

HIS EMINENCE ILARION, ARCHBISHOP OF WINNIPEG & THE CENTRAL EPARCHY 
METROPOLITAN OF THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA 

(TEMPORARY ADMINISTRATOR OF THE WESTERN EPARCHY) 
11404 – 112 Avenue, Edmonton, AB T5G 0H6 
Telephone (Eparchial Office): 780-455-1938 

НАСТОЯТЕЛЬ КАТЕДРИ – CATHEDRAL DEAN 

ПРОТОІЄРЕЙ КОРНИЛІЙ ЗУБРИЦЬКИЙ – ARCHPRIEST CORNELL ZUBRITSKY 
5518 Conestoga Street, Edmonton, AB T5E 6R6 

Telephone: 780-691-0637 (M); 780-421-0289 (W)  E-mail: dean@uocc-stjohn.ca 



8-ма НЕДІЛЯ після П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ – Глас 7 
8th SUNDAY after PENTECOST – Tone 7 

Успіння прав. Анни, матері Пресвятої Богородиці. Свв. жон Олімпіади диякониси (409) та Євпраксії 
діви, Тавенської (413). Пам’ять V Вселенського Собору (553). 

The Dormition of the Righteous Anna, mother of the Most Holy Theotokos. Holy Women Olympiada the 
Deaconess of Constantinople (409), and the Virgin Eupraxia of Tabenna (413). 

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 ПРАВЕДНОЇ АННИ/TROPARION of the RIGHTEOUS ANNA (Глас/Tone 4) 

Родительку Життя, чисту Богоматір / носила ти в лоні, богомудра Анно. / Тому до небесної оселі, 
/ де втішаються щастям усі, що там перебувають, / у славі перейшла ти нині з радістю, / просячи 
прощення провин для тих, // хто з любов’ю вшановує тебе, вічноблаженна. 

O divinely wise Anna, / in your womb you bore the pure Mother of God, who gave birth unto Life. / 
Wherefore, rejoicing in glory, / you have now been translated to the mansions of heaven, / where 
is the abode of those who rejoice. / O ever-blessed one, beseech cleansing of transgressions // for 
those who honor you with love. 

ТРОПАР ХРАМУ/TROPARION of the 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. 

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. 

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: TO BE ANNOUNCED… 

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 2021 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. 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 
2021, 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. Please contact Fr. Stephan or Fr. Cornell directly to make an appointment for Confession. You 
may also make an appointment through the Administration Office (who will contact our priests). 



100th ANNIVERSARY OF OUR CATHEDRAL IN 2023! OPENING EVENT – 
SUNDAY, 25 SEPTEMBER 2022! On this day, we will honour the Right Reverend 
Protopresbyter Fr. Stephan Semotiuk, marking formally his retirement from 
fulltime parish duties as our cathedral’s Dean. Concurrently, we will inaugurate 
the CENTENARY YEAR OF ANNIVERSARY CELEBRATIONS, at this same opening 
event! Stay tuned for all the exciting details! 

Вітаємо о. Корнилія з призначенням! We greet Fr. Cornell with his new assignment! 

Після 14 років виконання 
послуху клірика нашого 
собору, з дня 1-го серпня о. 
Корнилій, на прохання 
парафіяльної ради, 
призначений нести послух 
настоятеля катедрального 
собору св. Івана Хрестителя. 
о. Корнилія з родиною 
вітаємо з призначенням і 
висловлюємо бажання 
найкращих успіхів у нових 
трудах на добро й розвиток 
нашої церковної громади й на 
славу Божу! Многая і благая 
літа! 

Парафіяльна рада 

Following 14 years of service 
as our Associate Priest, Fr. 
Cornell has been assigned, 
upon request of Parish 
Council, as the Dean of the 
Cathedral of St. John the 
Baptist, effective 01 August. 
We greet Fr. Cornell and 
family with this new 
obedience and offer best 
wishes for success in his new 
labours – for the good of our 
parish and to the glory of God! 
Many blessed years! 

The Parish Council 

КОНДАК СВЯТОЇ/KONDAK of the RIGHTEOUS ANNA (Глас/Tone 2) 

Прародителів Христових пам’ять святкуючи, / з вірою їхньої помочі просимо, / Щоб визволитись 
од усякого лиха всім, що взивають: / З нами Бог наш, що їх прославив, // як Сам благозволив. 

We celebrate the memory of the forebears of Christ, / entreating them with faith for help, / that 
from every tribulation all may be delivered who cry: / Our God is with us, Who has glorified them, 
// as was His good pleasure! 

«СЛАВА…» КОНДАК ХРАМУ/“GLORY…” 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. 

«І НИНІ…» БОГОРОДИЧНИЙ/“NOW & EVER…” THEOTOKION (Глас/Tone 6) 

Заступнице християн усердная, / Молитвенице до Творця надійная, / не зневаж молитви грішників, 
/ але прийди швидше як Благая на поміч нам, / що з вірою взиваємо до Тебе: / поспіши на молитву і 
скоро прийди на благання, / бо Ти заступаєшся завжди за тих, // що шанують Тебе, Богородице. 

O Protection of Christians that cannot be put to shame, / unchanging mediation unto the Creator, / do 
not despise the suppliant voices of sinners, / but be quick to come to our aid, O Good One, / who in faith 
cry out to You: / hasten to intercession and come quickly to make supplication, / for You, O Theotokos, 
// always protect those who honour You. 

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 ПРАВЕДНОЇ АННИ / PROKIMEN of the RIGHTEOUS ANNA (Глас / Tone 4) 

Дивний Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів. 
God is wonderful in His Saints, the God of Israel. 

Велике спасибі о. Василю, який заступає о. Корнилія й очолює Божественну 
Літургію, сьогодні! Ми завжди раді вітати Вас з добр. Софією в нашому соборі! 

Thank-you, Fr. Vasyl’, for substituting for Fr. Cornell & for presiding at the Divine Liturgy, 
today! You and Dobr. Sophia are always welcome guests in our cathedral! 



АПОСТОЛ / EPISTLE (I до Коринфян / I Corinthians 1:10-18) 

Браття! Тож благаю вас, Ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб 
не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній! 11 

Бо стало відомо мені про вас, мої браття, від Хлоїних, що між вами суперечки. 12 А кажу я про те, 
що з вас кожен говорить: я ж Павлів, а я Аполлосів, а я Кифин, а я Христів. 13 Чи ж Христос 
поділився? Чи ж Павло був розп'ятий за вас? Чи в Павлове ім'я ви христились? 14 Дякую Богові, 
що я ані одного з вас не христив, окрім Кріспа та Гая, 15 щоб ніхто не сказав, ніби я охристив був 
у ймення своє. 16 Охристив же був я й дім Степанів; більш не знаю, чи христив кого іншого я. 17 Бо 
Христос не послав мене, щоб христити, а звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб 
безсилим не став хрест Христа. 18 Бож слово про хреста тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що 
спасаємось, Сила Божа! 

Brethren! Now I plead with you, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same 
thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the 
same mind and in the same judgment. 11 For it has been declared to me concerning you, my 
brethren, by those of Chloe’s household, that there are contentions among you. 12 Now I say this, 
that each of you says, “I am of Paul,” or “I am of Apollos,” or “I am of Cephas,” or “I am of Christ.” 
13 Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? 14 I thank 
God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, 15 lest anyone should say that I had 
baptized in my own name. 16 Yes, I also baptized the household of Stephanas. Besides, I do not know 
whether I baptized any other. 17 For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not 
with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect. 18 For the message of 
the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of 
God. 

АПОСТОЛ / EPISTLE (до Галатів / to the Galatians 4:22-31) 

Браття! Написано: Мав Авраам двох синів, одного від рабині, а другого від вільної. 23 Але той, хто 
був від рабині, народився за тілом, а хто був від вільної, за обітницею. 24 Розуміти це треба 
інакше, бо це два заповіти: один від гори Сінай, що в рабство народжує, а він то Аґар. 25 Бо Аґар 
то гора Сінай в Арабії, а відповідає сучасному Єрусалимові, який у рабстві з своїми дітьми. 26 А 
вишній Єрусалим вільний, він мати всім нам! 27 Бо написано: Звеселися, неплідна, ти, що не 
родиш! Гукай та викликуй ти, що в породі не мучилась, бо в полишеної значно більше дітей, ніж 
у тієї, що має вона чоловіка! 28 А ви, браття, діти обітниці за Ісаком! 29 Але як і тоді, хто родився 
за тілом, переслідував тих, хто родився за духом, так само й тепер. 30 Та що каже Писання? 
Прожени рабиню й сина її, бо не буде спадкувати син рабині разом із сином вільної. 31 Тому, 
браття, не сини ми рабині, але вільної! 

Це один із найпоширеніших міфів та найпопулярніших художньо-
літературних сюжетів, який прийшов до нас із західної християнської 
культури. Там образ Марії Магдалини збагачений рисами інших 
жінок, які згадуються в Євангеліях. Вже в перші століття християнства 
Марію Магдалину почали ототожнювати з Марією – сестрою Марфи 
та Лазаря, а також з жінкою, яка була грішницею і яка намастила 
миром ноги Христа в домі Симона-фарисея (Лк. 7:37 – 38).  

Образ Марії Магдалини як блудниці, що розкаялася, був створений 
«з легкої руки» Римського папи Григорія I. Дослідники зазначають, 
що саме він у VI столітті першим ототожнив неназвану грішницю в 
Євангелії від Луки (Лк. 7:36 – 50) з Марією Магдалиною, яка 
згадується в тому ж Євангелії в наступній главі (Лк. 8:2).  

Ця думка була закріплена також у відомому творі Якова 
Ворагінського під назвою «Золота легенда» (це збірка житій 
католицьких святих, що була написана в Італії у 1255 році і яка була 

надзвичайно популярною в епоху Відродження). Подібне трактування життя святої Марії Магдалини 
залишалось офіційним у католиків майже півтори тисячі років – до 1969 року, коли Ватикан визнав, що 
ніде в Євангелії немає прямої вказівки на те, що грішницею була саме Марія Магдалина.  

Ким же насправді була свята Марія Магдалина?  

Свята рівноапостольна Марія Магдалина – одна з жінок-мироносиць, яка удостоїлася першою з людей 
побачити Воскреслого Господа Ісуса Христа. Саме вона сповістила й першу благу звістку апостолам про 
Христове Воскресіння, вона ж здійснила і першу у світі проповідь про Воскресіння. Апостоли мали 
благовістити світу, а свята Марія Магдалина благовістила самим апостолам: «Христос Воскрес!». Тому 
Церква шанує її як рівноапостольну.  

Народилася вона у містечку Магдали у Галілеї – звідси походить її іменування Магдалина. Марія 
Магдалина послідувала за Спасителем після зцілення від одержимості сімома бісами (Лк. 8:2), і відтоді 
стала ревною Його ученицею. На відміну від багатьох апостолів, що розбіглися у страху після арешту 
Господа Ісуса Христа, вона слідувала за Ним: стояла під хрестом на Голгофі разом із Божою Матір‘ю та 
апостолом Іоаном, переживаючи страждання Божественного Учителя й долучаючись до великого горя 
Богородиці.  

Свята Марія Магдалина супроводжувала Пречисте Тіло Христове при перенесенні Його до гробу, була при 
Його похованні. А «у перший же день після суботи Марія Магдалина приходить до гробу вранці, коли було 
ще темно, і бачить, що камінь відвалений від гробу» (Ін. 20:1) – так, раніше за інших, через істинну любов 
до Христа, свята Марія удостоїлась особливого покликання і була виокремлена з-поміж інших жінок-
мироносиць.  

Про святу рівноапостольну Марію Магдалину оповідають всі чотири євангелисти. Рівноапостольна Марія 
Магдалина прожила довге і праведне життя. У похилому віці вона переселилася з Риму до Ефесу, де 
проповідувала. Саме тут, за Переданням, свята мирно померла та була похована. Частини святих мощей 
рівноапостольної Марії Магдалини зберігаються в різних монастирях Святої Гори Афон і в Єрусалимі. Тож 
сьогодні вшановуючи її пам‘ять у молитвах звертаємося до неї: свята рівноапостольна Марія Магдалино, 
моли Бога за нас. 

(Фейсбук сторінка Православної Церкви України) 



 Brethren! It is written that Abraham had two sons: the one by a bondwoman, the other by a 
freewoman. 23 But he who was of the bondwoman was born according to the flesh, and he of the 
freewoman through promise, 24 which things are symbolic. For these are the two covenants: the one 
from Mount Sinai which gives birth to bondage, which is Hagar— 25 for this Hagar is Mount Sinai in 
Arabia, and corresponds to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children— 26 but the 
Jerusalem above is free, which is the mother of us all. 27 For it is written: “Rejoice, O barren, You 
who do not bear! Break forth and shout, You who are not in labour! For the desolate has many more 
children than she who has a husband.” 28 Now we, brethren, as Isaac was, are children of promise. 
29 But, as he who was born according to the flesh then persecuted him who was born according to 
the Spirit, even so it is now. 30 Nevertheless what does the Scripture say? “Cast out the bondwoman 
and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the freewoman.” 31 So 
then, brethren, we are not children of the bondwoman but of the free. 

АЛИЛУАРІЙ ГЛАСУ / ALLELUIA VERSE of the TONE (Глас / Tone 7) 

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 ПРАВЕДНОЇ АННИ / ALLELUIA VERSE of the RIGHTEOUS ANNA (Глас / Tone 1) 

Терплячи, потерпів перед Господом, і зважив на мене, і вислухав молитву мою. 

With patience have I waited patiently for the Lord; and He was attentive to me and listened to my 
supplication. 

ЄВАНГЕЛІЄ / GOSPEL (від Матфея / Matthew 14:14-22) 
Одного разу, як вийшов Ісус, Він побачив багато народу, і змилосердивсь над ними, і їхніх слабих 
уздоровив. 15 А коли настав вечір, підійшли Його учні до Нього й сказали: Тут місце пустинне, і 
година вже пізня; відпусти народ, хай по селах розійдуться, і куплять поживи собі. 16 А Ісус їм 
сказав: Непотрібно відходити їм, нагодуйте їх ви! 17 Вони ж кажуть Йому: Не маємо чим тут, 
тільки п'ятеро хліба й дві рибі. 18 А Він відказав: Принесіть Мені їх сюди. 19 І, звелівши натовпові 
посідати на траві, Він узяв п'ятеро хліба й дві рибі, споглянув на небо, поблагословив й поламав 
ті хліби, і дав учням, а учні народові.20 І всі їли й наситились, а з кусків позосталих назбирали 
дванадцятеро повних кошів... 21 Їдців же було мужа тисяч із п'ять, крім жінок і дітей. 22 І зараз 
звелів Ісус учням до човна сідати, і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ Він 
відпустить. 

At that time, Jesus went out He saw a great multitude; and He was moved with compassion for 
them, and healed their sick. 15 When it was evening, His disciples came to Him, saying, “This is a 
deserted place, and the hour is already late. Send the multitudes away, that they may go into the 
villages and buy themselves food.” 16 But Jesus said to them, “They do not need to go away. You give 
them something to eat.” 17 And they said to Him, “We have here only five loaves and two fish.” 18 He 



said, “Bring them here to Me.” 19 Then He commanded the multitudes to sit down on the grass. And 
He took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, He blessed and broke and gave 
the loaves to the disciples; and the disciples gave to the multitudes. 20 So they all ate and were filled, 
and they took up twelve baskets full of the fragments that remained. 21 Now those who had eaten 
were about five thousand men, besides women and children. 22 Immediately Jesus made His 
disciples get into the boat and go before Him to the other side, while He sent the multitudes away. 

ЄВАНГЕЛІЄ / GOSPEL (від Луки / Luke 8:16-21) 
Сказав Господь: світла засвіченого ніхто не покриває посудиною, і не ставить під ліжко, але 
ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. 17 Немає нічого захованого, що не 
виявиться, ні таємного, що воно не пізнається, і не вийде наяв. 18 Тож пильнуйте, як слухаєте! Бо 
хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що, здається йому, ніби має. 19 

До Нього ж прийшли були мати й брати Його, та через народ не могли доступитись до Нього. 20 

І сповістили Йому: Твоя мати й брати Твої он стоять осторонь, і бажають побачити Тебе. 21 А Він 
відповів і промовив до них: Моя мати й брати Мої це ті, хто слухає Боже Слово, і виконує! 

The Lord said: “No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel or puts it under a bed, but 
sets it on a lampstand, that those who enter may see the light. 17 For nothing is secret that will not 
be revealed, nor anything hidden that will not be known and come to light. 18 Therefore take heed 
how you hear. For whoever has, to him more will be given; and whoever does not have, even what 
he seems to have will be taken from him.” 19 Then His mother and brothers came to Him, and could 
not approach Him because of the crowd. 20 And it was told Him by some, who said, “Your mother 
and Your brothers are standing outside, desiring to see You.” 21 But He answered and said to them, 
“My mother and My brothers are these who hear the word of God and do it.” 

To be Orthodox means to have the God-man Christ 
constantly in your soul, to live in Him, think in Him, feel in 
Him, act in Him. 

St. Justin Popovich 


