
 
This Week’s Readings:  
Epistle: Romans 10:1-10   
Gospel: Matthew 8:28-9:1  
 
Next Week’s Readings:  
Epistle: Romans 12:6-14 
Gospel: Matthew 9:1-8  
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DIRECTORY: 
  

Parish Office:  
(440) 886-2108 

  

Fr. Barytskyy’s Cell Phone: 
 

216-269-6829 
  
  

Parish Office e-mail: 
officestjosaphat@gmail.com 

  
Parish Office Hours:   

Monday through Friday  
 9:00 AM - 3:00 PM   

  
Astrodome Rental & Catering:   

(440) 886-6800  
  

Pyrohy Sales: (440) 888-8761 

 Thursday & Friday  
8:00 AM - 1:00 PM 

 
  

Confessions: 
Saturdays, 4:45 PM  
Sundays, 10:45 AM 

  
 
 

 
 Baptisms: 

Arrangements must be made by 
parents through the Rectory Office 
to schedule baptisms and arrange 
for Pre-Baptism classes. All 
parents expecting to baptize their 
first child are to attend Pre-
Baptism classes. 
    

Weddings: 
Arrangements should be made 
with a priest through the Rectory 
Office at least six months prior to 
the desired date. All couples must 
attend Pre-Cana classes which are 
normally scheduled in March. 
    

Funerals: 
Arrangements are made with the 
Rectory Office through the funeral 
director before publication in the 
newspapers. 

FIFTH SUNDAY AFTER PENTECOST JUNE 24, 2018 

       Most Rev. Bohdan J. Danylo, Bishop of St. Josaphat Eparchy in Parma  
                  Most Rev. Robert M. Moskal, Bishop Emeritus 

  
  

CATHEDRAL CLERGY 
Rev. Bohdan Barytskyy, Administrator 

e-mail: pastorstjosaphat@gmail.com 
Rev. Archdeacon Jeffrey Smolilo, Deacon   

  
 

Choir Director, Lyudmyla Sonewald 
                Assistant Choir Director, Subdeacon Yevgen Gulenko 
                      Head English Cantor, Jaroslaw Zawadiwsky 
                                Ukrainian Cantor, Zenon Jurkiw 
 
                                                       DIVINE LITURGY SCHEDULE:  

 Saturday:  5:00 PM in English (Sunday Anticipation) 
 Sunday:  8:00 AM in Ukrainian  •  9:30 AM in English  •  11:00 AM in Ukrainian with Choir 

 Weekdays & Holy Days as scheduled:  Please check weekly bulletin   

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK     
SUNDAY, JUNE 24 , 2018 - FIFTH SUNDAY AFTER PENTECOST 
The Nativity of the Honorable and Glorious Prophet John, Forerunner and Baptist of Christ   
   8:00 AM  † John Turba (Orysia Turba)   
   9:30 AM   Health & Blessings for All Parishioners                
 11:00 AM  † Wiroslaw Lobur (Lubomyra Lobur)    
 
MONDAY, JUNE 25, 2018 -The Holy Venerable-Martyr Febronia  
 
   No Morning Divine Liturgy  
 
   7:00 PM  Wedding Blessings for Orest & Bohdanna (Family) 
     
TUESDAY, JUNE 26, 2018 - Our Venerable Father David of Thessalonica - Passing into Eternal Life of Blessed 
Mykola (Nicholas) Konrad, Blessed Volodymyr Pryima, and  Blessed Andrii Ishchak  
   8:00 AM  † Nick Pishko (Rosann Pasko)   
     

WEDNESDAY, JUNE 27, 2018 - Our Venerable Father Samson, Host of Strangers -  Common Commemoration 
of Bishop Nykolai (Nicholas) Charnecky and the Twenty-Seven Other New Blesseds of the Church of Rus’-
Ukraine Beatified in 2001 and Basilian priest-monk Severian (Baranyk) and Redemptorist priest-monk Zynoviy 
(Zenobius) (Kovalyk).  
   8:00 AM  † Dr. Alexander Klos - 1st Anniv. (Anna Chernyak)   
 
  7:00 PM  Moleben to Christ the Lover of Mankind (Closing of June Devotions)  
 

THURSDAY, JUNE 28,  2018 -The Transfer of the Relics of the Holy Unmercenaries Cyrus and John  
 
   8:00 AM  † Annie Pishko (Rosann Pasko)   
 
   7:00 PM  English Divine Liturgy for The Holy, Glorious All-Praiseworthy &  Chief Apostles Peter & Paul   

                  † Petro Kawac (Family) 
 

FRIDAY, JUNE 29, 2018 - The Holy, Glorious, All-Praiseworthy and Chief Apostles Peter and Paul  
(Holy Day of Obligation)  - Passing into Eternal Life of Blessed Iakym (Joachim) (Senkivsky) 
 
   8:00 AM  Health & Blessings for All Parishioners  
 

SATURDAY, JUNE 30, 2018 - The Synaxis of the Holy, Glorious and All-Praiseworthy Twelve Apostles    
 
  9:00 AM  † Marusia Horban - 43rd Anniv. (Mychajlo Horban) 
 
  5:00 PM  † Kazamir Czaban (Jean Czaban)   
 
SUNDAY, JULY 1 , 2018 - SIXTH SUNDAY AFTER PENTECOST  
The Holy Unmercenaries and Wonderworkers Cosmas and Damian   
   8:00 AM  Health & Blessings for All Parishioners  
   9:30 AM  † Deceased Members of Zelenka & Iwaszkiw Families (Marie Zelenka)       
 11:00 AM  †  Rodion Palazij - 2nd Anniv. (Palazij Family)     

Changeable parts today:  
See Bulletin Insert 
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ЗБІРКА"ПЕТРІВ ГРІШ"  

Сьогодні 24 червня маємо збірку "Петрів Гріш" 

призначену для підтримки Святішого Отця Папи 

Римського.  Ця збірка допоможе Апостольській столиці 

направити кошти на потреби братам і сестрам по 

цілому світі, які знаходяться в найбільшій потребі.  

Ваша щедрість є актом солідарності з Вселенською 

Церквою у справі милосердя.  Ви можете використати 

для цього спеціальний конверт з написом: "Peter's 

Pence Collection", який прикріплений до бюлетеня.  

Дякуємо Вам і нехай Господь всіх щедро благословить. 
 

Різдво святого Йоана Хрестителя —  

24 червня 
Це найбільший з усіх празників святого 

Йоана Хрестителя. Як празник його зачаття, 

так і цей празник уже знали в IV сторіччі. 

Науки на цей празник маємо від святого 

Йоана Золотоустого, святого Амвросія і святого 

Августина. Останній у своїй проповіді цього дня каже: 

"Сьогодні празнуємо день різдва святого Йоана. Це 

честь, якої, на нашу думку, не має ні один святий. У 

всьому християнському світі почитають тільки день 

Різдва Господа і святого Йоана". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітаємо парафіян та прихожан Собору Св. Йосафата!  

Нехай Господь благословить Вас за участь і молитву! 
 
  

ОПОВІДІ 

Наміряються вступити в подружній стан 

наречені Орест Андрій Данилевич і Богданна 

Наталія Столяр. Шлюб – 30 червня. Якщо хтось 

знає про якісь перешкоди, просимо повідомити 

парафіяльну канцелярію. 

 

СПІВЧУТТЯ 

Висловлюємо щирі молитви і глибокі співчуття 

родині † Марії Антонів, яка була похоронена з 

собору Святого Йосафата в п’ятницю, 22 червня 

2018 року і родині Галини Кліщук яка була похоронена 

з собору Святого Йосафата в суботу, 23 червня 2018 

року. Нехай Господь оселить їхні душі, де праведні 

спочивають.  Вічна їм пам'ять. 
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ОГОЛОШЕННЯ 

24-го червня 2018 

 
SUNDAY COLLECTION 

 
 June 17, 2018 Church Collection: $2,726.00 
Cathedral Renovation - Phase II: $1,170.00 

Candles: $327.00 
  

May our Lord God bless you for your  

generosity to our Cathedral and remember  

that God will reward you.  

Нехай Добрий Господь винагородить вас за вашу 

щедрість для вашої Катедри.  

 

 
 

 

 

 
 
 

ПАРАФІЯЛЬНА КАВА 

в кімнату Чоловічого Клубу  

сьогодні,  24-го червня . 

Cathedral Renovation Phase II - Офіра на ікони 

 

Всі ікони, які були запропоновані парафіянам були розкуплені. Зараз ми маємо 5 нових ікон 

для тих, хто бажає стати жертводавцем.   
 

8 5 християнських символів, які будуть розміщенні в середині куполу в святилищі - $ 600 кожний 

символ. 

“Останній Суд”- ікона, яка буде розміщуватись на стіні на хорах - $3000 
 

 Since we have sold out of the original Icons available for sponsorship, we have 5 new Icons that will be installed in our 

Cathedral that are now being made available for sponsorship.  

8 5 Christian Symbols to be installed in the East Dome Drum walls over the Sanctuary  - $600 each 

 (these will be assigned in order of sponsorship)  

The “Last Judgement” which will be in the West Dome Drum walls over the choir loft - $3000 - Sponsored 
  
These icons will only be partially visible from the nave of the Cathedral but fully visible if you are in the Sanctuary or the 

Choir Loft. Please contact the Rectory office to reserve your sponsorship. A deposit is requested at time of sponsorship. 

Final payment and deadline for sponsorships is August 31, 2018.   Christian Symbols:   



ПРАЗНИК СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА 
“Днесь радісний празник засяяв усім  

країнам: прецінна пам'ять  

премудрих і верховних апостолів  

Петра й Павла" 

(Стиховна вечірні празника). 

 

Святим апостолам завдячуємо скарб Христової 

віри. Вони передали нам Христову науку, від них маємо 

святе Євангеліє й апостольські листи, вони поклали 

тривку основу під Христову Церкву. 

Про велике значення святих апостолів для нас 

говорить слуга Божий митрополит Андрей Шептицький. 

"Апостоли в повному значенні того слова, — каже він, — 

є нашими батьками по вірі. Через їх руки Бог дав 

людству й кожному народові у християнській Церкві все, 

що належить до Божої апостольської традиції. У своєму 

аскетичному житті, як і в проповіді, не можемо, отже, 

забувати, що все маємо з їхніх рук. Їх апостольським 

трудам і їх молитвам завдячуємо все, що маємо... На 

перше місце висувається святий апостол Павло, який у 

своїх Посланнях дав Церкві таке рясне Боже Об'явлення 

й такі рясні Божі науки... Круг церковного року висуває 

на перше місце апостола Петра, призначуючи йому два 

дні в році — Поклін його кайданам 16 січня і 29 

червня" (Про Почитання святих, 1941). 

Східна Церква з великою урочистістю святкує 29 

червня празник, який в наших богослужбових книгах 

має таку назву: "Святих славних і всехвальних 

первоверховних апостолів Петра й Павла". Обидва ці 

апостоли визначні своїм характером, своєю ревною апос

тольською працею та своїм великим культом у святій 

Церкві. 
 

СВЯТИЙ АПОСТОЛ ПЕТРО 

Ісус Христос, маючи великі плани щодо особи святого 

Петра, на початку покликання апостола змінює його ім'я 

Симон на символічне Петро-Кифа, що означає скала, бо 

той повинен бути скалою, що двигатиме основу Церкви. 

Святий Петро має близькі стосунки з Христом в часі 

діяльности останнього. Він свідок Христового 

прославлення на Таворі, від імени всіх апостолів визнає 

Христове божество, разом із святим Йоаном готує пасху 

для Христа. Він є свідком Христового конання в 

Оливному Городі. Христос платить податок до храму за 

себе і за Петра. 

Після Господнього вознесення святий Петро стає 

головою апостолів і першої християнської громади в 

Єрусалимі. Під його проводом відбувається вибір нового 

апостола на місце Юди. Він скликає до Єрусалима 

перший собор Христової Церкви. Святий Йоан 

Золотоустий називає Петра "первородною вівцею із стада 

доброго Пастиря". 

Любов Христа Господа — це головний мотив його 

апостольської діяльности, трудів і жертви. Та любов 

вкінці завела його на муки і смерть за свого улюбленого 

Вчителя. Існує передання, що Петро вважав себе 

негідним умирати на хресті, як Христос, тому просив, 

щоб його розіп'яли стрімголов. Цю традицію підтверджує 

єпископ Євсевій († κ. 340) у своїй Історії Церкви та 

святий Йоан Золотоустий у проповіді на празник святих 

апостолів Петра й Павла, де каже: "Радуйся, Петре, що 

вмер на хресному дереві розп'ятий стрімголов". Святий 

Петро загинув у Римі за цісаря Нерона (54-68) між 64 і 67 

роками після Христа. Святий Йоан Золотоустий, ідучи 

за традицією, подає 29 червня як день його смерти. 
 

СВЯТИЙ АПОСТОЛ ПАВЛО 

Павло не належав до числа дванадцяти апостолів, 

але за свою повну посвяти апостольську працю, 

надлюдські жертви й муки у Христовій службі, отримав 

титул верховного апостола, як і святий Петро. Він єди

ний з апостолів, хто мав кращу освіту та з народження 

був римським громадянином. Сам Ісус Христос чудом 

його навертає і покликає на апостола по дорозі до Да

маска. Після свого навернення з гонителя християн він 

серцем і душею стає ревним і мужнім апостолом Христа. 

"Павло був вовком, — каже святий Йоан Золотоустий, 

— і став ягням. Був терням і став виноградом. З ворога 

став другом, з бур'яну — хлібом... Хулитель став бо

гословом, гонитель — благовісником, мучитель — 

керманичем, зрадник — сподвижником" (Про святих 

дванадцятьох апостолів). 

У своїй апостольській праці святий Павло показав 

сильний характер, велику силу волі та гарт духа. Він 

день і ніч, цілі літа був безбоязним проповідником прав

ди святого Євангелія. Його безмежна любов до Христа 

не знає перешкод, не знає труднощів, ніколи не ставить 

меж жертовности. Він відбуває великі місійні подорожі, 

організовує нові Церкви, завжди готовий на муки і 

смерть за Христа. 

Апостол народів не тільки відомий як проповід

ник, добрий організатор, але й як визначний богослов і 

письменник. До нас дійшли 14 листів, які Павло написав 

до різних Церков чи осіб, у яких викладає Христову 

науку. Святий Павло віддав своє життя за Христа, 

загинувши від меча в Римі 29 червня 65 або 67 року по 

Христі. 
 
ЗАКЛЮЧНИЙ МОЛЕБЕН ДО ХРИСТА 

ЧОЛОВІКОЛЮБЦЯ буде служитися в середу 27 

червня о 7 годині вечора. 

 

ДІЛЯНКА ПИРОГІВ ПРИ КАТЕДРІ 

Сердечно дякуємо всім, які жертвують свій час і 

вміння при виготовленні вареників для парафії. 

Нехай Господь всіх ВАС благословить. 
 
ДЯКУЄМО 

Щиро дякуємо Володимиру Ванкевичу за 

встановлення умивальника на кухні вареників. 

Нехай Господь благословить. 

 

ПРОДАЖ КНИГ 

В парафіяльній канцелярії можна придбати книгу “ 

Новий Завіт “ в українській мові. Ціна – 25 $.   
 

ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ СПАДЩИНИ 

Цього літа Український Музей-Архів та Асоціація 

Клівленд Майдан проводитимуть фестиваль української 

спадщини Клівленду в Трімонті, як святкування 
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ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПОДЯЧНИЙ ПІКНІК буде 

проведений після фестивалю в одну з перших 

неділь вересня. 
 

САМОТНІ ПАРАФІЯНИ 

 Якщо ви знаєте про самотніх парафіян, які з 

різних причин (вік чи хвороба і т. д.) є вдома, в 

лікарні чи в сестринських будинках і їх не 

відвідує парафіяльний священик, дайте будь ласка  

знати, щоб ми могли їх відвідувати.  
 
ЮВІЛЕЙ ПОДРУЖЖЯ 

Якщо ви святкуєте у 2018 році подружній ювілей - 25- 

чи 50 - ліття подружнього життя, будь ласка дайте 

знати до парафіяльного офісу, щоб ми могли вас 

привітати від парафії, а також відслужити чин 

благословення подружжів, що прожили разом 25 чи 50 

років. “ Свята Церква високо цінує свідчення тих 

подругів, які прожили разом 25, 50 чи 75 років свого 

життя. Вона урочисто й прилюдно благословляє їх, 

дякуючи Господеві за їхнє свідчення взаємної вірності й 

любові, і ставить їх як живий зразок для інших 

подружжів.” Катехизм УКЦ – Христос – Наша Пасха 
 

української громади міста. Фестиваль відбудеться на 

базі УМА з 30 червня (12PM-11PM) по 1 липня (12PM-

8PM), із наміром стати вікном у багату культуру 

української діаспори для жителів міста. Програма 

фестивалю буде насичена виступами місцевих та 

приїжджих талантів, a також смачною кухнею та 

показом історичних експонатів. Усі зібрані кошти від 

фестивалю будуть використані в благодійних 

діяльностях Майдану та УМА.  
 
Ми просимо підтримати цей інавгураційний фестиваль 

вашою присутністю, а також, якщо є можливість, 

приєднанням до нашої команди у вигляді волонтера!  

За додатковою інформацією звертайтеся до Надії Петрів 

(nadiyapetriv@gmail.com) 
 

СВЯЩЕНИЧІ СВЯЧЕННЯ 

В неділю 15 липня в 2:30 пополудні в 

Соборі Святого Йосафата Преосвященний 

Владика Богдан Данило під час 

Архиєрейської Літургії уділить Святу 

Тайну Священства диякону Андрію 

Глабше, який належить до Отців Єзуїтів і навчається в 

Римі. Просимо молитись за диякона Андрія, щоб він 

гідно міг виконувати священиче служіння в Христовому 

винограднику. 
 

ФЕСТИВАЛЬ  

У субoту, 21 липня, 2018 р. Б. Святo-Вoлoдимирський 

Украïнський Правoславний Кафедральний Сoбoр у 

Пармi, Огайo, буде влаштoвувати свiй щoрiчний 

Украïнський Фестиваль. Запрoшуємo всiх на 

Фестиваль, на якoму ви вiдчуєте багатствo нашoï 

украïнськoï культури. 
 

СВЯТО ПОЧАЇВСЬКОЇ МАТЕРІ БОЖОЇ 

В понеділок 23 липня ми святкуватимемо 

празник Почаївської Божої Матері.  В 7-ій годині 

вечора в Соборі Святого Йосафата буде 

відслужений молебен, при кінці якого ми вирушимо 

процесійно до нашої святині  -  ікони Почаївської 

Богородиці. Молебен буде служитися з участю  

священиків сусідніх парафій.   

Запрошуємо всіх наших парафіян і гостей з інших 

парафій прийти в цей день на спільну молитву до 

чудотворного образу Почаївської Матері Божої, щоб 

віддати Їй належну подяку і похвалу за всі одержані 

ласки, якими вона щедро обдаровує всіх, хто прибігає 

під її покров.  Після відправи буде перекуска, 

спонсорована Апостольством Молитви. 
 
ФЕСТИВАЛЬ ПАРАФІЇ СВЯТОГО 

ЙОСАФАТА 

 Цього року ми будемо мати дводенний 

фестиваль в нашій парафії 25 і 26 серпня. 

Проведення щорічного фестивалю потребує солідної  

підгототовки і праці. Тому звернення до всіх парафіян: 

парафія потребуватиме волонтерів, тільки з вашою 

особистою підтримкою фестиваль матиме успіх. В 

вестибюлі найближчим часом буде листок для 

волонтерів, прошу вписувати туди свої імена. 

ST. JOSAPHAT UKRAINIAN CATHOLIC CATHEDRAL JUNE 24, 2018, Page 4 VOLUME 47, ISSUE 25 

 

 

 

 

Мученик Володимир Прийма – покровитель мирян УГКЦ 

(1906-1941) 

 

ЖЕРТВЕННИЙ ДЯК 

Народився 17 липня 1906 р. у с. Страдч на Яворівщині. 

Після закінчення дяківської бурси служив дяком і був 

диригентом у місцевій церкві. Брав активну участь у 

житті своєї парохії. Завжди й у всьому виявляв людську 

гідність, а свою діяльність будував на євангельський 

засадах. 26 червня 1941 р. його разом з о. Миколою 

Конрадом по-звірячому закатували енкаведисти. 
  
“Він ішов зі Святими Тайнами, ішов робити свій святий 

обов”язок, висповідати жінку в сусідньому селі. Він не 

міг не йти, хоча його зупиняли. Я знаю, що його 

зупиняли і казали: “Отче, не йдіть, бо дивіться, що 

робиться, війна почалася, все може бути.” Він сказав: 

“Це є мій святий обов”язок і я мушу йти.” Взяв на себе 

одяг і разом з дяком Володимиром Приймою пішли… і 

не прийшли. Аж через тиждень їх знайшли всіх 

помордованих. Люди зрозуміли, що там десь треба їх 

шукати, і знайшли. Бо то зараз кинулися всі… Бійтеся 

Бога… У дяка жінка двоє дітей мала. Одному було десь 

три роки, другому чотири. Мама розказувала: як 

знайшли, то всі вжахнулися від того, що побачили. 

Особливо порізаний був дяк, проколювані груди 

багнетом.” 
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ANNOUNCEMENTS  –  JUNE 24, 2018 
 
 

We welcome all visitors and parishioners to our Cathedral  

May the Lord God bless us as we gather in prayer. 
 

WEDDING BANNS 

The following couple wishes to enter the Holy State of 

Matrimony on June 30, 2018: 
 

     III - Orest Andrij Danylewycz & Bohdanna Natalia Stolar 
   
If anyone knows of any impediments to this marriage, please 

contact Father Barytskyy. 
 
OUR SYMPATHIES 

We wish to express our prayers and deepest sympathies 

to the family of † Maria Antoniw who was buried from 

St. Josaphat Cathedral on Friday, June 22, 2018 and to 

the family of † Halyna Kliszczuk whose was buried from 

St. Josaphat Cathedral on Saturday, June 23, 2018.  May the 

Lord commit their souls to the place where the just repose and may 

their memory be eternal 
  

PETER’S PENCE COLLECTION TODAY 

Today, Sunday, June 24th our parish taking up a collection for the 

Peter’s Pence Collection, which supports the charitable works of 

Pope Francis.  This collection is taken up by Catholics around the 

globe and helps the Holy Father reach out to people suffering in 

our world, especially those enduring the effects of war and 

violence, natural disasters, and religious persecution.  Please 

be generous. An envelope for this collection is in your 

donation envelope box, also one was attached to last week’s 

bulletin - envelopes also available in Cathedral vestibule. 

 

NATIVITY OF ST. JOHN THE BAPTIST 

The announcement of the holy Archangel Gabriel 

to Zacharias in the Temple begins the New 

Testament Gospel. The announcement of the same 

Archangel Gabriel six months later in Nazareth to 

the Virgin Mary concerning the birth from Her of 

the Son of God, Who was to become incarnate, is a 

continuation of the revelation. 

Three months after the Annunciation, St. John the 

Forerunner was born "in a city of Judah," and six months 

after him Christ Himself was born in Bethlehem. 

The Nativity of John the Baptist is the first joy sent down by 

God to the human race, the beginning of its deliverance from 

the power of the devil, sin and eternal death. 

 

FEAST OF SS. PETER & PAUL (Holy Day of 

Obligation)     

 On June 29th the Church celebrates the feast day 

of SS. Peter & Paul. As early as the year 258, 

there is evidence of an already lengthy tradition 

of celebrating the solemnities of both Saint Peter 

and Saint Paul on the same day. Together, the two saints are 

the founders of the See of Rome, through their preaching, 

ministry and martyrdom there. 

   In a sermon in the year 395, St. Augustine of Hippo said of 

SS. Peter and Paul:  

     “Both apostles share the same feast day, for these two 

were one; and even though they suffered on different days, 

they were as one. Peter went first, and Paul followed. And so 

we celebrate this day made holy for us by the apostles' blood. 

Let us embrace what they believed, their life, their labors, 

their sufferings, their preaching, and their confession of 

faith.” 

On the occasion of the feast day of St. Peter and Paul, we want 

to congratulate all those with the same name as these Apostles. 

Wishing them health, happiness, and countless blessings for 

many, many years.  Mnohaya Lita!  

 

MOLEBEN TO CHRIST THE LOVER OF 

MANKIND  

The closing Moleben service in honor of Christ 

The Lover of Mankind will be on Wednesday, June 

27th, at 7:00 pm. 

 

 

 
 

 

 
 

PARISH COFFEE  

GATHERING TODAY! 

JUNE 24, 2018 

Join us in Men’s Club Room in  

the Annex after Divine Liturgies  

for coffee; pastries & fellowship! 
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PARISH PICNIC 

It has been decided to have the Parish Appreciation 

Picnic after the Festival at the beginning of September. 

The date will be announced later. 
   

HOLY GHOST PARISH, AKRON - FESTIVAL 

Holy Ghost Ukrainian Catholic Church, located at 1866 Brown 

St, Akron, presents their 15th Annual Ukrainian Festival on June 

30th from 1-8pm. This family friendly event will feature the Kyiv 

Dance Ensemble at 3 PM and include traditional foods 

(pierogies, cabbage rolls, kielbasa, and Ukrainian 

beer), baked  goods, music (2 bands), dancing, raffle items, 

church tours, kids' games, bounce house and more! Come join in 

the fun and celebrate with us! For more information, visit http://

www.hgucc.org/.     

CLEVELAND UKRAINIAN HERITAGE FESTIVAL 

This summer, the Ukrainian Museum-Archives and the 

Cleveland Maidan Association will be hosting the inaugural 

Cleveland Ukrainian Heritage Festival in Tremont, as a 

celebration of the city’s deep-rooted Ukrainian community. The 

festival will take place on the grounds of the UMA from June 

30th (12PM-11PM) to July 1st (12PM-8PM), and will act as a 

window into the rich culture of the Ukrainian diaspora, 

featuring entertainment, cuisine, and historical exhibits. All 

proceeds from the festival will benefit the local and global 

charitable causes of the UMA and the CMA respectively. 

We ask for your support in making this inaugural event one to 

remember, by joining us for this celebration, and if interested, to 

also join our team as a volunteer!  Please confirm on the sign-up 

form in the Cathedral vestibule. For additional information 

please contact Nadiya Petriv at  nadiyapetriv@gmail.com 
 

PILGRIMAGE IN HONOR OF OUR LADY OF 

POCHAIV  

All are invited to attend the Pilgrimage in honor of Our 

Lady of Pochaiv on Monday, July 23rd, 2018 at St. 

Josaphat Ukrainian Catholic Cathedral.  There will be 

a Moleben to the Mother of God at 7:00pm in the Cathedral 

followed by a procession to the Shrine.  Refreshments and 

fellowship afterwards.  Come pray with us!   

Sponsored by the Apostleship of Prayer. 
 
ST. JOSAPHAT FESTIVAL 

This year we will have a two day festival, August 25 & 

26, 2018. In order to make the festival a successful one, 

we need the help and cooperation of our parishioners.  

Soon there will be a sign-up sheet posted in the Cathedral 

vestibule.  Please volunteer - we need your help! 
 
 

Priestly Ordination of  

Deacon Andrij Hlabse, SJ 

St. Josaphat Cathedral 

July 15, 2018  

2:30 PM—5:00 PM 

 

His Excellency Most Reverend Bohdan J. Danylo announced 

the ordination of Deacon Andrii Hlabse, SJ to the Holy 

Priesthood for the service of People of God. 

Please pray for Deacon Andrii as he prepares to serve in the 

Vineyard of our Lord. 

PYROHY SALES   

We graciously thank our dedicated pyrohy 

workers who donate their time and efforts each 

week to our Cathedral pyrohy project. Pyrohy 

Sales hours are Thursdays & Fridays from 8am until 1pm. We 

invite all parishioners to consider helping us with this project. 
 
THANK YOU 

We wish to express our heartfelt thank you to Walter 

Wankewycz who donated his time and materials to 

install a handwashing sink in the pyrohy kitchen. May 

God Bless You for your kindness and generosity. 
 
SISTERS OF ST. BASIL 

Thank you, thank you, thank you for your generous 

contributions and prayer to our Mission trip to 

Ukraine.  Our trip was fruitful thanks to your 

prayerful and financial support.  Because of the 

generosity of our 14 volunteers and people like you, Sr. Joann 

and I were able to provide three English Catechetical Camps 

for the youth as well as food, toys and monetary support for 

several orphanages, halfway houses and children’s Psychiatric 

Institutions. 

We always finish our trip with a visit to St. George Cathedral 

in Lviv in order to pray for all our benefactors and volunteers 

at the tombs of Metropolitan Sheptytsky, Cardinal 

Lubachivsky and the other Bishops buried there. We also 

remember you at the daily Liturgies with the children.  You 

can view some of our pictures on the Sisters of St. Basil 

Facebook. https://www.facebook.com/pages/Sisters-of-the-

Order-of-St-Basil-the-Great-Jenkintown-PA 

Thank you again for your prayerful and financial support! 

May God grant you many blessed and peaceful years! 

Gratefully in Christ, Sr. Ann Laszok, OSBM. 
 

53RD ANNUAL ASSUMPTION PILGRIMAGE 

The Annual Assumption Pilgrimage will take place on August 

13-15, 2018 at the Basilica and National Shrine of Our Lady of 

  МОЛІМОСЬ ЗА НАШИХ СТАРШИХ І 

НЕМІЧНИХ ПАРАФІЯН 
 
 PLEASE PRAY FOR OUR ELDERLY AND    

         PARISHIONERS WHO ARE ILL OR 

RECOVERING 
 
Просимо подавати імена своїх рідних або знайомих, 

котрі перебувають у стані хвороби та потребують 

нашої молитовної допомоги щодо швидкого 

одужання.  
 
Please submit the names of your relatives or friends that 

do not feel well so that they could be included in bulletin 

and we could pray for them who need to restore their 

health.  
 
Mariya Babij, Jaroslawa Swet, Iryna Stachur, 

Stefania Dwulat, Victoria Buczkowski, Basil 

Molesky, Jaroslawa Kryshtalowych, Anna 

Josepczuk,  Anna Bak, Dr. Dmytro Farion, Anna 

Slobodian, Mykola Krutyholowa, Olha Chmilak, 

Maria and John Malen, Audrey Fedak, Jane Zyzsek, 
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24-го червня 2018 

5-та Неділя Після Зіслання 

Різдво Чесного і Славного Пророка, Предтечі і Христителя 

Господнього Івана 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Тропар воскресний, глас 4:  СвіTлу про воскресіння розповідь від ангела почувши і від 

прадідного засуду звільнившись, Господні учениці, радіючи, казали апостолам: Здолана 

смерть, воскрес Христос Бог, що дає світові велику милість. 

  

І Христителя Івана, глас 4: Пророче і предтече пришестя Христового, достойно 

звеличати тебе не в силі ми, що любов`ю тебе почитаємо, бо неплідність матері і отча 

безгласність розрішилися славним і чесним твоїм різдвом - і воплочення Сина Божого 

світові проповідується. 

 

Слава... Кондак Христителеві, глас 3: Перше неплідна днесь Христового предтечу 

родить і він є сповненням усякого пророцтва, бо кого пророки проповідували, на того він 

у Йордані руку поклав. Явився Божого Слова пророк, проповідник, разом і предтеча.  

 

I нині... Кондак, глас 4:  Спас і мій визволиTель, як Бог, із гробу воскресив землян від узів 

і розбив брами адові та воскрес на третій день, як Владика. 

 

Прокімен, глас 4: Які величні діла Твої, Господи! Все премудро сTворив Ти. (Пс.104,24). 

Стих: Благослови, душе моя, Господа! Господи, Боже мій, Ти вельми великий

(Пс.104,1).  

I святим, глас 7:  Возвеселиться праведник у Господі і уповає на нього (Пс. 63,11). 

Стих: Вислухай, Боже, голос мій, коли молитимусь до Тебе (Пс. 63,2). 

 

Алилуя, глас 4: НаTягни лук і насTупай, і пануй істини ради, лагідности і 

справедливости. (Пс.45,5). Алилуя, (3x) 

Стих: Благословен Господь, Бог Ізраїлів, що посіTив і сотворив ізбавління людям Своїм 

(Лк. 1,68). 

 

Причасний: ХваліTе Господа з небес, хваліте Його в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, (3x) 

В пам`ять вічиу буде праведник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, (3x) 

 
  



June 24, 2018 
Fifth Sunday After Pentecost 

 The Nativity of the Honorable & Glorious Prophet John,  

Forerunner and Baptizer of  Christ 

 

 

 

 

 
   

Troparion, Tone 4: When the disciples of the Lord learned from the angel the glorious news of 

the resurrection and cast off the ancestral condemnation, they proudly told the apostles: Death 

has been plundered! Christ our God is risen, granting to the world great mercy.  
 
Troparion of Birth of Saint John, Tone 4: O Prophet and forerunner of the coming of Christ, 

we, who lovingly honor you are at a loss to praise you worthily; for your mother’s barrenness 

and your father’s silence were both ended by your honored and glorious birth, and the 

incarnation of the Son of God is preached to the whole world. 
 
Glory be …. Kontakion of Birth of St. John, Tone 3: She who once was barren gives birth today 

to the Forerunner of Christ, who will fulfill every prophecy.  In the Jordan he placed his hand 

upon the One Whom the prophets foretold and thus was shown to be the prophet, the herald, 

and the Forerunner of the Word of God.  
   
Now and forever…. Kontakion, Tone 4: My Savior and Deliverer from the grave, as God, has 

raised out of bondage the children of earth and shattered the gates of Hades; and as Master, He 

rose on the third day. 

 

Prokimenon, Tone 4: How great are Your works, O Lord; You have made all things in wisdom. 

(Ps.104,24) 

Verse: Bless the Lord, O my soul; O Lord my God, You are exceedingly great. (Ps.104,1) 

Prokimenon of the Saint, Tone 7: The just man shall be glad in the Lord, and shall hope in 

Him. (Ps. 64,11)  

Verse: Hear, O God, my voice, when I make my petition to You. (Ps. 64,2) 

  

Alleluia: Poise yourself and advance in triumph and reign in the cause of truth, and meekness, 

and justice. (Ps.45,5) Alleluia (3)   

Alleluia of the Saint: Blessed by the Lord God of Israel, for He has visited His people and 

redeemed them. (Lk. 1,68) Alleluia. (3) 
 
Communion Verses: Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest. (Ps. 148,1)  

The just man shall be in everlasting remembrance; of evil hearsay he shall have no fear. (Ps. 

111,6-7) Alleluia (3)  
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TIM BOYKO 

ATTORNEY AT LAW 
 

6300 Rockside Road, Suite 303 
Independence, OH 44131 

440-886-3800 
tboyko@boyko-dobeck.com 
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St. Josaphat Cathedral   

Renovation Phase II 

  
 
 

 
In Memory of   

† Walter Kaczmarek 
  
 

Mr. & Mrs. Pete Boyko - $10.00 

Mr. & Mrs. Michael Brisko - $10.00 

Mr. & Mrs. Andrew Chipka - $5.00 

Mike Cotsman - $10.00 

David & Linda Futryk - $10.00 

Kevin & Lu Ann Futryk - $5.00 

Catherine Kavrich & Emil Cichocki - $10.00 

Teodor Rosolak - $10.00 

†Mary Vasil - $10.00 

            
  

St. Josaphat  

Cathedral Donation 
  

  
In Memory of 

† Very Rev. Msgr. Michael Poloway 
 

$20.00 

 

Oksana Tryluk 

  

Lebanon, 2759 North Lipkey Road, 

North Jackson, Ohio  44451. See flyer in 

vestibule.   

For more information  go to 

www.ourladyoflebanonshrine.com.   
 

BOOKS AVAILABLE FOR 

PURCHASE IN RECTORY    

We have some copies of the New 

Testament in Ukrainian for purchase at 

the Rectory Office. The cost is $25.00.  

We also still have copies of the Catechism 

“Christ Our Pascha” available for 

purchase at $25.00 each. We now have 

the New American Bible, Revised Edition 

in English - Cost $10.00 
 

HOMEBOUND 

PARISHIONERS 

If you know of any lonely 

parishioners who, for various 

reasons (age or illness, etc.) are 

at home or in nursing homes and are not 

visited by a parish priest, please let us 

know so that we can visit them.  

            

  
St. Josaphat  

Cathedral Donation 
  

  
In Memory of 

† Deceased Members of  

Zelenka & Iwaszkiw Families 
 

$100.00 

 

Zelenka Family 
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OHIO EXPORT CORP. 

ПЕРЕСИЛАЄМО ХАРЧОВІ ТА РЕЧОВІ ПАЧКИ, 

ГРОШОВІ  ПЕРЕКАЗИ  ДО 

УКРАЇНИ, ПОЛЬЩІ, БІЛОРУСІЇ, РОСІЇ. 

ВИКОНУЄМО ЗАПРОШЕННЯ, ПЕРЕКЛАДИ 

З УКРАЇНСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ 

ТА НІМЕЦЬКОЇ НА АНГЛІЙСЬКУ 
 

6026 State Road    ·     Parma, Ohio  44134 
440-884-1738      website:  www.ohioexport.com  

PARCELS SHIPMENT, MONEY TRANSFER 

TRANSLATIONS, IMMIGRATION CONSULTANTS 

STS. PETER & PAUL / ST. ANDREW 

UKRAINIAN CATHOLIC EPARCHIAL 

CEMETERY & MAUSOLEUM 

(440/843-9149) 

 
Bring security and comfort to every member of 

your family knowing that all the details have been 
taken care of. 

 

Call and make an appointment today to discuss  

Pre-Need Arrangements. 

5677 State Road 
Parma, Ohio 44134 

 

(440) 888-1444 

 

Dennis Lazuta 

   
Kolodiy - Lazuta  

Funeral Home 

Hours: 7am-Midnight  Mon thru Sat 

Sunday 7am-10pm 

The greatest compliment you can give is a referral 

 

Kulick Dental  

216-236-6300 

  
(across the street from Giant Eagle)  

 
7393 Broadview Road, Ste. G  

Seven Hills, Ohio 44131  

staff@kulickdds.com  

 
 

International Food & Deli 

Party Center “SHYNOK” 
 

5850 State Road  

Parma, Ohio 
 

Phone: (440) 887-1046 

 

FUNERAL HOME 
 

5548 STATE ROAD            PARMA, OHIO 44134 
 

  (216) 621-0885 

 

Adam Holowczak 

Funeral Director & Owner 
3RD Generation   

Так, ми говоримо вашою мовою! 


