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Отець Мирон Василь Панчук народився 26 
квітня 1954 року і був першою дитиною у родині 
Василя і Юліани Панчуків. Згодом у сім’ї народи-
лися діти Орест і Андрея, з якими він разом зрос-
тав у північно-західній околиці Чикаго. 

Ті, хто його добре його знав, 
можуть з упевненістю сказа-
ти, що найбільшими скарба-
ми в житті, о. Мирон вважав 
книжки і освіту. Після закін-
чення 8-го класу у школі Св. 
Миколая, 1968 року він всту-
пає до Школи св. Ігнатія, а 
пізніше до - Університету 
Лойола, де стає членом Поче-
сного Товариства Psi Chi. За-
кінчує там навчання у 1976 
році, отримавши 2 ступені 
бакалавра: один в галузі пси-
хології, a інший - в галузі фі-
лософії. Розуміючи, що вчи-
тися ніколи не пізно, о. Ми-
рон вирішує продовжити ма-
гістерські студії в Католиць-
кій Богословській Унії, які 
успішно завершує. Після за-
кінчення навчання у Школі 

професійної психології Адлера (2007) отримує 
ступінь магістра у галузі психологічного консуль-
тування, а в 2010 році – ступінь магістра психоло-
гії з Інституту глибинної психології Пасифіка, у 
якому згодом (2017) успішно захищає дисертацію 
на тему: “Зруйновані образи, понівечені життя: 
застосування методу соціальної мрії у процесі зці-
лення історичної травми України” і отримує нау-
ковий ступінь доктора. 

У жодному разі ніхто з нас не може ствер-
джувати, що о. Мирон був самотнім чи інтровер-
том. Навпаки, з раннього віку він був соціально 
активним. У молоді роки отець був членом Моло-
діжного Братства свв. Кирила і Методія з момен-
ту його заснування, пластуном, грав на віолончелі 

Obituary of Rev. Myron Panchuk, Ph.D. 
  

Father Myron Wasyl Panchuk was the first 
child born to Wasyl and Juliana Panchuk, on April 
26, 1954. He grew up with his brother Orest and sis-
ter Andrea on the northwest side of Chicago.  

It is evident to everyone who knew him, that 
among the many things he val-
ued, he valued reading and edu-
cation. After finishing 8th grade at 
St. Nicholas School in 1968, he 
attended St. Ignatious High 
School, and went on to Loyola 
University, where as a member of 
the Psi Chi Honor Society he 
completed a Bachelor of Science 
Degree in Psychology and Bache-
lor of Arts Degree in Philosophy 
in 1976. Recognizing that it is 
never too late to learn or pursue 
higher education, he completed 
graduate theological studies at 
Catholic Theological Union, re-
ceived  a Master of Arts Degree 
in Counseling from the Adler 
School of Professional Psycholo-
gy in 2007, a Master of Arts in 
Psychology from Pacifica Gradu-
ate Institute in Depth Psychology in 2010, and final-
ly, he defended his doctoral dissertation entitled 
"Shattered Images, Broken Lives: Social Dreaming in 
Healing Ukraine’s Historical Trauma”, earning him a 
well-deserved PhD in 2017.  

One would never paint Fr. Myron as a solitary 
or introverted person. On the contrary, from a very 
young age, he was active and socially engaged. In his 
youth he was a member of:  Sts. Cyril and Methodi-
ous Youth Brotherhood from its inception and Plast 
Ukrainian Scouting Organization, played his cello 
with friends both formally and informally, and sang 
in a number of vocal groups and choirs. He also at-
tended summer courses at Ukrainian Catholic Uni-
versity in Rome, and encouraged other students to do 
the same.  
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In July, 1982 he was the first priest to be or-

dained by the late Bishop Innocent Lotocky, for the 
Chicago Eparchy of Ukrainian Catholics and actively 
served the community for nearly 37 years in various 
capacities, including designing and facilitating retreats 
and conferences for clergy and laity, professional de-
velopment, conflict resolution and social advocacy.  

Immediately after ordination, he was appointed 
to Sts. Volodymyr and Olha Parish where he served 
for over two decades. While there, he served as spir-
itual director of Sts. Cyril and Methodious Brother-
hood, was director of priestly formation for half a doz-
en seminarians, and in 1988 worked with the late 
Rt.Rev. Marian Butrynsky on the development and 
construction of the Ukrainian Cultural Center which 
was built to commemorate the Millenium of Ukraini-
an Christianity.  

For a number of years, Fr. Myron also served 
the Ukrainian church in Denver, commuting between 
Chicago and Denver on a regular basis. Since 2007, 
while working on his Master’s degree as well as dur-
ing his doctoral studies and since their completion, he 
served as an Assistant at St. Joseph the Betrothed Par-
ish.  

Fr. Myron was not only a priest, he was a com-
munity activist, educator and speaker. His name can 
be found associated with many organizations and ini-
tiatives.  

He traveled to Ukraine numerous times over the 
decades. He visited Chornobyl in 2010 in order to 
conduct research and in 2011 produced a documentary 
called “Block4”, to commemorate the 25th Anniver-
sary of the Chornobyl meltdown. On that same visit, 
he established a relationship with a group of artists at 
the Pechersk Artists Workshop, and produced a film 
that prevented the eviction of the artists from the Kyiv 
Pecherska Lavra. This led him to engage in activist 
research with the All Ukrainian Network of People 
Living with HIV. On a subsequent trip, in May of 
2012, he traveled to Kyiv where he presented at the 
World Psychoanalytic Conference, being the only one 
to present a paper in the Ukrainian language. Most 
recently he participated in a funeral service and rebur-
ial of remains from the 1708 Baturyn Massacre in 
which as many as 15,000 Ukrainians, including 7,000 
civilians were killed at the hands of the rising Russian 
Empire. This last trip abroad took place in November 
of 2013, just days before the beginning of the Maidan.  

In Chicago, going back to the early 1970’s, Fr. 
Myron was a Ukrainian School teacher, touching the 
lives of hundreds if not thousands of students, with his 
anecdotes, views on religion and faith, and analysis of 
modern of Modern Ukrainian history. 

 
 
 

з друзями, виступав на концертах і співав у бага-
тьох гуртках і хорах. Окрім того, навчався на літ-
ній програмі в Українському католицькому уніве-
рситеті у Римі і заохочував інших.   

У липні 1982 року о. Мирон став першим 
священиком, якого рукоположив покійний Влади-
ка Іннокентій Лотоцький для служіння українській 
католицькій єпархії в Чикаго. Саме там він актив-
но працював на благо громади майже 37 років, ор-
ганізовуючи реколекції, конференції для духовенс-
тва і мирян, був наставником для семінаристів і 
молодих священиків під час формації, порадником 
у конфліктних ситуаціях, помічником для соціаль-
но незахищених.  

Зразу ж після ієрейських свячень о. Мирона 
призначили служити у церкві свв. Володимира і 
Ольги, де він і залишався понад двадцять років. 
Там, він став духовним керівником Молодіжного 
Братства свв. Кирила і Методія, був директором 
відділу священичої формації для семінаристів, а у 
1988 році розпочав роботу з тепер покійним о. Ма-
р’яном Бутринським над розбудовою Українсько-
го Культурного Осередку, який був збудований, 
аби увіковічнити тисячоліття християнства в Ук-
раїні.  

Упродовж багатьох років о. Мирон служив 
українській громаді Денвера, куди він регулярно 
доїжджав з Чикаго, але у 2007 році, навчаючись на 
магістерській програмі, був призначений сотруд-
ником до церкви Св. Йосифа Обручника.  

о. Мирон був не лише священиком, а й гро-
мадським активістом, освітянином і блискучим 
промовцем. З його ім’ям асоціюють багато органі-
зацій та ініціатив. За останні десятиліття він бага-
то разів відвідував Україну. Так, його досліджен-
ня, здійснене у 2010 році під час поїздки до Чорно-
биля, лягло в основу документального фільму “4 
блок” (2011), присвяченого 25-ій річниці Чорно-
бильської трагедії. Під час того ж візиту він зав’я-
зав контакти з групою митців у Києво-Печерскій 
художній майстерні і зняв фільм, що і завадило 
виселенню художників з Києво-Печерської Лаври. 
Це призвело до того, що о. Мирон зацікавився 
“Всеукраїнською мережею людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІД” і робив з нею спільне дослідження. На-
ступна подорож відбулася у травні 2012 року до 
Києва на Міжнародну конференцію з психоаналі-
зу, де він єдиний доповідав українською мовою. 
Також брав участь у похоронних службах і пере-
похованні останків Батуринської трагедії 1708 ро-
ку, де полягло більш, ніж 15000 українців. Серед 
них було 7000 цивільних осіб, які загинули від рук 
війська Російської Імперії. Остання подорож отця 
відбулася у листопаді 2014, якраз перед початком 
Майдану.  
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An ambassador for Ukrainian causes, he was 
the co-founder and member of Starving For Color, a 
humanitarian organization which provides baby for-
mula for orphans in Ukraine. In addition, Fr. Myron 
was a former board member of The Ukrainian Insti-
tute of Modern Art, an active member of the Kyiv 
Committee of Chicago- Sister Cities International, 
and supporter, advocate and Vice-president of the 
Ukrainian Genocide Famine Foundation-USA. In 
return for their service to our country, Fr. Myron 
also supported the Ukrainian American Veterans as 
their honorary chaplain.  

A longtime member of Plast Ukrainian 
Scouts, and the Lisovy Chorty fraternity (kurin) of 
Plast, he served Divine Liturgy and counseled youth 
at numerous summer camps, weekend festivals, and 
other scouting activities. And although not an offi-
cial member of the American Ukrainian Youth As-
sociation- SUM (CYM), he also participated in their 
gatherings, interacted with youth at events, and 
served Divine Liturgies at summer camps.  

Faith, tradition, race or gender had no bound-
aries with Fr. Myron. He was devoted to ecumenical 
causes, reunification of churches, defending the 
marginalized and breaking down barriers. In his 
nearly 65 years of life he touched the lives of many; 
far more than the 3,387 friends that he had on Face-
book. As a priest, he officiated at dozens of wed-
dings, baptized more children than can be counted, 
and buried loved ones of all faiths and backgrounds.  

He was a spiritual father to hundreds, mentor 
to many, godfather to at least a dozen, and a devoted 
brother to Orest and sister-in-law Zena, and sister 
Andrea with husband John DiSanti. He was a doting 
uncle to nieces Danielle and Natalie, whom he 
adored. In whatever spare time he carved out for 
himself, Fr. Myron enjoyed visiting friends, travel-
ing, entertaining, reading, listening to jazz, garden-
ing, watching movies, philosophizing, blogging, and 
simply sharing himself with other people in the 
church and community, all of whom he deeply 
loved.  

Father Myron Wasyl Panchuk, PhD fell 
asleep in the Lord on Saturday, March 9, 2019. May 

his memory be eternal. Vichnaya Pamyat. 

Ще у далеких 70-х, працюючи учителем в 
Українській Школі, о. Мирон мав неабиякий вплив 
на сотні, якщо не тисячі студентів своїми погляда-
ми на релігію і віру, аналізом сучасної української 
історії, своїм неповторним відчуттям гумору. 

Будучи ревним захисником всього українсь-
кого, він став співзасновником і членом “Starving 
for Color” – гуманітарної організації, яка постачає 
суміші для годування сиріт-немовлят в Україні. 
Крім того, о. Мирон був активним членом київсь-
кого комітету Міжнародної організації міст-
побратимів Чикаго, натхненник і віце-президент 
Української Фундації Геноциду-Голодомору у 
США. Відчуваючи глибоку вдячність за захист на-
шої держави, о. Мирон також підтримував органі-
зацію Українських Американських Ветеранів.  

о. Мирон був довголітнім пластуном і нале-
жав до куреня Лісових Чортів. Як священик, слу-
жив літургії і був порадником для молоді на чис-
ленних молодіжних таборах, фестивалях та інших 
пластових зібраннях. І хоча офіційно він не був 
членом СУМу, проте також долучався до їхніх зіб-
рань, мав бесіди з молоддю, служив літургії на літ-
ніх таборах. 

Для о. Мирона не існувало обмежень щодо 
віри, традиції, раси чи гендеру. Він був вірним іде-
ям екуменізму, возз’єднання церков, захисту тих, 
хто на марґінесі, знищував бар’єри. За 65 років 
прожитого життя він торкнувся сердець багатьох 
людей, що є набагато більше, ніж цифра “3,387 
друзів” на Фейсбуці. Будучи священиком, він поєд-
нав не одну пару у Таїнстві шлюбу, охрестив біль-
ше дітей, ніж можна порахувати, і поховав бага-
тьох рідних йому людей різного віросповідання і 
національності.  

Він був духовним отцем для сотень людей, 
наставником, хресним батьком принаймні десятьох 
дітей і вірним братом Орестові і його дружині Зені, 
сестрі Андреї і її чоловікові Джону ДіСанті. Він 
обожнював своїх племінниць Данієлу і Наталію і 
завжди опікувався ними. Як тільки викроював хви-
линку часу для себе, любив зустрічатися з друзями, 
подорожувати, розважатися, читати, слухати джаз, 
садити городину, дивитися фільми, філософувати, 
писати блоги і просто ділитися своєю радістю з ін-
шими у церкві і громаді, з тими, кого глибоко лю-
бив.  

О. Д-р Мирон Василь Панчук упокоївся в 
Бозі в суботу, 9 березня 2019.  

Вічная йому пам'ять! 
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Парохія Святого Йосифа Обручника м.Чікаго 

З нагоди року родини проголошеного в УГКЦ 
 

 
 
 

Понеділок 25 березня 
6:30 веч – Пасії 

7:30 веч – Перша реколекційна наука.  
Господній задум щодо подружжя у Святому Писанні.  

 

 
Вівторок 26 березня 

6:30 веч – Акафіст до Страстей Христових 
7:30 веч – Друга реколекційна наука.  

Залишити батька і матір. Приліпитися до свого подруга 
 

 
Середа 26 березня 

6:30 веч – Літургія Напередосвячених Дарів 
7:30 веч – Третя реколекційна наука.  

  Святий Йосиф Обручник – взірець чоловіка у сім’ї 
 

 
Четвер 27 березня 

6:30 веч – Акафіст до Страстей Христових 
7:30 веч – Четверта реколекційна наука.  

Пресвята Богородиця - приклад служіння жінки в родині 

 
 

П’ятниця 28 березня 
6:30 веч – Літургія Напередосвячених Дарів 

7:30 веч – П’ята реколекційна наука. Сповідь. 
Спілкування у любові – присутність Божого Слова в подружжі. 

 

 
 

Субота 29 березня 
6:00 веч Нічні чування. Похід із свічками.   

Жертва Христа - зразок самопожертви подругів для освячення родини. 
Молитва серця та покаяння біля Хреста Господнього. 
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       This Week                    Цього Тижня 
Intentions 

 
 

SUN, MAR 17TH–2ND SUNDAY OF THE GREAT FAST 
HIEROMARTYR GREGORY PALAMAS/VENERABLE ALEXIUS MAN OF GOD (G)      
SUNDAY OF ORTHODOXY/VENERABLE GERASIMUS OF THE JORDAN (J) 
8:00 am – +Maria Hajduk, Birthday Remembrance;  +Anna Romanyuk; 
+Nicholas Bereza (Family), +Domenico Manzella 
9:30 am – Health: Oleksiy, Iryna, Ihor, Yuriy, Roman, Khrystyna, Ma-
ria, Andriy, Ulyana, Ihor, Marta, Marko, Orest; Maria, Vasyl, Andriy, 
Orysia, Volodymyr, Yuriy, Sofia, Solomia, Myroslav; In thanksgiving 
Svitlana, Taras, Solomia-Anna, Yuliana, Maria, Oleksa, Maria, Maria, 
Dmytro, Yuriy, Anna, Bohdan, Volodymyr, Khrystyna, Andrian, 
Viktoria-Maria, Natalia, Roman, Maria, Stepan 
11:30 am – Health for Dr. George Podlusky, Maria, Volodymyr,  
Yaroslav, Maria, Lilia, Maryan, Sofia, Dominic, Halyna, Victoria,  
Nicole, Natalia, Miriam, Nicole; In thanksgiving Maria;  
In memory: +Erica, +Margaret, +Unsoon, +Marion 
 

MON, MAR 18TH – HIEROMARTYR CYRIL OF JERUSALEM (G) 
MARTYR CONON (J)            
6:30 pm – Pasia  
 

TUES, MAR 19TH – MARTYRS CHRYSANTHUS & DARIA (G)  
42 MARTYRS OF AMMORIUM (J) 
6:30 pm – Akathist to the Passion of Christ 
 

WED, MAR 20TH – VENERABLE MARTYRS OF SABBAS (G)                                                  
HIEROMARTYRS OF CHERSON (J) 
6:30 pm – Presanctified Divine Liturgy 
Health: Health: John & Lilia Kucan; Oleksiy, Pavlo, Natalia, Anna, 
Patrick-Petro;  In memory: +Anna Kucan, +Domenico Manzella 
 

THUR, MAR 21ST – VENERABLE JAMES OF CATANIA (G)         
VEN. THEOPHILACTUS OF NICOMEDIA (J) 
6:30 pm – Akathist to the Passion of Christ 
 

FRI, MAR 22ND – HIEROMARTYR BASIL OF ANCYRA (G)                                                  
40 MARTYRS OF SEBASTE (J)         
6:30 pm – Presanctified Divine Liturgy 
Health: Oleksiy, Pavlo, Natalia, Patrick-Petro, Anna 
 

SAT, MAR
  23RD – VENERABLE MARTYR NICON (G)                                                

MARTYR CODRATUS AND THOSE WITH  HIM (J)           
9:00 am – Special intention  for the Panchuk & DiSanti Families; Health 
for Laura, Lyuba, Roman, Lesya, Yulia, Andriy;  In memory: +Natalia, 
+Elena, +Alexandra, +Nadia, +Myroslava, +Oleh, +Orest, +Vasyl 40th 
day, +Bohdan, +Natalia, +Mykola, +o. Myron 
5:00 pm – Vespers 
 

SUN, MAR 17TH–VENERATION OF THE HOLY CROSS  (G)      
2ND SUNDAY OF THE GREAT FAST / HIEROMARTYR GREGORY PALAMAS (J) 
8:00 am – In memory of +Fr. Myron  Panchuk 
9:30 am – Special intention for our Parish clergy 
11:30 am – Health for Dr. George Podlusky; In memory: +Erica, 
+Margaret, +Unsoon, +Marion 
 

Keep in your prayers:  
 

 Paraskewa Duda,  Lucille Maryniw,  
Olga Kykta, John Masley, Sean Patterson, 

Florence Kozyra, Josephine Bereza,  
Reed Meersman, Maria Lojuk, Anna Hajduk, 

Paul Lawrin, Dr. George Podlusky,  
Mrs. Stefania Dragan, Mrs. Marta Stadnyk, 

Fr. Leonarrd, Irena & John Skrypnyk,  
Daanya Bego, Laura 

Candles for March 2019 

Memorial Candles 
*In memory of Anna Romanyuk  
(Mariya Romanyuk)     
* Heavenly 100 “Nebesna sotnya”  
Perpetual Oil Lamp 
* In loving memory of Douglas Goeters & 
Family (Eleanor Goeters)  
Lady of Hoshiw Shrine 
* Health & Birthday Blessings for Anna 
Hajduk (Family) 
* Available 
* Mother of God Shrine 
* In loving memory of Dackiw, Crowhurst, 
Barnas and Zubrycky Families(L. 
Zubrycky) 
*In loving memory of Maria Hajduk 
(Family) 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
* Available 
* Available 
Mother of God   
* In loving memory of Zena Dankewycz 
(Family) 
* In loving memory of Antoinette Kuropas 
(V. Gojewycz) 
St. Joseph the Betrothed  
*In loving memory of Anna  
(M Kushnir Family) 
*Available 
St. Nicholas the Wonderworker  
* Available 
* Available 
Our Lady of Protection 
* In thanksgiving Marta Stadnyk 
*Pray for health of Pryshlyak, Malaniy, 
Khudyk-Zozulya Families (Maria Khavko)  
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               News          Вісті 

HERO CARDS 
Put your shopping dollars to work for our Heroes. Every 
card you buy allows that company to give a donation to 
our fund. Eхample: Jewel and Mariano’s will give $4 for 
every $100 purchаsed. You still get your $100 to spend at 
the store for groceries and our Heroes also get $4. It’s a 
win-win situation.  

Kaртки для героїв 
Зробіть так, щоб ваші долари працювали для наших 
героїв. З кожної картки, яку ви купуєте, певна сума іде 
на наш Фонд Героїв. Як це працює? Наприклад, Jewel  
і  Mariano’s віддають нам $4 з кожних $100 закупів. Ви 
нічого не втрачаєте: купуєте продукти на $100, а наш 
Фонд отримує $4. Це вигідно всім. 

Thank you for your  last Sunday Collection 
Sunday Collection  $ 4,005.00-  Capital  Improvement  $ 85.00   -  Development fund   $ 30.00  -  Utilities   $ 2,122.00   -   Other    $ 35.00  

TOTAL   $ 6,277.00 

Chicago Ethnic Advertising Agency 
запрошує українську громаду на безкоштовний семінар, який відбудеться у церковній залі св. Йосифа Обручни-
ка , сьогодгі, 17 березня 2019 р., о 1 год. Під час семінару можна буде ознайомитися зі змінами до податкового 
законодавства, кредитуванням та імміграційними законами США. Також на вас чекатиме невеличке  частування. 
Детальну інформацію можна отримати за тел. 224-518-5221. 

Sorokousty 
is a Lenten service, during which memorial prayers are 
read for all who have fallen asleep in the Lord. If you 
would like our priests to pray for your deceased loved 
ones, please submit the last name and names on the enve-
lopes which can be found at the entrance of the church.  
Sorokousty will be served every Saturday after the 9:00 
am Divine  Liturgy. Remember, praying for deceased rela-
tives and friends is an obligation of every Christian. 

Сорокоусти 
це Великопосне богослужіння, під час якого читають 
поминальні молитви за всіх померлих. Якщо ви хоче-
те, щоб священики молилися за ваших померлих 
рідних, просимо подати їхні імена. Конверти для імен 
ви можете знайти при вході до храму. Сорокоусти бу-
дуть служитися щосуботи після св. Літургії. Пам'ятай-
те, молитись за померлих родичів, близьких та знайо-
мих є обов'язком кожного християнина . 

 Spirit of St. Joseph 

The next meeting of the Spirit of St. Joseph will be Tuesday, March 19th at 11:30 am in the church hall. We will be hav-
ing a  Soup and  luncheon with dessert and beverages. Afterwards  Bingo will be played. Cost is $8 for members,  $10 
for guests.  Please make reservations by contacting Barbara at 1-773-625-4487 or Eleanor at 1-773-589-0780. 

КАТЕХИЗМ ДЛЯ ДОРОСЛИХ УКРАЇНСЬКОЮ 
У церкві св. Йосифа Обручника ми провадимо цикл катехитичних наук українською мовою для усіх охочих гли-
бше пізнати Христову віру у своєму обряді. Запрошуємо вас щочетверга о 7 год. вечора до церкви.  

Церква Св. Йосифа Обручника  
запрошує на Великопосні рефлексії “Подорож до Пас-
хи”,  які відбуватимуться щоп’ятниці впродовж Велико-
го Посту після Літурії Ранішосвячених Дарів українсь-
кою та англійською мовами 
Теми для роздумів: 
I тиждень: Ікони, створені на образ і подобу Божу 
II тиждень: Ісусова Молитва і внутрішнє світло 
III тиждень: Хрест 
IV тиждень: Благовіщення і наше спасіння 
V тиждень: Марія Єгипетська: мандрівка духовною пус-
телею 
Наша подорож розпочнеться 15-го березня  

St. Joseph the Betrothed  
invites уоu to join our Lenten Reflections “Journey to 
Pascha”. The reflections will be in Ukrainian and English 
and will take place every Friday during the Great Fast after 
Presanctified Liturgy. 
Topics for reflections: 
Week I: Icons: Created in the image and likeness 
Week II: The Jesus Prayer and the Interior Light 
Week III: The Cross 
Week IV: Annunciation and our salvation 
Week V: Mary of Egypt: Wandering the spiritual desert 
Our journey starts on March 15th.  
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Порядок Богослужень - Liturgical Schedule 

 
щоНеділі - Sundays: 
 8:00am    Св. Літургія/Divine Liturgy   
 англійською/English 
 9:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 українською/Ukrainian 
 11:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy               
 для молоді/Children’s 
 
 

У Свята - Holy Days: 
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 6:30pm   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 
 

Надвечір’я Свят - Eve of Feasts: 
 6:30pm   Велика Вечірня з Литією/Great Vespers, 
Litia 
 
 

Під Час тижня - During the week:  
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в каплиці/in the chapel 
 
 

ЩоСуботи - Saturdays: 
 9:00am  Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в церкві/in church 

 

Станьте членами  Парафії св. Йосифа Обручника! 
Аплікаційні форми для заповнення можна взяти в 
церковній канцелярії  тел: 773 625 4805. 
 

Become a member of St. Joseph the Betrothed Church! 
Parish membership forms are available at our church of-
fice, telephone number: 773 625 4805. 
 

Відвідини Хворих  

Просимо повідомити парафіяльних отців про пот-
ребу відвідин хворих у лікарнях чи вдома. 
 

Visitation of the Sick 
Please contact our parish clergy when a family member 
requests a hospital or home visitation. 

Святі тайни - Holy Mysteries (sacraments) 
 
Хрещення - Baptism 
Просимо заздалегідь звернутися до отця пароха при пла-
нуванні хрещення дитини.  
 

Please contact the pastor in a timely manner when planning 
to baptize a child.  
 
 

Вінчання - Weddings 
Молодята, які бажають повінчатися в нашій Парафії, 
зобов’язані пройти співбесіду з о. парохом та окрему під-
готовчу науку. Ласкаво просимо планувати своє вінчання 
завчасно.  
 

When planning your wedding at our parish, please be advised 
that you need to meet with the pastor for a prenuptial 
investigation and also for a pre-Cana conference. Plan ahead 
of time.  
 
 

Похорони - Funerals 
Ласкаво просимо зателефонувати до парафіяльної кан-
целярії перед зустріччю з похоронним директором. 
 

Please contact the parish office before making arrangements 
with the funeral director.  
 
 
 

Food for thought 
 

There’s both a physical and a spiritual fast. In the physical fast the body abstains from food and drink. In the spiritual 
fast, the faster abstains from evil intentions, words and deeds. One who truly fasts abstains from anger, rage, malice, 
and vengeance. One who truly fasts abstains from idle and foul talk, empty rhetoric, slander, condemnation, flattery, 
lying and all manner of spiteful talk. In a word, a real faster is one who withdraws 
from all evil. As much as you subtract from the body, so much will you add to the 
strength of the soul. 

                                                                          Holy Hierarch Basil the Great 

 
 

    

                                                             ПоЖИва для роздумів 
Існує фізичний і духовний піст. Постячи фізично, ми утримуємо наше тіло від 
їжі і пиття. Духовний піст спонукає нас утримуватися від гріховних намірів, 
слів і вчинків. Той, хто правдиво постить, утримується від злості, гніву, злого 
умислу і помсти. Той, хто правдиво постить, утримується від пустослів’я, не-
пристойностей, порожньої риторики, наклепу, зневажання, лестощів, брехні і 
всякого роду образливих розмов. Одним словом, справжній піст – це віддален-
ня себе від злого. Скільки віднімете від тіла, стільки додасте сили для душі. 

                

                                                                                 Святий Ієрарх Василій Великий 
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REGENCY PLAZA

5050 N. Cumberland Ave
BRUNO REALTY
708-456-6377

YOUR NEXT DOOR NEIGHBOR 100 E. Rand Rd., Arlington Hts, IL 
Phone: 847-368-0238 

Порядок Богослужень - Liturgical Schedule 
  

У Неділю - Sundays: 
 8:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 англійською/ in English 
 9:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 українською/ in Ukrainian 
 11:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy               
 для молоді/Children’s 
  
У Свята - Holy Days: 
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 6:30pm   Св. Літургія/Divine Liturgy 
  

Надвечір'я Свят - Eve of Feasts: 
 6:30pm   Велика Вечірня з Литією/Great Vespers, Litia 
  

Під час тижня - During the week:  
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в каплиці/in the chapel 
  

У Суботу - Saturdays: 
 9:00am  Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в церкві/in church 
 5:00 pm  вечірня/Vespers 

Станьте членами  Парафії св. Йосифа Обручника! 
Аплікаційні форми для заповнення можна взяти в цер-
ковній канцелярії  тел: 773 625 4805. 

Become a member of St. Joseph the Betrothed Church! 
Parish membership forms are available at our church office, 
telephone number: 773 625 4805. 

Відвідини Хворих  

Просимо повідомити парафіяльних отців про пот-
ребу відвідин хворих у лікарнях чи вдома. 

Visitation of the Sick 
Please contact our parish clergy when a family member 
requests a hospital or home visitation. 


