
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  
OFFICE HOURS OF THE 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!” 

РОБОЧІ ГОДИНИ ОФІСУ АДМІНІСТРАЦІЇ / ADMINISTRATION OFFICE BUSINESS HOURS 

Facility/Catering Booking, Food Orders, General Inquiries: 
MONDAY – FRIDAY from 10:00 AM – 3:00 PM 

Бронювання залу/банкетної обслуги, замовлення страв, загальні питання: 
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 
04 ВЕРЕСНЯ / 04 SEPTEMBER 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 RECTOR 
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШИЙ ІЛАРІОН 

АРХІЄПИСКОП 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: 780-455-1938(Eparchy Office) 

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 



12-та НЕДІЛЯ після П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ – Глас 3 
12th SUNDAY after PENTECOST – Tone 3 

Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепія (БоголІпа), Акиндина, Северіана та інших (305–311). Сщмч. 
Афанасія єп. (270–275), прп. Анфуси (бл. 298) та ії слуг: мчч. Харисима й Неофіта (270–275). Мц. 
Євлалії, діви (бл. 303). Сщмч. Горазда, єп. Богемського і Мораво-Сілезького (1942) (Серб.). 
Грузинської ікони Божої Матері (1650), названої «Прибавлення розуму» (XVI). 

Mrtr. Agathonicus & his companions: Theoprepius (Boholip), Acindynus, Severian & others (305-311). 
Hmrtr. Athanasius (270-275), bishop, Ven. Anthusa (circa 298) & her servants Charesimus and Neophytus 
(270-275). Vmrtr. Eulalia (circa 303). Mrtr. Gorazd, bishop of Bohemia & Moravo-Cilezsk (1942) (Serb.). 
Icon of the Mother of God "Enlightener of Minds". 

ТРОПАР ВОСКРЕСНИЙ / RESURRECTIONAL TROPARION (Глас / Tone 3) 

Нехай веселяться небесні, / нехай радуються земні, / бо сотворив державу силою Своєю Господь, / 
подолав смертю смерть, первістком мертвих став, / із безодні аду визволив нас // і подав світові 
велику милість. 

Let the heavens rejoice. / Let the earth be glad. / For the Lord has shown strength with His arm. / He has 
trampled down death by death. He has become the First-Born of the Dead. / He has delivered us from 
the depths of hades and // has granted to the world great mercy. 

ТРОПАР СВЯТА/TROPARION of the FEAST (Глас/Tone 1) 

У різдві дівство зберегла єси, / в успінні — світу не покинула єси Богородице. / Перейшла Ти до 
життя, бувши Матір’ю Життя // і молитвами Твоїми визволяєш від смерті душі наші. 

In giving birth, You did preserve Your virginity, / in falling asleep you did not forsake the world, O 
Theotokos. / You who are the Mother of Life were translated unto life, // and by Your prayers You 
deliver our souls from death. 

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. 

ТРОПАР МУЧЕНИКА/TROPARION of the MARTYR (Глас/Tone 4) 

Мученики Твої, Господи, / в стражданнях своїх вінці нетлінні прийняли від Тебе, Бога нашого; / 
маючи бо силу Твою, / мучителів подолавши, сокрушили і демонів немічні спокуси. // 
Молитвами їх спаси душі наші. 

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, 06 SEPTEMBER, 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 2021 р., з 
благословення Митрополита УПЦК, Високореосвященнішого Іларіона Вінніпезького, 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. Корнилієм про час Сповіді (або залишіть 
повідомлення в офісі Адміністрації). 

INFORMATION REGARDING TO THE HOLY MYSTERY OF REPENTENCE (CONFESSION)! With the 
blessing of the Metropolitan of the UOCC, His Eminence Ilarion of Winnipeg, 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. Cornell 
directly to make an appointment (or make an appointment through the Administration Office). 

“The respect for creation and the constant concern for its protection belong to 
the core of our Orthodox identity…” 

(Encyclical for the Day of Protection of Creation – His All-Holiness 
Ecumenical Patriarch Bartholomew)



100th ANNIVERSARY OF OUR CATHEDRAL IN 2023! OPENING EVENT – 
SUNDAY, 25 SEPTEMBER 2022! On this day, we will honour the 

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! 

НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК ЦЕРКОВНОЇ ШКОЛИ! Програма нашої церковної школи 
розпочинається від сьогодні, 11 вересня! Запрошуємо дітей віком 
від 4 до 17 років. Просимо батьків приводити дітей до підвалу 
культурного центру для реєстрації. Наша молодіжна група при 
церкві СУМК (Українська Православна Молодь) також буде 
приймати реєстрації на наступний рік. Якщо Ви бажаєте допомогти 
з церковною школою, зв'яжіться з Лесею за телефоном (780) 
902.9572 АБО емейл pohoreskil@gmail.com. 

NEW CHURCH SCHOOL YEAR BEGINS! Our Church school program begins today, September 11th! 
Children, ages 4-17, are invited to attend. There is no cost! Parents are asked to bring their children 
to the Cultural Centre basement for registration. Our youth group, CYMK-Ukrainian Orthodox Youth, 
will also be taking registrations for the upcoming year. If you wish to help with church school, please 
contact Lesia at (780) 902.9572 OR email pohoreskil@gmail.com. 

In their sufferings, O Lord, / Your martyrs received imperishable crowns from You our God; / for, 
possessed of Your might, / they set at nought the tormentors and crushed the feeble audacity of 
the demons. // By their supplications save our souls. 

КОНДАК ВОСКРЕСНИЙ/KONDAK of the RESURRECTION (Глас/Tone 3) 

Воскрес Ти днеcь із гробу, Щедрий, / і нас вивів Ти із врат смертних, / сьогодні Адам торжествує, і 
радується Єва, / а разом пророки з патріярхами безперестанно оспівують // Божественну могутність 
Твоєї влади. 

Today You arose from the tomb, O Merciful One, / leading us from the gates of death. / On this day Adam 
exults as Eve rejoices. / Together with the prophets and patriarchs they unceasingly praise // the divine 
might of Your Power. 

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 МУЧЕНИКА/KONDAK of the MARTYR (Глас/Tone 1)  

Звання благе здобувши, богомудрий, / навернув єси лукавих мужів до віри, / мук не лякавшись, 
Агафониче славний, / тим-то і став наслідником благ / і прийняв єси зі состраждавшими з тобою // 
вінців достойних. 

Having acquired a good name, O divinely wise one, / you converted wicked men to the Faith, / not fearing 
tortures, O glorious Agathonicus. / Wherefore, you have become an heir to good things, / and with those 
who suffered // you received worthy crowns. 

«І НИНІ» - КОНДАК СВЯТА/“NOW & EVER” – KONDAK of the FEAST (Глас/Tone 2) 

В молитвах невсипущу Богородицю / і в заступництві незамінне уповання, / гріб і смерть не 
втримали; / бо, як Матір Життя, переніс Її до Життя // Той, Хто вселився в утробу приснодівственну. 

Neither the tomb nor death could hold the Theotokos, / who is sleepless in Her prayers and an unfailing 
hope in Her intercession. / For as the Mother of Life She has been translated to Life // by Him Who dwelt 
within her Ever-Virginal Womb. 

«Віра без справ мертва» - говорив святий апостол Яків. Всім, хто «вірує в 
душі», пропоную таку вправу: їсти в душі, пити в душі… Сподобалась тобі 
дівчина, на ній в душі женися. А ще можна в душі за зарплатою сходити в 

касу… «Віра в душі» - це взагалі, відсутність віри! 

(з Facebook сторінки Прот. Леоніда Бачинського) 

mailto:pohoreskil@gmail.com
mailto:pohoreskil@gmail.com


ПРОКИМЕН ГЛАСУ/PROKIMEN of the TONE (Глас/Tone 3) 

Співайте Богові нашому, співайте, співайте Цареві нашому, співайте. 
Стих: Всі народи, заплещіть руками, кликніть до Бога голосом радости. 

Sing praises to our God, sing praises. Sing praises to our King, sing praises. 
Verse: Clap your hands, all you peoples. Shout to God with a joyful voice. 

ПРОКИМЕН СВЯТА/PROKIMEN of the FEAST 

Величає душа моя Господа і зрадів дух мій у Бозі, Спасі Моїм. 

My soul magnifies the Lord and my spirit has rejoiced in God my Saviour. 

АПОСТОЛ НЕДІЛЬНИЙ/SUNDAY EPISTLE (1-ше до Коринтян/I Corinthians 15:1-11) 

Браття! 1 Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, 2 Якою й спасаєтесь, коли 
пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви ввірували не наосліп. 3 Бо я передав вам 
найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, 4 і що Він був 
похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням, 5 і що з'явився Він Кифі, потім Дванадцятьом. 
6 А потім з'явився нараз більше як п'ятистам браттям, що більшість із них живе й досі, а дехто й 
спочили. 7 Потому з'явився Він Якову, опісля усім апостолам. 8 А по всіх Він з'явився й мені, мов якому 
недородкові. 9 Я бо найменший з апостолів, що негідний зватись апостолом, бо я переслідував був 
Божу Церкву. 10 Та благодаттю Божою я те, що є, і благодать Його, що в мені, не даремна була, але я 
працював більше всіх їх, правда не я, але Божа благодать, що зо мною вона. 11 Тож чи я, чи вони, ми 
так проповідуємо, і так ви ввірували. 

Brethren! 1 I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you 
stand, 2 by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you —unless you 
believed in vain. 3 For I delivered to you first of all that which I also received: that Christ died for our sins 
according to the Scriptures, 4 and that He was buried, and that He rose again the third day according to 
the Scriptures, 5 and that He was seen by Cephas, then by the twelve. 6 After that He was seen by over 
five hundred brethren at once, of whom the greater part remain to the present, but some have fallen 
asleep. 7 After that He was seen by James, then by all the apostles. 8 Then last of all He was seen by me 
also, as by one born out of due time. 9 For I am the least of the apostles, who am not worthy to be called 
an apostle, because I persecuted the church of God. 10 But by the grace of God I am what I am, and His 
grace toward me was not in vain; but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of 
God which was with me. 11 Therefore, whether it was I or they, so we preach and so you believed. 

АЛИЛУАРІЙ ГЛАСУ/ALLELUIA VERSE OF THE TONE 

На Тебе, Господи, уповаю, щоб не осоромитися повік. 
Стих: Будь мені Богом, оборонцем, і домом пристановища, щоб спасти мене. 

I have hoped in You O Lord; let me never be put to shame. 
Verse: Be a God of protection for me, a house of refuge, to save me. 

АЛИЛУАРІЙ СВЯТА/ALLELUIA VERSE of the FEAST 

Стань, Господи, у місці спокою Твого, Ти і ковчег святині Твоєї. 

Arise, O Lord, into Your rest; You and the Ark of Your holiness. 

НЕДІЛЬНЕ ЄВАНГЕЛІЄ/SUNDAY GOSPEL (від Матфея/Matthew 19:16-26) 

Одного разу 16підійшов ось один, і до Нього сказав: Учителю Добрий, що маю зробити я доброго, 
щоб мати життя вічне? 17 Він же йому відказав: Чого звеш Мене Добрим? Ніхто не є Добрий, крім 
Бога Самого. Коли ж хочеш ввійти до життя, то виконай заповіді. 18 Той питає Його: Які саме? А 
Ісус відказав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво. 19 Шануй батька 
та матір, і: Люби свого ближнього, як самого себе. 20 Говорить до Нього юнак: Це я виконав все. 
Чого ще бракує мені? 21 Ісус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої 
та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за Мною. 22 

Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. 23 Ісус же сказав 
Своїм учням: Поправді кажу вам, що багатому трудно ввійти в Царство Небесне. 24 Іще вам кажу: 
Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство ввійти! 25 Як учні 
ж Його це зачули, здивувалися дуже й сказали: Хто ж тоді може спастися? 26 А Ісус позирнув і 
сказав їм: Неможливе це людям, та можливе все Богові. 

At that time, 16 one came and said to Him, “Good Teacher, what good thing shall I do that I may have 
eternal life?” 17 So He said to him, “Why do you call Me good? No one is good but One, that is, God. 
But if you want to enter into life, keep the commandments.” 18 He said to Him, “Which ones?” Jesus 
said, “‘You shall not murder,’ ‘You shall not commit adultery,’ ‘You shall not steal,’ ‘You shall not 
bear false witness,’ 19 ‘Honor your father and your mother,’ and, ‘You shall love your neighbor as 
yourself.’” 20 The young man said to Him, “All these things I have kept from my youth. What do I still 
lack?” 21 Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, 
and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.” 22 But when the young man heard that 
saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. 23 Then Jesus said to His disciples, 
“Assuredly, I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven.  24 And again I 
say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the 
kingdom of God.” 25 When His disciples heard it, they were greatly astonished, saying, “Who then 
can be saved?” 26 But Jesus looked at them and said to them, “With men this is impossible, but with 
God all things are possible.” 

(Фанар, 01 вересня 2022) Високопреосвященніший 
Митрополит Вінніпезький Іларіон підписує 
Диптихи в день Індикти-Нового Церковного Року! 

(Phanar, 01 September 2022) His Eminence 
Metropolitan Ilarion of Winnipeg signs the Diptychs 
on the Indiction-New Ecclesiastical Year! 


