
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 
12 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 Блудного Сина (Глас 2) – Собор Трьох Святителів 
SUNDAY of the Prodigal Son (Tone 2) – Synaxis of the Three Hierarchs 

Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Iоана 
Златоуста. Сщмч. Іполита Римського і з ним мчч. Кенсорина, Савина, Хрисії діви та інших 20-ти 
мучеників (III). Прп. Зінона, учня свт. Василія Великого (V). Мч. Феофіла Нового (784). Блгв. 
Петра, царя Болгарського (967). Прп. Зінона, посника Печерського, в Дальніх печерах (XIV). 

Synaxis of the Three Hierarchs: St. Basil the Great, St. Gregory the Theologian & St. John 
Chrysostom. Hmrtr. Hippolytus, pope of Rome & with him Mrtrs. Censorinus, the Virgin Chryse & 20 
other martyrs (3rd c.). Ven. Zeno, hermit of Antioch & disciple of St. Basil the Great (414). Mrtr. 
Theophilus the New in Cyprus (784). St. Peter, king of Bulgaria (969). Ven. Zeno the Faster of the Kyiv 
Caves (14th c.). 

ТРОПАР ВОСКРЕСНИЙ/RESURRECTIONAL TROPARION (Глас/Tone 2) 

Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне, / тоді ад умертвив Ти сяйвом Божества. / Коли ж і 
померлих із глибин підземних воскресив Ти, / всі сили небесні взивали: // Життядавче, Христе 
Боже наш, слава Тобі. 

When You descended to death, O Life Immortal, / You destroyed hades with the lightning of Your 
Divinity. / And when from the depths You raised the dead, / all the Powers of Heaven cried out: // O 
Giver-of-life, Christ our God, glory to You. 

ТРОПАР СВЯТИТЕЛІВ/TROPARION of the HIERARCHS (Глас/Tone 4) 

До апостолів подібні і вчителі вселенної, / Владику всіх моліте, // щоб мир дарував вселенній 
і душам нашим — велику илість. 

Teachers of the universe, you share in the likeness of the apostles, / entreat the Master of all, // that 
He grant peace to the world and great mercy to our souls. 

КОНДАК ВОСКРЕСНИЙ/KONDAK of the RESURRECTION (Глас/Tone 2) 

Воскрес єси із гробу, Всесильний Спасе, / і пекло, побачивши чудо, злякалося, / і мертві 
воскресли, / а творіння ж, бачачи, радується разом з Тобою / і Адам веселиться, // і світ, Спасе 
мій, оспівує Тебе повсякчасно. 

You arose from the tomb Almighty Saviour, / and hades was terrified on beholding the wonder, / 
and the dead arose / and creation seeing this, rejoices with You, / and Adam is joyful, // and the 
world, O my Saviour, praises You forever. 

“Господи! Дай моїм рукам Твою ніжність! Моєму слову Твою доброту! Навчи 
мене бачити. Просто - будь зі мною поруч ...” 

Ігимен Саватій (Собко) 

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!» 



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) 

"Joy is not a sin. Believe me. 
Not even in the Church. 

Because it pleases the Lord that every person has joy in his heart." 

Saint Seraphim of Sarov 

«СЛАВА…» КОНДАК СВЯТИТЕЛІВ/“GLORY…” KONDAK of the HIERARCHS (Глас/Tone 2) 

Священних і Боговісних проповідників, / найвищих учителів прийняв Ти, Господи, / у 
блаженство святих Твоїх і упокоєння. Труди бо їх і смерть прийняв Ти більше від усяких плодів, 
// Єдиний, що прославляєш святих Твоїх. 

You have taken to Yourself / the Sacred and God-proclaiming Heralds, the Foremost Among Teachers, 
O Lord, / for the enjoyment of Your good things and for repose. / For You have accepted their labours 
and death as surpassing all sacrifice, // You, Who alone glorifies Your Saints. 

«І НИНІ» - КОНДАК ТРІОДІ/“NOW & EVER” – KONDAK of the TRIODION (Глас/Tone 3) 

Від Отцевої слави віддалився я безумно, / в безчесті розтратив багатство, яке Ти передав 
мені. / Тому голосом блудного взиваю до Тебе: / Згрішив я перед Тобою, Отче Щедрий, // 
прийми мене в покаянні і зроби мене одним із найманців Твоїх. 

Having foolishly abandoned Your paternal glory, / I have squandered on vices the wealth that You 
gave me. / Therefore, with the voice of the prodigal I cry out to You: / I have sinned before You, O 
Compassionate Father, // accept me in repentance and make me as one of Your hired servants. 

ПРОКИМЕН ГЛАСУ/PROKEIMEN of the TONE (Глас/Tone 2) 

Господь — моя сила і моя пісня і Він став моїм спасінням. 
Стих: Караючи, покарав мене Господь, але не віддав мене на смерть 

The Lord is my strength and my song, and He has become my salvation. 
Verse: With chastisement the Lord has chastened me, but He has not given me over to death 

ПРОКИМЕН СВВ. ОТЦІВ/PROKEIMEN of the HOLY FATHERS (Глас/Tone 8) 

По всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселенної слова їх. 

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

АПОСТОЛ НЕДІЛІ/EPISTLE of the SUNDAY (1-ше до Коринян/1st Corinthians 6:12-20) 
Браття! 12 Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, але мною ніщо володіти не 
повинно. 13 Їжа для черева, і черево для їжі, але Бог одне й друге понищить. А тіло не для 
розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. 14 Бог же й Господа воскресив, воскресить Він і 
нас Своєю силою! 15 Хіба ви не знаєте, що ваші тіла то члени Христові? Отож, узявши члени 
Христові, зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ні! 16 Хіба ви не знаєте, що той, хто злучується 
з розпусницею, стає одним тілом із нею? Бо каже: Обидва ви будете тілом одним. 17 А хто з 
Господом злучується, стає одним духом із Ним. 18 Утікайте від розпусти. Усякий бо гріх, що його 
чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. 19  Хіба ви 
не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви 
не свої? 20 Бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі 
вони! 

Brethren! 12 All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but 
I will not be brought under the power of any. 13 Foods for the stomach and the stomach for foods, but 

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


God will destroy both it and them. Now the body is not for sexual immorality but for the Lord, and the 
Lord for the body. 14 And God both raised up the Lord and will also raise us up by His power. 15 Do you 
not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make 
them members of a harlot? Certainly not! 16 Or do you not know that he who is joined to a harlot is 
one body with her? For “the two,” He says, “shall become one flesh.” 17 But he who is joined to the 
Lord is one spirit with Him. 18 Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, 
but he who commits sexual immorality sins against his own body. 19 Or do you not know that your 
body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your 
own? 20 For you were bought at a price; therefore glorify God in your body and in your spirit, which 
are God’s. 

АПОСТОЛ СВВ. ОТЦІВ/EPISTLE of the FATHERS (до Євреїв/Hebrews 13:7-16) 
Браття! 7 Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже; і, дивлячися на кінець 
їхнього життя, переймайте їхню віру. 8 Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки Той Самий! 9 Не 
захоплюйтеся всілякими та чужими науками. Бо річ добра зміцняти серця благодаттю, а не 
стравами, що користи від них не одержали ті, хто за ними ходив. 10 Маємо жертівника, що 
віднього годуватися права не мають ті, хто скинії служить, 11 бо котрих звірят кров 
первосвященик уносить до святині за гріхи, тих м'ясо палиться поза табором, 12 тому то Ісус, 
щоб кров'ю Своєю людей освятити, постраждав поза брамою. 13 Тож виходьмо до Нього поза 
табір, і наругу Його понесімо, 14 бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього! 15 
Отож, завжди приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що Ім'я Його славлять. 16 Не 
забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. 

Brethren! 7 Remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose 
faith follow, considering the outcome of their conduct. 8 Jesus Christ is the same yesterday, today, and 
forever. 9 Do not be carried about with various and strange doctrines. For it is good that the heart be 
established by grace, not with foods which have not profited those who have been occupied with 
them. 10 We have an altar from which those who serve the tabernacle have no right to eat. 11 For the 
bodies of those animals, whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin, are 
burned outside the camp. 12 Therefore Jesus also, that He might sanctify the people with His own 
blood, suffered outside the gate. 13 Therefore let us go forth to Him, outside the camp, bearing His 
reproach. 14 For here we have no continuing city, but we seek the one to come. 15 Therefore by Him 
let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is, the fruit of our lips, giving thanks to His 
name. 16 But do not forget to do good and to share, for with such sacrifices God is well pleased. 

АЛИЛУАРІЙ ГЛАСУ/ALLELUIA VERSE of the TONЕ (Глас/Tone 2) 

Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе Ім’я Бога Якова. 
Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би день ми не звертались до Тебе 

May the Lord hear you in the day of affliction, may the Name of the God of Jacob defend you. 
Verse: Lord, save the king and hearken unto us on the day we call upon You. 

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. 

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). 

TURNING THE PAGES - 12:30 TO 1:30 PM TODAY IN THE CULTURAL CENTRE AFTER FELLOWSHIP 
LUNCH! Be informed & entertained with this dramatic reading which presents a brief factual outline 
of St. John’s Cathedral history & scenes from a fictional family demonstrating life at home for each 
decade as influenced by its Parish membership. 

ПЕРЕГОРТАЄМО СТОРІНКИ ІСТОРІЇ, 12:30 – 13:30, СЬОГОДНІ В КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРІ ПІСЛЯ 
БРАТЕРСЬКОЇ КАВИ! Насолоджуйтесь драматичним виступом на якому прочитаємо історію 
Катедри св. Івана, а уявна родина представить кожне десятиліття громади та покаже як люди 
розквітали в парафії. 
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Свято Собору Трьох Вселенських учителів і святителів Василія 
Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого – належить 
до найшанованіших свят Православної Церкви.  

Згідно із Святим Переданням, у другій половині XI ст., у час 
правління Візантійського імператора Олексія I Комніна 
поштовхом до встановлення цього свята була велика суперечка 
про те, хто з цих трьох Святителів є більш цінний для Церкви. 

Одні вище ставили святого Василія Великого, інші— святого 
Григорія Богослова, а треті – святого Іоана Золотоустого. Кожен 
із них мав свою велику частину прихильників. Через це між 
багатьма виник розбрат. Цю дискусію розв’язали самі Святителі. 
Вони спочатку кожен зокрема, а потім й усі три разом з’явилися 
Іоану, єпископу міста Евхаїти, і сказали: «Ми як один у Бога й 
нічого нема в нас протирічливого чи дискусійного, а кожен з нас 

свого часу окремо був натхнений Божим Духом. Тож нема між нами ні першого, ні другого, але 
як назвеш одного, то за ним ідуть два інші. Встань, отже, і накажи тим, що через нас сваряться, 
щоб не ділилися, бо як за життя, так і після смерті нашим намаганням є всі сторони світу 
приводити до миру і єдності. Установи, отже, святкування нашої пам’яті в один день так, тому 
що ми – як одне в Бога, а ми будемо помагати прийти до спасіння тим, що святкуватимуть нашу 
пам’ять». 

В житті цих трьох святителів було багато спільного. Всі вони народилися в благочестивих 
християнських сім’ях і відчули на собі благотворну дію святої материнської любові, котра 
прагнула прищепити їм дійсно християнське благочестя, запалити в їхніх серцях вогонь ревності 
за істинну віру й бажання присвятити всі свої сили служінню Богу. 

Всі три майбутніх святителі дістали прекрасну світську освіту в найкращих школах того часу, були 
знайомі з різними науками, з філософією, з класичною літературою, вирізнялися високою 
природною обдарованістю, досконало володіли красномовством. Кожен з них, прагнучи 
принести начатки своїх дарувань та сил в благоприємну жертву Господу, провів по кілька літ 
своєї молодості в напружених аскетичних подвигах: в трудах, молитвах, вивченні Священного 
Писання, в найстрогішому самообмеженні та пості. 

Багато мудрості та мужності довелося проявити великим святителям в боротьбі за чистоту 
православної віри й за високий рівень християнської моралі. В цій самовідданій боротьбі вони 
не шкодували своїх сил, не страшилися ніяких небезпек й проявили себе славними і 
приснопам’ятними сповідниками.  

Добрим ділом для християн є вшановування пам’яті святих; співати їм славу та вихваляти їх — 
справедливо, але даремними будуть всі наші молитви й церковні піснеспіви, якщо всім цим 
закінчиться наше вшанування святих. Їх потрібно вшановувати тим, щоб слідувати їхньому 
прикладу й навчатися від них, як жити за заповідями Божими, та вченням святого Євангеліє. 

АЛИЛУАРІЙ СВВ. ОТЦІВ/ALLELUIA VERSE of the HOLY FATHERS (Глас/Tone 4) 

Сповідують Небеса 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. 

ЄВАНГЕЛІЄ НЕДІЛІ/GOSPEL for the SUNDAY (від Луки/Luke 15:11-32) 

Сказав Господь притчу цю: 11 У чоловіка одного було два сини. 12 І молодший із них сказав 
батькові: Дай мені, батьку, належну частину маєтку! І той поділив поміж ними маєток. 13 А по 
небагатьох днях зібрав син молодший усе, та й подавсь до далекого краю, і розтратив маєток 
свій там, живучи марнотратно. 14 А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став 
бідувати. 15 І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на 
поля свої пасти свиней. 16 І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, 
та ніхто не давав їх йому. 17 Тоді він спам'ятався й сказав: Скільки в батька мого наймитів мають 
хліба аж надмір, а я отут з голоду гину! 18 Устану, і піду я до батька свого, та й скажу йому: 
Прогрішився я, отче, против неба та супроти тебе... 19 Недостойний я вже зватись сином твоїм; 
прийми ж мене, як одного з своїх наймитів... 20 І, вставши, пішов він до батька свого. А коли він 
далеко ще був, його батько вгледів його, і переповнився жалем: і побіг він, і кинувсь на шию 
йому, і зачав цілувати його! 21 І озвався до нього той син: Прогрішився я, отче, против неба та 
супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм... 22 А батько рабам своїм каже: Принесіть 
негайно одежу найкращу, і його зодягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. 
23 Приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти й радіти, 24 бо цей син мій був мертвий і 
ожив, був пропав і знайшовся! І почали веселитись вони. 25 А син старший його був на полі. І 
коли він ішов й наближався до дому, почув музики та танці. 26 І покликав одного зо слуг, та й 
спитав: Що це таке? 27 А той каже йому: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти 
теля відгодоване, бож здоровим його він прийняв. 28 І розгнівався той, і ввійти не хотів. Тоді 
вийшов батько його й став просити його. 29 А той відповів і до батька сказав: Ото, стільки років 
служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені й козеняти не дав, щоб із 
приятелями своїми потішився я... 30 Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із 
блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване... 31 І сказав він йому: Ти завжди 
зо мною, дитино, і все моє то твоє! 32 Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був 
мертвий і ожив, був пропав і знайшовся! 

The Lord spoke this parable, saying: 11 “A certain man had two sons. 12 And the younger of them said 
to his father, ‘Father, give me the portion of goods that falls to me.’ So he divided to them his 
livelihood. 13 And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far 
country, and there wasted his possessions with prodigal living. 14 But when he had spent all, there 
arose a severe famine in that land, and he began to be in want. 15 Then he went and joined himself to 
a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. 16 And he would gladly have 
filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. 17 “But when he 
came to himself, he said, ‘How many of my father’s hired servants have bread enough and to spare, 
and I perish with hunger! 18 I will arise and go to my father, and will say to him, “Father, I have sinned  



against heaven and before you, 19 and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one 
of your hired servants.” ’ 20 “And he arose and came to his father. But when he was still a great way 
off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. 21 And the 
son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to 
be called your son.’ 22 “But the father said to his servants,  ‘Bring out the best robe and put it on him, 
and put a ring on his hand and sandals on his feet. 23 And bring the fatted calf here and kill it, and let 
us eat and be merry; 24 for this my son was dead and is alive again; he was lost and is found.’ And they 
began to be merry. 25 “Now his older son was in the field. And as he came and drew near to the house, 
he heard music and dancing. 26 So he called one of the servants and asked what these things meant. 
27 And he said to him, ‘Your brother has come, and because he has received him safe and sound, your 
father has killed the fatted calf.’ 28 “But he was angry and would not go in. Therefore his father came 
out and pleaded with him. 29 So he answered and said to his father, ‘Lo, these many years I have been 
serving you; I never transgressed your commandment at any time; and yet you never gave me a young 
goat, that I might make merry with my friends. 30 But as soon as this son of yours came, who has 
devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him.’ 31 “And he said to him, ‘Son, 
you are always with me, and all that I have is yours. 32 It was right that we should make merry and be 
glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found.’ ” 

ЄВАНГЕЛІЄ СВВ. ОТЦІВ/GOSPEL for the FATHERS (від Матфея/Matthew 5:14-19) 
Сказав Господь ученикам Своїм: 14 Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на 
верховині гори. 15 І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на 
свічник, і світить воно всім у домі. 16 Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони 
бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на небі. 17 Не подумайте, ніби Я 
руйнувати Закон чи Пророків прийшов, Я не руйнувати прийшов, але виконати. 18 Поправді ж 
кажу вам: доки небо й земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден значок із Закону не 
минеться, аж поки не збудеться все. 19 Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й 
людей так навчить, той буде найменшим у Царстві Небеснім; а хто виконає та й навчить, той 
стане великим у Царстві Небеснім. 

The Lord said to His disciples: 14 “You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be 
hidden. 15 Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to 
all who are in the house. 16 Let your light so shine before men, that they may see your good works and 
glorify your Father in heaven. 17 “Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets. I did not 
come to destroy but to fulfill. 18 For assuredly, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or 
one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. 19 Whoever therefore breaks one of the 
least of these commandments, and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; 
but whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. 

“Відчай – найсильніша зброя диявола. Корінь, годувальниця і мати відчаю – 
недбалість. Не піддаватися відчаю – зброя проти дияволя 

Свт. Іоан Золотоустиий 

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. 

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!  

“All of us sin constantly. We slip & we fall. In reality, we fall into a trap 
set by the demons. The Holy Fathers & the Saints always tell us, ‘It is 
important to get up immediately after a fall and keep on walking toward 

God’. Even if we fall a hundred times a day, it does not matter; we 
must get up and go on walking toward God without looking back. What 

has happened has happened – it is in the past. Just keep on going, all the 
while asking for help from God.” 

Elder Thaddeus 
 


