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 ЧОМУ ПОТРІ БНО БУТИ АКТИВНИМИ  
ПАРАФІЯНАМИ ? 

 

Парафія – подорож віри 
 Як парафіяни греко-католицькoї церкви св. 
Йосифа Обручника ми перебуваємо у спільній 
чудовій подорожі – подорожі Життя і Віри, і нам 
дуже приємно бачити інших разом з нами. Коли 
ми реєструємося до парафії, ми висловлюємо 
згоду 
подорожувати 
дорогою Життя і 
Віри з цією 
спільнотою людей 
і активно 
підтримувати її 
місію і бачення. 
Насправді, слово 
“парафія” є 
грецького 
походження 
(παροικία) і 
означає “громада 
паломників”, 
тобто, 
подорожуючі 
дорогою віри; 
дорогою, яка 
колись, маємо 
надію, приведе нас до повноти життя у Царстві 
Божому навіки.  
 Не зважаючи на те, що ми живемо у 
культурі, яка не культивує релігійний спосіб життя, 
а тим більше християнський чи католицький, 
місцева парафія відіграє важливу роль, провадячи 
нас підтримуючи нас на нашій дорозі і робить це 
через організацію освітніх, формаційних програм, 
молитовних груп, духовний розвиток і святкування 
Слова Божого та Святих Таїн. Завдяки цьому 
парафія підживлює нас, дає нам сили і допомагає 
нам зростати у мудрості, зціленні і ласці перед 

WHY BE AN ACTIVE  
PARISHIONER?  

 

The parish - A journey of faith 
As members of the Greek-Catholic Parish of 

St. Joseph the Betrothed we are embarked on a great 
journey -- the journey of Life and Faith. It is a great 
comfort to know that others are going down this road 
with us. When we register with a parish we are 

saying that it is 
our wish to travel 
down this road of 
Life and Faith 
with a particular 
community of 
people and be-
come active in 
supporting its 
mission and vi-
sion. In fact, the 
word parish 
comes from the 
Greek word 
"paroikia" mean-
ing "a pilgrim 
people," a people 
on a journey of 
faith; a journey 
that we hope will 

one day lead us to the fullness of life in God's King-
dom forever. 

We are living in a culture that no longer sup-
ports a religious way of life (much less a Catholic 
Christian way of life), so the local parish plays an 
integral role in helping guide and support us on our 
journey. The parish does this through its educational 
and formational programs, prayer groups, spiritual 
development and celebration of the Word and Holy 
Mysteries. By these means, the parish nourishes and 
enables us to grow in wisdom, healing and grace be-
fore God and the world. 
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  A parish cannot exist and grow as a separate 
entity without an active ongoing interaction with the 
people who comprise it. When registering with a par-
ish, a person is entering into a living faith community 
and like any other relationship, in order to be viable, 
healthy and participatory there must be shared com-
mitment among its members. 

We live in a very mobile society. More than in 
any other period in history we live in an era of shop-
ping and surfing, with the malls, the internet, multi-
channel TV, etc. The church is not immune from this 
reality. We continually meet people who are shopping 
for a church or a parish, people who for a variety of 
reasons never think of establishing a home parish un-
til they plan to get married, have a child baptized, en-
ter retirement etc. 

The Church, for its part, requires its priests to 
have trust and hope that those seeking the Holy Mys-
teries are practicing Catholics in good standing and 
aspire to grow in their faith. The same is true when 
parents present their children for the sacraments. 
Priests have to trust and hope that the children will be 
raised in the Catholic faith.  We, therefore,  invite you 
to become an active member of the church and estab-
lish a living home parish. 

 

Parishioner Status 
Active Parishioners 

In the Ukrainian Catholic Church of the Unit-
ed States of America, to be considered an "active" 
parishioner one must be registered in the Parish, ful-
fill the Sabbath Commandment by attending Liturgy 
faithfully on Sundays and Holy Days, and regularly 
support the Parish with time, talent, efforts as well as  
financially. 

The obligation to attend Liturgy on Sunday 
and Holy Days of Obligation is a solemn one. This 
is not merely a matter of Parish policy. Divine 
law sets forth this requirement in the Third of the 
Ten Commandments, “Remember, thou, keep holy 
the Sabbath.” 

These are normal behaviors for serious fol-
lowers of Christ. Understandably, extraordinary cir-
cumstances such as sickness, travel, unavoidable re-
sponsibilities or bad weather could excuse the faithful 
from this obligation. The elderly or disabled are not 
bound to Sunday Liturgy attendance although highly 
recommended when possible. Disregarding this law 
projects an estrangement  from the source of all good-
ness and can become a grave matter -- a serious sin -- 
for it shows habitual disregard for God and the 
Church's Life and Law. 

It simply follows that if Sunday Liturgy at-
tendance is an important Catholic value, then parents 
who want a Catholic foundation for their family will 
deem it important to see that they and their children 

Богом і нашим світом.  
 Парафія не може існувати і рости як 
окреме тіло, без постійного і активного 
взаємозв’язку людей, які її творять.  Коли особа 
реєструється до парафії, вона входить у живу 
парафіяльну спільноту вірних, тому, як у будь-
яких життєздатних, здорових і налаштованих на 
співпрацю стосунках, мусить бути взаємне 
зобов’язання з обох боків.  
 Сьогодні ми живемо у дуже мобільному 
світі. Наш час не може зрівнятися з жодним 
іншим у людській історії за кількістю 
торговельних центрів, закупів і вибору речей, 
наявністю інтернету, багатоканального 
телебачення тощо. І церква не має імунітету від 
цієї реальності. Ми постійно зустрічаємо людей, 
які вибирають (як на закупах) церкву чи парафію, 
люди, які з багатьох причин, не хочуть належати 
до будь-якої парафії, аж поки не одружаться чи 
охрестять дитину, вийдуть на пенсію і т.д. 
 Церква, зі свого боку, вимагає від 
священиків, щоб вони мали надію і впевненість в 
тому, що ті, що приймають Святі Таїни, були 
практикуючими католиками, які прагнуть 
зростати у вірі.  Те саме стосується і батьків, діти, 
яких приймають Святі Тайни. Священики мають 
мати надію і впевненість, що дітей 
виховуватимуть у католицькій вірі. Тому ми 
запрошуємо вас стати активними членами церкви 
і заснувати свою живу парафію.  
 

Статус парафіянинa 
Активний парафіянин 

В українській католицькій церкві 
Сполучених Штатів Америки “активними” 
парафіянами вважаються ті, які є зареєстровані у 
парафії, виконують суботню заповідь Божу, тобто, 
беруть участь у літургіях у неділю і свято, 
постійно підтримують свою парафію, жертвуючи 
свій час, таланти, зусилля і кошти.  

Зобов’язання щодо недільної участі у 
богослужіннях та у свята є досить серйозним. 
Це не лише правила, написані вашою парафією. 



 

No  18  3 May 5, 2019 

 attend Liturgy on Sunday. Otherwise, they will send a 
mixed message to their children regarding what com-
prises a life of faith and that, of course, is neither 
good nor beneficial for family life. Parents should 
also note that the expectations regarding Liturgy at-
tendance do not apply only to the Catholic parent or 
parents, but to children and youth as well. All our 
children and youth, especially those attending Reli-
gious Education and Youth Ministry are expected to 
attend Liturgy faithfully. For during the Liturgy our 
souls and spirits are nourished and our minds enlight-
ened by divine wisdom. 

Each registered member  must understand 
and appreciate our tithing responsibilities as Christian 
Stewards of God's blessings to us and prayerfully 
commit to sharing them -- with a grateful heart -- 
through our time, talent and treasure -- achieving and 
sustaining a solid common good. 

The use of collection envelopes provides an 
affirmation of attendance which is important for our 
spiritual health and nourishment of our common 
Christian identity as the family of God. It provides the 
means to get to know who are the members of our 
community, in terms of being beneficiaries and shar-
ers of God's grace and blessings. The use of enve-
lopes is primarily about spiritual growth, healing and 
nourishment within the context of our local spiritual 
family of faith...not about money. 

In addition to the journey of life and faith, a 

parish offers a community of friendship and support. 
It offers the opportunity to meet and interact with oth-
er people from similar backgrounds. It provides a ve-

hicle for a support system for finding jobs, child care 
assistance, recommendations for doctors or dentists 
etc. It provides a safe and supportive environment for 

children to grow spiritually, mentally, physically, so-
cially and creatively. We invite you to come worship 
and grow with us! 

Божий Закон висуває перед нами такі вимоги 
щодо Третьої заповіді: “Пам’ятай день святий 
святкувати”.  

Це звичайні речі, які ми маємо виконувати, 
як належні послідовники Христа. Очевидно, такі 
серйозні обставини, як хвороба, подорож, 
неминучі обов’язки чи негода звільняють вірних 
від цього зобов’язання. Старші люди і 
неповносправні не мусять ходити на Літургію 
щонеділі, хоча дуже рекомендовано, якщо є 
можливість. Особисте нехтування цією 
настановою веде до ситуації, коли ми 
віддаляємося від джерела всього доброго і це 
може стати серйозним гріхом, адже показує наше 
постійне нехтування Богом, церковним життям і 
законом. З цього випливає, що якщо участь у 
недільній Літургії є важливою католицькою 
цінністю, то батьки, які прагнуть духовної 
формації не лише для себе, а насамперед для своїх 
дітей, мають показати власний приклад, 
відвідуючи церкву в неділю, інакше, вони не 
будуть послідовними у навчанні дітей своїй вірі.  

Батьки також мають знати, що очікування 
щодо участі в Літургіях, стосуються не лише 
батьків греко-католиків, але також дітей і молоді. 
Усі наші діти і молодь, а особливо ті, які 
відвідують релігійні науки і програми 
молодіжного служіння, мають бути присутні на 
святій Літургії. Адже саме під час Літургії наші 
душі підживлюються і наші серця 
просвітлюються божественною мудрістю.  

Кожен зареєстрований член парафії має 
розуміти і належно сприймати свої обов’язки і 
щодо десятинної пожертви, оскільки ми є 
християнськими розпорядниками Божих ласк на 
землі; молитися і ділитися цими ласками – з 
вдячним серцем – даруючи свій час, талант і 
скарби, працюючи на створення і підтримку 
загального блага. 

Використовуючи конверти, ви 
декларуєте свою участь у Літургії, що є дуже 
важливим для нашого духовного здоров’я і 
поживи для нашої спільної християнської 
ідентичності у  Божій родині. У такий спосіб ми 
можемо краще пізнати один одного в нашій 
громаді і дізнатися, хто отримує чи ділиться 
Божим благословенням і ласками. Відповідно,  
при використанні конвертів не йдеться про гроші, 
а насамперед, про духовне зростання, зцілення і 
підживлення нашої місцевої духовної родини у 
вірі.  

Окрім подорожі життя і віри парафія 
творить спільноту дружби і підтримки. Бути 
парафіянином – це мати можливість зустріти і 
товаришувати з людьми, близькими вам по духу. 

Станьте членами  Парафії  
св. Йосифа Обручника! 

Аплікаційні форми можна взяти у  церковній 
канцелярії; щорічні членські внески становлять 
$50 (родина), $30 (особа).  Детальна  
інформація—за телефоном: 773 625 4805. 

 

Become a member of  
St. Joseph the Betrothed Church! 

Parish membership forms are available at our 
church office, Parish Annual Dues are $50 
(family), $30 (widow/single) call our parish office  
 773 625 4805. 
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Intentions 

 
SUNDAY, MAY 5TH – SUNDAY OF THE MYRRHBEARING WOMEN (G) 
THOMAS SUNDAY (J)     
8:00 am – Special intention for the Spirit of St Joseph; Health & Birthday 
Blessing for Barbara Gawaluck (Irene Szymanskyj) 
9:30 am – For all parishioners; Health for Halyna, Pavlo, Maria, Petro, 
Maria, Vasyl, Zoryana, Nadia, Miriam, Niocole, Volodymyr, Svitlana, 
Ivanna, Ihor, Dianochka; In memory: +Wasyl & +Bohdan (Family); 
+Wasyl Ohonowskyj 40th day (Kateryna Ohonowska) 
11:30 am  –  Parish Sviachene 
 

MONDAY, MAY 6TH – HOLY, JUST & LONG-SUFFERING JOB (G) 
GREAT MARTYR GEORGE (J)                  
9:00 am – In memory: +Darlen Merker (Kocur Family) 
6:30 pm - Moleben to the Mother of God 
 

TUESDAY, MAY 7TH – MARTYR ACACIUS (G)    
MARTYR SABBAS STRATELATES (J)   
9:00 am – In memory: +Roman Pawluk (Kocur Family)  
6:30 pm  –Moleben to the Mother of God 
 

WEDNESDAY, MAY 8TH – APOSTLE & EVANGELIST JOHN THE THEOLOGIAN (G)    
APOSTLE & EVANGELIST MARK (J) 
9:00 am – In memory: +Roman & Eugene Lenchynsky (Kucan Family) 
6:30 pm  – Moleben to the Mother of God 
 

THURSDAY, MAY 9TH  – TRANSFER OF THE RELICS OF ST. NICHOLAS FROM MYRA TO 
BARI (G)       HIEROMARTYR BASIL OF AMASIA (J) 
9:00 am – Pray for Ukraine 

6:30 pm  –Moleben to the Mother of God 
 

FRIDAY, MAY 10TH – APOSTLE SIMON THE ZEALOT (G)    
HIEROMARTYR SIMEON (J) 
9:00 am – Pray for the victims of terrorism 

6:30 pm  – Moleben to the Mother of God 
  

SATURDAY, MAY 11TH – CYRIL & METHODIUS, TEACHERS OF THЕ SLAVS (G) 
APOSTLES JASON & SOSIPATER (J)              
9:00 am – Pray for health: Laura, Bohdan, Luba; Special intention for 
Olga Kykta and Gerda Bardygula; 
In memory:  +Wasyl,  +Elaine, +Nadia, +Maria, +Kateryna, +Halyna, 
+Ivan, +Mykhailo, +Mykola, +Roman,+Teklya, +Ivan, +Mykola, +Ihor, 
+Kateryna, +Anastasia, +Anastasia, +Ivan, +Maria, +Yevhenia, 
+Maryan, +Myron, +Anna, +Teklya, +Anna, +Vasyl, +Natalia, +Ana  
(K. Ohonowskyj); +Yurko Kawka Birthday Day remembrance (Family); 
+Maria Hоncharuk,1yr; +Natalia, +Elena, +Alexandra, +Nadia, 
+Myroslava, +Bohdan, +Natalka, +Mykola, +Oleh; +Anna & Stephen 
Brudny Family, Gloria Paschen (Irene & Luba Novak) 
 5:00 pm  - Evening Vespers 
 

SUNDAY, MAY 12TH –  SUNDAY OF THE PARALYTIC (G)                  MOTHER’S DAY 
SUDNAY OF MYRRHBEARING WOMEN, 9 MARTYRS ОF CYZICUS (J)   
8:00 am – Health & Birthday Blessing Zaobiedny (Friend) 
In memory: +Mae Kuzma, +Barbara Gawaluch, +Xenia Kuzma  
(George & Diane) 
9:30 am  – Health & Birthday Blessing for Luba Palahniuk (Family) 
11:30 am  – Special intention for the youth of the parish;  
Health for Dr. George Podlusky;  In memory: +Erica, +Margaret,  
+Unsoon, +Marion 

Candles for  May 2019 

Memorial Candles 
*In loving memory of Wasyl Palahniuk 
(Family)   
*Available 
Perpetual Oil Lamp 
* In loving memory of Nat & Dorothy 
Zabiaka (Eleanor Goeters) 
Lady of Hoshiw Shrine 
* In memory of Robert Weyrick  
(Eleanor Goeters) 
* Available 
* Mother of God Shrine 
* In loving memory of Dackiw, Crowhurst, 
Barnas and Zubrycky Families (L. Zubrycky) 
* In loving memory of Eva Riznyk 
(daughter Johanna Riznyk) 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
*In loving memory of Bohdan Durbak 
(Family) 
* Available 
Mother of God   
* In loving memory of Larissa & Roman 
Sawka (Artiushenko Family) 
* Health & Birthday Blessing for Barbara 
Gawaluck (Mary York) 
St. Joseph the Betrothed  
*Available 
*Available 
St. Nicholas the Wonderworker  
* Health & Birthday Blessings for Luba 
Palahniuk (Family) 
* Available 
Our Lady of Protection 
* In loving memory of Mae Kuzma, Barbara 
Gawaluch, Xenia Kuzma (George & Diane) 
* In loving memory of Martha Mehal  
(Vera Gojewycz) 
 
 

Keep in your prayers:  
 

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

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

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

Fr. Leonard, Irena & John Skrypnyk,  
Daanya Bego, Laura, Bohdan 

    This Week               Цього Тижня 
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Color the page  
Розмалюй сторінку 
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                News          Вісті 

Kaртки для героїв 
Підтримайте нашу парафію і придбайте картки для 
героїв! Ви нічого не втрачаєте, а герої отримують все! 

   The Spirit of St. Joseph  
 We will be celebrating Mother's Day with a special homemade luncheon on Tuesday, May 21,  2019 at 11:30 am in the 

church hall. Please call Barbara at 773-625-4487  or Eleanor  @  773-589-0780 to let us know you are coming.  
Member $8.00,  guests $10.00.  

HERO CARDS 
Support the Parish buy Hero Cards! You have nothing to 
lose and the heroes have everything to gain! 

Садочок “Ангелятко” 
Розпочинаємо попередню реєстрацію до світлички при церкві св. Йосифа Обручника. Якщо ви бажаєте 
зареєструвати свою дитину віком від 3 до 5 років на 2, 3 або 4 дні в тиждень, з понеділка по четвер, з 9:30 ранку 
до 12:30 по обіді, зайдіть до нас y канцелярію, заповніть заяву і візьміть інформаційний пакет. У разі будь-яких 
питань просимо звертатися до нас за тел.: 773-625-4805 або писати на email: stjosephucc@gmail.com 

 Spiritual Bouquet for Mother’s Day 
Mothers Day is May 12th and all Liturgies on that day 
will be offered for Mothers, living and deceased. You 
will find envelopes in the back of the church.  Please 
print your Mother’s name, first and last and indicate 
whether she is living or deceased. You may drop the 
envelope in the collection basket or bring it to the office. 

Духовний букет до дня матері 
12 травня святкуватимемо день матері, тому усі 
літургії будуть служитися за матерів: живих і 
померлих. Ви можете скористатися конвертами при 
вході. Напишіть ім'я і прізвище своєї матері і 
вкажіть чи вона жива, чи померла. Заповнений 
конверт можна залишити у кошику в церкві, або  
принести до канцелярії. 

May 19th at the 11:30 Liturgy is devoted to the Solemn 
Holy Communicants. We ask that parishioners who 
are  not participating in this ceremony  please attend 
the 8am or the 9:30am Liturgies, so that the commu-
nicants and their families can celebrate together.  
Thank you for your understanding. 
  

19 травня Літургія об 11:30 буде служитися для дітей, 
що приступають до Урочистого св. Причастя, і 
їхніх батьків. Маємо прохання до наших 
парафіян, які не дотичні до цих святкувань, 
прийти на Літургії о 8 та 9:30 год., аби 
першопричасники та їхні родини могли 
відсвяткувати цю подію. Наперед дякуємо за 

КАТЕХИЗМ ДЛЯ ДОРОСЛИХ УКРАЇНСЬКОЮ 
У церкві св. Йосифа Обручника ми провадимо цикл наук катехизму українською мовою для усіх охочих глибше 
пізнати Христову віру у своєму обряді. Запрошуємо вас щочетверга о 7 год. вечора до церкви.  
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Dear Parishioners, 
 

Glory Be to Jesus Christ! 
 

 We lead busy lives. Our commitments at home, at 
work, and of course to our church, keep us on the move 
throughout each week. As such, it’s not unusual for us to 
push life’s details aside. 
 From our perspective at St. Joseph the Betrothed 
this includes taking stock of who we are. Who remains a 
member of our faith family? Who’s left our community or 
changed their contact information? 
 Over the next month, we’ll conduct a church-wide 
census designed to sharpen the specifics in our data base as 
we look to improve upon identifying the members of our 
community at St. Joseph the Betrothed.  
 I am graciously asking each family to complete a 
form, which you’ll find at the entrance to the church. Please 
return it to the church office or place it in the offertory bas-
ket.  
 Please understand by providing updated information 
we’ll have a better idea of our membership, identify prospec-
tive new members, and update address changes, which saves 
on postage. I hope you will take the few minutes required to 
participate in this exercise. 
 

 
Yours in Christ, 
Fr. Mykola Buryadnyk 
 

Дорогі парафіяни,  
 

Слава Ісусу Христу! 
 

 Наше життя йде шаленим темпом. Маємо 
багато обов’язків вдома, на роботі, і звичайно, в нашій 
церкві – все це тримає нас в русі протягом тижня. Тому 
не дивно, що всілякі дріб’язкові справи ми відкладаємо 
на потім. 
 У контексті цього, для нас, громади св. Йосифа 
Обручника, важливо зрозуміти, з кого складається  
наша спільнота? Хто залишається у нашій парафіяльній 
сім’ї впродовж тривалого часу? А хто її вже покинув, 
чи може змінив контактну інформацію?   
 Протягом наступного місяця ми проведемо 
перепис у цілій церкві, щоб деталізувати нашу базу 
даних, оскільки ми прагнемо поліпшити комунікацію з 
членами нашої спільноти в Св. Йосифа Обручника. Я 
люб'язно прошу кожну сім'ю заповнити форму, яку 
можна взяти при вході до церкви. Будь ласка, вкиньте 
заповнену форму до скриньки. 
 Отримавши оновлену інформацію, ми 
матимемо краще уявлення про нашу спільноту, 
зможемо залучити потенційних нових членів і оновити 
адреси, що заощадить наші поштові витрати. 
Сподіваюся, що у вас буде кілька хвилин, щоб подати 
необхідну інформацію. 
 

Ваш у Христі,  
o. Микола Бурядник 

               News          Вісті 

Thank you for your  last Sunday Collection 
Sunday Collection  $ 1,017.00   -   Development fund $ 90.00   -  Diocesan  $ 6,277.00   -    Utilities   $ 30.00    -    Other  $ 328.00  

TOTAL   $ 7,796.00 

 

Capital Campaign Kick-off  
Офіційний початок кампанії 

Sun/нед., 5-12-2019 at 11:30 AM – 1 PM  
St. Nicholas Ukrainian Catholic Cathedral 

835 N Oakley Blvd. 
Chicago, IL  60622 

Доброчинний концерт “Наші серця і таланти тобі, Україно” 
відбудеться 11 травня 2019 р. о 4:30 год по обіді у залі церкви св. Йосифа Обручника, за адресою: 5000 N Cum-
berland Ave, Chicago. У концерті візьмуть участь дитячий колектив “Надія” (керівники—Любов Лукашевич, 
Ольга Допілко) та вокально-музична студія “Джерело талантів” під керівництвом Ольги Допілко. Вхід — $20.  
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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 
церковній 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 
потребу 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. 


