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Divine Liturgy: 
Every Sunday at 11:00 AM 
Temporary Physical Address: 
3266 Nutmeg St.  
San Diego, CA 92104 
Temporary Mailing Address: 
P.O. Box 3116 
La Mesa, CA 91941 
Confessions:  
Before or after Divine Liturgy 
Parish Administrator: 
Fr. Yurii Sas - o. Юрій Сас  
Cell: (858) 367-0161 
Website:  
www.stjohnthebaptizer.org 
Future Church Address: 
9308 Carlton Oaks Dr.  
Santee, Ca 92071 
 Serving San Diego County Since 1960  

Upcoming Services - Розклад Богослужень  
 
Sunday, June 6: Divine Liturgy - Божественна Літургія - 11:00 am 

 
Sunday, June 13: Divine Liturgy - Божественна Літургія - 11:00 am 

 

Your Church throughout the world, O Lord, is clothed with the blood of Your 
Martyrs as with fine linens and purple robes; and so the Church cries out to You, 
O Christ our God: Send down Your goodness upon Your people; grant peace to 
Your Church and great mercy to our souls. 
 
Церква твоя, Христе Боже, по всьому світі, немов багряницею і вісоном, 
прикрасилася кров’ю твоїх мучеників, і через них кличе до тебе: Пошли 
народові твоєму свої благодаті, даруй світові мир і душам нашим велику 
милість. 

From Vespers for All Saints 

ANNOUNCEMENTS - ОГОЛОШЕННЯ 
2019: Income: $115,037; Expenses: $93,540 
2020: Income: $108,150; Expenses: $62,143  
May 9: General: $1,064; Building: $600; Coffee: $155 
May 16: General: $826; Building: $250 
May 23: General: $712; Building: $375 
 

“You are being enriched in every way for all generosity, which 
through us produces thanksgiving to God” 2 Cor 9:11 

 
BUILDING PROJECT UPDATE Next week the Preliminary 
Grading Report will be ready. The civil engineer is working with 
the designer on setbacks and exact placement of the church and 
hall. They had several conference calls this past week.  
 
THANK YOU - ДЯКУЄМО to all who participated in the 
Moleben prayer services at our land in Santee. Special thanks goes 
to Olya Gnip for organizing prayers throughout May for Mayivka.  
 
VISITING PRIEST Fr. Popov, pastor of St. Sophia Parish in The 
Colony (Dallas), TX, will celebrate Divine Liturgies on June 13th 
and 20th.  
 
 
  

YOUR FUTURE CHURCH 
 

 
 

I was glad when they said to me, “Let us go to the 
house of the Lord!” – Psalm 122:1 

Weekly Bulletin  



 
 
Глава УГКЦ з Синодом Єпископів помолилися у Зарваниці за 
людей, які втратили роботу під час пандемії 
 

«Сьогодні Зарваниця, — зазначив Предстоятель — переймає 
всесвітню естафету вервиці, яку започаткував Папа Франциск як молитву 
всіх католицьких Марійських сантуаріїв світу, щоби ми випросили у 
Господа через заступництво Його Матері силу подолати обставини 
сучасної пандемії, яка тяжко бичує сучасне людство». 

У цьому Марійському центрі, сказав Блаженніший Святослав, який 
є осердям культу до Богородиці нашої Церкви і народу, усім Божим людом 
стоїмо перед чудотворною іконою Зарваницької Богородиці і молимося, 
особливо за тих, хто в сучасному світі не знає, як далі жити та існувати. 

«Особливо ми молимося сьогодні за тих, хто втратив роботу і не 
має більше засобів для існування у сучасному світі», — відзначив Глава 
УГКЦ. 

«Нехай Мати Божа буде для нас, для нашої Церкви, для всього 
людства провідницею в цих складних обставинах. Нехай виблагає всім нам 
світла, віри, надії і любові. Як добра Мати нехай вигоїть рани сучасного 
людства і благословить усіх нас миром і любов’ю», — побажав 
Блаженніший Святослав усім і кожному. 
 
Глава УГКЦ привітав єпископа-емерита Василя Лостена з 50-
річчям єпископських свячень 

«Святкування вашого ювілею, – мовиться у тексті грамоти, – 
для всіх нас є знаком великого Божого благословення, яке через ваше 
служіння, наче миро, спливає на боголюбивий люд вірних нашої 
Церкви. Разом із вами заносимо до престолу Всевишнього наші 
молитви, дякуючи Йому за те, що покликав вас на дорогу жертовної 
посвяти Церкві та рідному народові». 
Предстоятель відзначає, що в особі ювіляра священнослужителі завжди 
знаходять вірного порадника та сердечну підтримку. «Для сотні тисяч 
вірних нашої Церкви ви стали добрим батьком, ревним проповідником 
Христової правди. Ваше життя і служіння повне Божого благословення, яке 
рясними плодами вилилося на нашу Церкву. Завдяки співпраці з мирянами 
вам вдалося здійснити низку важливих проєктів, один із найбільших серед 
яких – відкриття каплиці Святої Ольги в базиліці Святого Петра в Римі, що 
стало знаком незмінної єдності нашої Церкви із Апостольським 
престолом», – наголошується в тексті листа. 

«Усе це свідчить про вас як про людину великої віри, яка щиро 
дбає про розвиток нашої Церкви, докладаючи до цього всіх зусиль», – 
підсумував Блаженніший Святослав, побажавши, щоб милосердний 

Господь сторицею віддячив владиці своєю благодаттю і прийняв дар його 
служіння, як приємну жертву. 

Владика Василь Лостен народився 11 травня 1930 року в м. Чесапік 
(штат Меріленд, США). Його священничі свячення відбулися 10 червня 
1957 року. Святитель: владика Костянтин Богачевський, митрополит 
Філадельфійський. 25 травня 1971 року в катедральному соборі 
Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у м. Філадельфії (США) о. 
Василь став єпископом. 

 
Bishop Basil Losten Celebrates 50th anniversary of his episcopal 

ordination 
 
"The celebration of your jubilee is for all of us a sign of God's great 

blessing, which through your ministry, like anointing oil, flows to the God-
loving people of our Church." 

“For hundreds of thousands of the faithful, you have become a good 
father, a zealous preacher of the truth of Christ. Thanks to the cooperation 
with the laity, you managed to carry out a number of important projects, one 
of the largest of which was the opening of St. Olga's Chapel in St. Peter's 
Basilica in Rome, which marked the unchanging unity of our Church with 
the Apostolic See," 

"All this testifies to you as a man of great faith, who sincerely cares 
for the development of our Church," concluded His Beatitude Sviatoslav, 
wishing the merciful Lord to thank the bishop for his grace and accept his 
gift of service. 

Bishop Basil Losten was born on May 11, 1930, in Chesapeake, MD. 
His priestly ordination took place on June 10, 1957 by the hands of 
Metropolitan Constantine Bohachevsky, Archbishop of Philadelphia. On 
May 25, 1971, in the Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception 
in Philadelphia, Fr. Basil was elevated to the episcopacy.  
 

A Prayer for Memorial Day  
 

O God, by whose mercy the faithful departed find rest, look kindly 
on your departed veterans who gave their lives in the service of their country. 
Grant that through the passion, death, and resurrection of your Son they may 
share in the joy of your heavenly kingdom and rejoice in you with your saints 
forever. We ask this through Christ our Lord. Amen.  
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