
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 
26 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 СИРОПУСНА, ПРОЩЕНА (Глас 4) – Спомин Адамового вигнання з раю.  
CHEESEFARE/FORGIVENESS SUNDAY (Tone 4) – Forgiveness Sunday 

Прп. Мартиніана (V). Прпп. Зої і Фотинії (Світлани) (V). Прп. Євлогія, архієп. Олександрійського 
(607 – 608). Блгв. кн. Костянтина Острозького (1608). Прп. Стефана, у чернецтві Симеона, царя 
Сербського, Мироточивого (1200). Заговини на Великий піст. 

Venn. Zoe & Photina (312).  

ТРОПАР ВОСКРЕСНИЙ/RESURRECTIONAL TROPARION (Глас/Tone 4) 

Світлую воскресіння / проповідь від ангела почувши, Господні учениці, / і прадідне осудження 
відкинувши, / апостолам хвалячись, промовляли: / Знищена смерть, / воскрес Христос Бог, // 
даруючи світові велику милість. 

When the women disciples of the Lord / learned from the angel the joyous message of Your Resurrection, 
/ they cast away the ancestral curse / and with gladness told the apostles: / Death is overthrown. / Christ 
God is risen, // granting the world great mercy. 

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 БЛАГОВІРНОГО/TROPARION of the RIGHT-BELIEVER (Глас/Tone 4) 

Тезоіменитому вінценосному рівноапостолу / уподобився ти, благовірний княже наш 
Констянтине, / той бо в Нікеї віру Православну утвердив, / ти ж у Бресті став поборником і 
захисником віри православної. / На землі явився ти просвітителем нашим, / всім слов’янським 
краям «Острозьку Біблію» подарувавши, / нині ж стоячи перед Престолом Небесного царя 
слави, / не переставай молитися за нас грішних, / що з любов’ю нині вшановуємо тебе, // 
сопілку нашу духовну. 

You have likened yourself to the equal-to-the-apostles crown-bearer / O right-believing Kniaz’ 
Constantine, who bears his name, / for he confirmed the Orthodox Faith at Nicea, / and you showed 
yourself a defender of the Orthodox Faith at Berestia. / You appeared in our land as our enlightener, 
/ gifting all Slavic lands with the “Bible of Ostrih.” / Today, standing before the Heavenly Throne of 
the King of Glory, / cease not to pray for us sinful ones, / who honour you with love, // our spiritual 
reed pipe. 

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 
TODAY! 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. A limited 
number of AGM report packages are available to those who need 
them. 

WE LOOK FORWARD TO A FRUITFUL AGM AND YOUR 
PARTICIPATION IN THE PROCEEDINGS! 

«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) 

Господи, дай нам очі, які бачать в людях найкраще… 

Серце, яке буде прощати… 

Розум, що забуває погане… 

І душу, яка ніколи не втрачає віри. 

(Невідомого автора) 

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 БЛАГОВІРНОГО/“GLORY” – KONDAK of the RIGHT-BELIEVER (Глас/Tone 4) 

Стовпе Православ’я Святого непоборний, / віри Христової захиснику кріпкий, / храмів Божих 
будівничий, / і благочестя нашого охоронитель, / благовірний княже Констянтине, / ти 
просвітленням духовним всю Україну нашу освітив і нам заповідав єси / — уставів отцівських 
триматися, / і нині з ангелами моли Христа Бога, // щоб спастися душам нашим. 

Undefeated pillar of Holy Orthodoxy, / mighty defender of the Christian Faith, / builder of temples of 
God, / protector of our piety, / O right-believing Kniaz’ Constantine, / you illumined all Ukraine with 
spiritual enlightenment and commanded us: / keep the ordinances of the Fathers. /Pray Christ God, 
now, together with the angels // that our souls may be saved. 

«І НИНІ» - КОНДАК ТРІОДІ/“NOW & EVER” – KONDAK of the TRIODION (Глас/Tone 6) 

Премудрости Наставнику, / розуму Подателю, / немудрих Учителю, / вбогих Захиснику, / 
утверди, врозуми серце моє, Владико. / Ти дай мені слово, Отчеє Слово, / бо не втримаю уст 
моїх, / щоб не взивали до Тебе: // Милостивий, помилуй мене грішного. 

O Master, Guide to wisdom, / Giver of prudent counsel, / Instructor of the foolish / and Champion of 
the poor: / Make my heart steadfast by granting it understanding. / O Word of the Father, / grant me 
words, / for behold, I shall not stop my lips from crying out to You: / O merciful One, I am fallen, / 
have mercy on me in Your compassion. 

ПРОКИМЕН НЕДІЛІ СИРОПУСНОЇ/PROKIMEN of CHEESEFARE SUNDAY (Глас/Tone 8) 

Помоліться і хвалу віддайте Господеві Богу нашому. 
Стих: Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике Ім’я Його. 

Pray and give glory to the Lord our God. 
Verse: In Judah God is known; His Name is great in Israel. 

ПРОКИМЕН БЛАГОВІРНОГО/PROKIMEN of RIGHT-BELIEVER (Глас/Tone 8) 

По всій землі лунає голос їх і до краю вселенної слова їх. 
Their proclamation has gone out into all the earth and their words to the ends of the universe. 

An intelligent man is one who conforms to God and mostly keeps silent; when he 
speaks he says very little, and only what is necessary and acceptable to God. 

(St. Anthony the Great) 

СЬОГОДНІ ПІСЛЯ БОЖЕСТВЕННОЇ 

ЛІТУРГІЇ – ОБІД В КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРІ! 

TODAY, FOLLOWING DIVINE LITURGY –  

LUNCH IN THE CULTURAL CENTRE! 

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


АПОСТОЛ НЕДІЛІ/EPISTLE of SUNDAY (до Римлян/Romans 13:11-14:4) 

Браття! 11 Знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну. Бо тепер спасіння ближче до нас, 
аніж тоді, коли ми ввірували. 12 Ніч минула, а день наблизився, тож відкиньмо вчинки темряви 
й зодягнімось у зброю світла. 13 Як удень, поступаймо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в 
перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, 14 але зодягніться Господом Ісусом Христом, а 
догодження тілу не обертайте на пожадливість! 14 Слабого в вірі приймайте, але не для 
суперечок про погляди. 2 Один бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає ярину. 3 Хто 
їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть. А хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть, Бог бо 
прийняв його. 4 Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає; але 
він устоїть, бо має Бог силу поставити його. 

Brethren! 11 Knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep; for now our salvation is 
nearer than when we first believed. 12 The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast 
off the works of darkness, and let us put on the armor of light. 13 Let us walk properly, as in the day, 
not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. 14 But put on the Lord 
Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to fulfill its lusts. 14 Receive one who is weak in the 
faith, but not to disputes over doubtful things. 2 For one believes he may eat all things, but he who is 
weak eats only vegetables. 3 Let not him who eats despise him who does not eat, and let not him who 
does not eat judge him who eats; for God has received him. 4 Who are you to judge another’s servant? 
To his own master he stands or falls. Indeed, he will be made to stand, for God is able to make him 
stand. 

АПОСТОЛ БЛАГОВІРНОГО/EPISTLE of RIGHT-BELIEVER (до Римлян/Romans 8:28-39) 

Браття! Знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на 
добре. 29 Бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб 
Він був перворідним поміж багатьма братами. 30 А кого Він призначив, тих і покликав, а кого 
покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. 31 Що ж скажем на це? Коли за 
нас Бог, то хто проти нас? 32 Той же, Хто Сина Свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, як 
же не дав би Він нам із Ним і всього? 33 Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог Той, що 
виправдує. 34 Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є Той, що вмер, надто й воскрес, Він 
праворуч Бога, і Він і заступається за нас. 35 Хто нас розлучить від любови Христової? Чи недоля, 
чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? 36 Як написано: За Тебе 
нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. 37 Але в цьому 
всьому ми перемагаємо Тим, Хто нас полюбив. 38 Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні 
Анголи, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, 39 ні вишина, ні глибина, ані інше яке 
створіння не зможе відлучити нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашім! 

Brethren! We know that all things work together for good to those who love God, to those who are 
the called according to His purpose. 29 For whom He foreknew, He also predestined to be conformed 
to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. 30 Moreover whom He 
predestined, these He also called; whom He called, these He also justified; and whom He justified, 
these He also glorified.31 What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against  



us? 32 He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him 
also freely give us all things? 33 Who shall bring a charge against God’s elect? It is God who justifies. 34 

Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right 
hand of God, who also makes intercession for us. 35 Who shall separate us from the love of Christ?  
Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? 36 As it is 
written: “For Your sake we are killed all day long; We are accounted as sheep for the slaughter.” 37 Yet  
in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. 38 For I am persuaded that 
neither death nor life, nor angels nor principalities nor powers, nor things present nor things to come, 
39 nor height nor depth, nor any other created thing, shall be able to separate us from the love of God 
which is in Christ Jesus our Lord. 

АЛИЛУАРІЙ ГЛАСУ/ALLELUIA VERSE of the TONE (Глас/Tone 4) 

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 БЛАГОВІРНОГО/ALLELUIA VERSE of the RIGHT-BELIEVER (Глас/Tone 1) 

Підніс Я вибраного з народу Мого. 
I have raised up one chosen out of my people. 

ЄВАНГЕЛІЄ НЕДІЛІ/SUNDAY GOSPEL (від Матфея/Matthew 6:14-21) 

Сказав Господь ученикам Своїм! 14 Коли людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш 
Небесний Отець. 15 А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам 
прогріхів ваших. 16 А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри: вони бо зміняють обличчя 
свої, щоб бачили люди, що постять вони. Поправді кажу вам: вони мають уже нагороду свою! 
17 А ти, коли постиш, намасти свою голову, і лице своє вмий, 18 щоб ти посту свого не виявив 
людям, а Отцеві своєму, що в таїні; і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. 19 Не 
складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються й 
викрадають. 20 Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до 
них не підкопуються та не крадуть. 21 Бо де скарб твій, там буде й серце твоє! 

The Lord said to His disciples: 14 “If you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also 
forgive you. 15 But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your 
trespasses. 16 “Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites, with a sad countenance. For 
they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have 
their reward. 17 But you, when you fast, anoint your head and wash your face, 18 so that you do not 
appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place; and your Father who sees 
in secret will reward you openly. 19 “Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and 
rust destroy and where thieves break in and steal; 20 but lay up for yourselves treasures in heaven, 
where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. 21 For where your 
treasure is, there your heart will be also. 



ЄВАНГЕЛІЄ БЛАГОВІРНОГО/ GOSPEL of the RIGHT-BELIEVER (від Матфея/Matthew 5:14-19) 

Сказав Господь ученикам Своїм! 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: “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. 

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). 

УПОКОЙ, ГОСПОДИ! 21 лютого сповнилось два роки після упокоєння бл. п. Ярослави 
Поріцької. На прохання родини покійної, сьогодні відслужимо Заупокійну Літію за 
спокій душі покійної Ярослави, після Божественної Літургії. Висловлюємо щире 
співчуття їй родині. Приснопам’ятній р.Б. Ярославі – Царство небесне та вічний 
спокій! 

GRANT REST, O LORD! 21 February marked two years following the repose of the servant of God 
Yaroslava Poritska, of blessed memory. Today, at the request of his family, a Memorial Litiya for the 
reposed servant of God, Yaroslava will be served, following Divine Liturgy. We extend sincerest 
condolences to all her family. May the ever-remembered servant of God, Yaroslava, rest eternally in 
the Heavenly Kingdom! 

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!  

Ми думаємо, що Бог нас бачить зверху, а Він нас бачить зсередини. 

(Ігумен Саватій [Собко]) 
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