
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 cathedral 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 

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ 

КАТЕДРАЛЬНИЙ СОБОР 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 настоятеля/Dean’s 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 ЛЮТОГО/FEBRUARY 2023 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ – SERVICE SCHEDULE 

Вечірня (Сповідь): 16:30 Утреня: в неділю о 08:30 
Vespers (Confession): 4:30 p.m. Matins: Sundays at 8:30 a.m. 

Божественна Літургія: в неділю і свята о 09:30 
Divine Liturgy: Sundays & Feast Days at 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 



НЕДІЛЯ про Митаря й Фарисея (Глас 1) – ТИЖДЕНЬ ЗАГАЛЬНИЙ (ПОСТУ НЕМА) 
SUNDAY of the Publican & the Pharisee (Tone 1) – FAST-FREE WEEK 

Сщмч. Климента, єп. Анкірського і мч. Агафангела (312). Прп. Мавсими Сиріна (IV ст.). Прп. 
Саламана мовчальника (бл. 400). Свт. Павлина Милостивого, єп. Ноланського (431). Пам’ять VI 
Вселенського Собору (680–681). 

Veneration of the Precious Chains of Ap. Peter. Mrtrs. Speusippus, Eleusippus, & Meleusippus, their 
grandmother Leonilla, & with them Neon, Turbo & Jovilla (ca. 161-180). Mrtr. Danax the Reader (II c.). 

ТРОПАР ВОСКРЕСНИЙ/RESURRECTIONAL TROPARION (Глас/Tone 1) 

Хоч камінь запечатали юдеї, / і воїни стерегли Пречисте Тіло Твоє, / воскрес Ти на третій день, 
Спасе, / даруючи світові життя. / Ради цього Cили Небесні взивали до Тебе, Життядавче: / Слава 
Воскресінню Твоєму, Христе, / слава Царству Твоєму, / слава Провидінню Твоєму, // Єдиний 
Чоловіколюбче. 

When the stone had been sealed by the Jews, / and the soldiers were guarding Your Most Pure Body, / You 
arose on the third day, O Saviour, / granting life to the world. / Therefore, the Powers of Heaven cried out 
to You, O Giver of Life: / Glory to Your Resurrection, O Christ. / Glory to Your Kingdom. / Glory to Your 
Providence, // O only Lover-of-Mankind. 

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. 

«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» - КОНДАК ТРІОДІ/“NOW & EVER” – KONDAK of the TRIODION (Глас/Tone 4) 

Тікаймо від фарисеєвої похвальби / і навчімося митаревої величі слів смирення, / у покаянні 
взиваючи: // Спасителю світу, очисти рабів Твоїх. 

Let us flee from the proud speaking of the Pharisee / and learn the humility of the Publican, / and in 
repentance let us cry: // O Saviour of the world, cleanse Your servants. 

ІНФОРМАЦІЯ ВІДНОСНО СВ. ТАЇНСТВА ПОКАЯННЯ (СПОВІДІ)! Для 
того, щоб мати можливість змістовно, неквапливо та щиро 
посповідатися, просимо звернути увагу на наступну інформацію: 1) 
Сповідатися можна в суботу, після Вечірні. Сповідь в неділю вранці 
має завершитися за 15 хвилин до початку Утрені (на свята у будні – 
перед Божественною Літургією); 2) Сповідь під час тижня можлива 
лише за попередньою домовленістю; 3) Вибір за вами – сміливо 
надягайте маску, якщо бажаєте; Ви також маєте право попросити 
священика носити її! Крім неділь та святочних днів, будь ласка, 
зв’яжіться з о. Корнилієм безпосередньо, щоб записатися на сповідь 
АБО зв’яжіться з адміністративним офісом із вашим запитом 
(повідомлення буде передано о. Корнилію). 

INFORMATION REGARDING TO THE HOLY MYSTERY OF REPENTENCE (CONFESSION)! For the sake of 
having the opportunity for a meaningful, unrushed, and sincere confession, please note the following: 
1) Confessions take place Saturday, following Vespers. Sunday morning confessions must conclude 15 
minutes before the start of Matins (on weekday feasts – before Divine Liturgy); 2) Confession can be 
arranged – by appointment only – during the week; 3) The choice is yours – feel free to wear a mask, 
if preferred; you may also make a request of the priest to wear one, as well! Finally, please contact Fr. 
Cornell directly to make an appointment for Confession OR contact the Administration Office with 
your request (the message will be conveyed to Fr. Cornell). 

ПОМИНАННЯ РІДНИХ ТА ЗНАЙОМИХ! Якщо бажаєте подати імена (за 
здоров’я або за упокоєння) для поминання на Проскомедії або 
особливм проханням під час Літургії, користуйтесь записками, які 
знаходяться при вході до храму АБО на нашій сторінці в Фейсбук! 

COMMEMORATION OF YOUR LOVED ONES & ACQUAINTENCES! Should 
you wish to have names (for health or for peaceful repose) of your family 
and friends commemorated at Proskomedia or by special petition in the Liturgy, please take 
advantage of the Commemoration Lists in the entrance to the cathedral OR use the digital version 
found on our parish Facebook page! 

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!» 

“If we do not know what we are like when God makes us, we shall not realize what sin has turned us into.” 
St. Gregory of Sinai, Philokalia 4 



UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL OF ST. JOHN THE BAPTIST ANNUAL GENERAL 
MEETING! The AGM will be held SUNDAY, 26 FEBRUARY 2023. Plan to attend! The AGM will 
be called to order at the conclusion of Divine Liturgy, which will be followed by a 30 minute 
recess to establish quorum. Prior to the parish AGM, the V Nok Society AGM will be convened. 
Information regarding the format of the meeting will be 
distributed to the membership in the days leading up to the 
AGM. 

If you wish to volunteer your talents, skills, and time to our faith 
community by taking a position on the 2023 Parish Council, 
please call the Administration Office to announce your 
intentions. 

WE LOOK FORWARD TO YOUR ACTIVE PARTICIPATION & A FRUITFUL AGM! 

«РОЗМОВНЕ КОЛО З КАВОЮ» Маєте бажання практикувати англійську в оточені знайомих 

людей, в неформальному форматі? Для новоприбулих українців організуємо сесії в нашій 

парафії. На кожній сесії – ведучий бесіди який/а допоможе Вам з удосконаленням англійської 

мови! Якщо Ви зацікавлені, повідоміть ЛЕСЮ ПОГОРЕЦЬКУ (pohoreskil@gmail.com, тел. [780] 

902.9572) або о. КОРНИЛІЯ. 

UWAC, St. John's Cathedral Branch is bringing to everyone's attention that, due to an increased 
interest, the Library, housed in the basement of the Cathedral, will be open the first Sunday of each 
month for an hour following the Divine Liturgy. No appointment is necessary! It will also be open for 
parents on the Sundays that Fr. Cornell is speaking with the children of Church School. 

For additional information, please contact Julia Elaschuk (780-909-1453 or julia.elaschuk@shaw.ca) 

“When thoughts are choking me like so many thorns, I enter the church, the hospital of 
souls. The beauty of the icons delights my vision like a verdant meadow, and without my 

noticing it stirs my soul to praise God.” 
St. John of Damascus 

ПРОКИМЕН ГЛАСУ/PROKEIMEN of the TONE (Глас/Tone 1) 

Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми вповаємо на Тебе. 
Стих: Радуйтеся праведні в Господі, праведним подобає похвала! 

Let Your mercy, O Lord, be upon us as we have put our hope in You. 
Verse: Rejoice in the Lord, you righteous. Praise befits the upright. 

АПОСТОЛ НЕДІЛІ/EPISTLE of the SUNDAY (2-ге до Тимофія/2nd Timothy 3:10-15) 
Сину Тимофіє! 10 Tи наслідував мене у вченні, житті, прихильності, вірі, великодушності, 
любові, терпінні, 11 у гоніннях, стражданнях, що спіткали мене в Антіохії, Іконії, Лістрах; які 
гоніння я переніс, і від усіх визволив мене Господь. 12 Та й усі, бажаючі жити побожно в Христі 
Іісусі, будуть гнані. 13 Лихі ж люди і обманщики матимуть успіх у злому, зводячи інших і себе 
зводячи. 14 А ти перебувай у тому, чого тебе навчили і що тобі довірили, знаючи, ким ти 
навчений. 15 До того ж, ти з дитинства знаєш священні писання, які можуть умудрити тебе на 
спасіння вірою в Христа Ісуса. 

Timothy, my son! 10 You have fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, longsuffering, 
charity, patience, 11 persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra; 
what persecutions I endured: but out of them all the Lord delivered me. 12 Yea, and all that will live 
godly in Christ Jesus shall suffer persecution. 13 But evil men and seducers shall wax worse and worse, 
deceiving, and being deceived. 14 But continue in the things which you have learned and have been 
assured of, knowing of whom you have learned them; 15 and that from a child you have known the 
holy scriptures, which are able to make you wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. 

АЛИЛУАРІЙ ГЛАСУ/ALLELUIA VERSE of the TONЕ (Глас/Tone 1) 

Бог відплату дає за мене, і покорив мені народи. 
Стих: Він величає спасіння Свого царя, і творить милість помазаникові Давиду і родові його 
довіку. 

God avenges me and has subdued peoples under me. 
Verse: He magnifies the salvation of the king and deals mercifully for His anointed, for David and for 
his seed forever. 

Власне тому, загальниця – не просто антипод посту, на час якого потрібно обпиватися 
та об’їдатися. Це особливий та цілком самобутній духовний період, символіка котрого 
направлена на духовну радість. Разом з цим, загальниці мають і практичне значення. 
Так зокрема, вони встановлені, як послаблення перед суворим постом, або уже, як 
відпочинок після нього. 

уривок Із статті Прот. Євгена Заплетнюка, «Що нам варто знати про м’ясниці» на 
власному веб сторінці bogoslov.org 

СЬОГОДНІ ПІСЛЯ БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ – 

БРАТЕРСЬКА КАВА В ФОЙЄ 

КУЛЬРУНОГО ЦЕНТРУ! 

FELLOWSHIP COFFEE, TODAY, 

IN THE CULTURAL CENTRE FOYER 

FOLLOWING DIVINE LITURGY! 

mailto:pohoreskil@gmail.com
mailto:julia.elaschuk@shaw.ca


ЄВАНГЕЛІЄ НЕДІЛІ/GOSPEL for the SUNDAY (від Луки/Luke 18:10-14) 

Сказав Господь притчу цю: 10 Два чоловіки прийшли до храму помолитися: один фарисей, а 
другий митар. 11 Фарисей, ставши, молився сам у собі так: Боже! дякую Тобі, що я не такий, як 
інші люди, грабіжники, кривдники, перелюбники, або як цей митар: 12 пощуся двічі на 
тиждень, даю десяту частину з усього, що придбаю. 13 А митар, стоячи віддаля, не смів і очей 
звести на небо; але, б'ючи себе в груди, говорив: Боже! будь милостивий до мене, грішника! 

14 Кажу вам, що цей пішов до дому свого оправданий більше, ніж той: бо всякий, хто підносить 
сам себе, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. 

The Lord spoke this parable, saying: 10 Two men went up into the temple to pray; the one a Pharisee, 
and the other a publican. 11 The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank You, that I 
am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. 12 I fast twice in the 
week, I give tithes of all that I possess. 13 And the publican, standing afar off, would not lift up so much 
as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me a sinner! 14 I tell 
you, this man went down to his house justified rather than the other: for every one that exalts himself 
shall be abased; and he that humbles himself shall be exalted. 

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 way: PARTICIPATE in our “100 Acts of Kindness” activity 
(booklets were e-mailed OR may be picked up in the Administration 
Office). MEMBERS! The 100th Anniversary Committee REQUESTS YOUR 
SUBMISSION OF PICTURES AND ARCHIVAL MATERIALS OF ACTIVITIES THAT 
REFLECT OUR PARISH – ITS PAST AND PRESENT. These so integral to our 
celebrations over the course of 2023! We look forward to receiving your 
submissions! Any submissions may be sent to mitchmakow@shaw.ca. 

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. 

NO WORK BEES FROM 07 FEBRUARY – 28 MARCH!  

PREPARING OUR CATHEDRAL FOR THE HOLY & GREAT FAST AND PASCHA: VOLUNTEER FOR OUR 
PARISH & BENEFIT YOURSELF! Help keep our cathedral presentable by joining the spring-cleaning 
crew of fellow parishoners. Some cleaning activities include: iron and change cloths, polish the 
tarnished brass (can be seated), wipe down benches, remove wax, dust, and vacuum. Fellowship 
lunch with all volunteers will be provided as our thanks for your time and effort! Join us Saturday, 
25 February, from 10:00 a.m. to 1:00 p.m.! Call the Administration Office to sign-up for this 
necessary undertaking. 

ЗАКЛИКЄМО ВОЛОНТЕРІВ ДО БЛАГОЇ СПРАВИ! ГОТУЄМОСЬ ДО СВ. ВЕЛИКОГО ПОСТУ ТА 
ПАСХИ – ПРИБИРАННЯ НАШОЇ КАТЕДРИ Допоможіть нам зберегти пристойний стан нашого 
храму – долучіться до бригади волонтерів-прибиральників у суботу, 25 лютого з 10:00 по 13:00! 
Потрібно прасувати та змінити церковну білизну, полірувати латунь (можна сидіти), протирати 
лавок, видалити віск, видалити пил та попилососити підлогу. Спільний обід з усіма волонтерами 
буде надано, як наша подяка за ваш час і турд! Зателефонуйте в адміністративний офіс, щоб 
записатися на цю необхідну справу. 

УВАГА! Завжди ласкаво просимо всіх бажаючих підійти до хору та 
заспівати з Катедральним хором – одним із найдавніших церковних 
хорів в Едмонтоні! Допоможіть зробити свій внесок у красу наших обрядів 
Української Православної Церкви! Познайомтеся з прекрасною музикою 
українських композиторів, i глибше зрозумійте Божественну Літургію. 
Музичні здібності, навчання чи досвід не потрібні. Будь ласка, не 
соромтеся приєднуватися до нас будь-якої неділі - не потрібно проситати 
дозволу. І музика буде забезпечена! Якщо ви зацікавлені, або бажаєте отримати більше 
інформації, будь ласка, зв'яжіться з керівником, Орестом Солтикевичем ([780] 953.6671 або 
osoltykevych@yahoo.ca). 

ATTENTION! Everyone is always welcome to come up to the choir loft and sing with the Cathedral 
Choir - one of the longest-running church choirs in Edmonton! Help contribute to the beauty of the 
rituals of our Ukrainian Orthodox Church! Become familiar with the beautiful music of Ukrainian 
composers and gain a deeper understanding of the Divine Liturgy. No musical ability, training or 
experience is required. Please feel free to come join us any Sunday - no need to ask for permission. 
Music will be provided! For more information, please contact the conductor, Orest Soltykevych 
([780] 953.6671 or osoltykevych@yahoo.ca). 

SINCERE THANKS! Deepest appreciation to Lorna & Don STEFANIUK for taking down the cathedral 
Christmas trees, in preparation for the Holy & Great Fast! We deeply appreciate the effort! 

СЕРДЕЧНО ДЯКУЄМО! Щире і глибоке спасибі Лорна та Дон СТЕФАНЮКАМ, які зняли святкові 
ялинки в храмі, готоуючись до Святого й Великого Посту! Дякуємо Вам за труди! 
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