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The second aitesis and Lord’s Prayer 
 

Once the Eucharistic prayer, with its invocation of 
the Holy Spirit upon the Gifts (the epiclesis) and the com-
memoration of all the saints, living and dead (the anamne-
sis), has been concluded, the aitesis litany is introduced by 
a greeting (“blessing”), signifying that another component 
of the Liturgy is beginning, in this instance, the Commun-
ion rites. 

This aitesis litany is com-
pleted by a prayer for forgiveness 
from sin so that we might make a 
worthy Communion, which in turn 
leads to the Lord’s Prayer and an-
other greeting (“blessing”) and a 
call for the bowing of heads.  The 
theory holds that after the first 
prayer for a worthy Communion, 
but before the actual invitation to 
Communion, those who would not 
be receiving, although qualified to 
do so (i.e. they were not fasting, 
they were needed elsewhere, etc.), 
had to leave the church. 

In the Liturgy of Chrysos-
tom this second prayer says noth-
ing about receiving Holy Com-
munion; it is a rather generic pray-
er for safe travels that could as 
easily be said at the conclusion of 
Matins.  “We give you thanks, 
invisible King, who created the 
universe by your boundless power, 
and who brought all things from 
nothing into existence in the multi-
tude of your mercy. Look down 
from heaven, Master, on those 
who have bowed their heads to 
you; for they have not bowed to flesh and blood, but to 
you, the awesome God. And so, O Master, make smooth 
the way before us, in accord with each one’s need: sail 
with those at sea, travel with those who go by land, heal 
the sick, O physician of our souls and bodies.” There is 
absolutely no reference either to forgiveness, or to the re-
ception of the Eucharist itself. In other words, the Liturgy 
is interrupted to bless those who must leave early, just as 
guests leaving early from a dinner would say goodbye to 
the hosts. 

ДРУГА ЄКТЕНІЯ ТА ГОСПОДНЯ МОЛИТВА  
 

Коли завершується Євхаристійна молитва, з її 
призиванням Святого Духа на Дари (епіклеза) і поми-
нання всіх святих, живих і мертвих (анамнеза), тоді 
“благословенням” починається благальна єктенія, вка-
зуючи на те, що почалася інша частина Літургії, а са-
ме, Св. Причастя.  

Ця єктенія завершується моли-
твою про прощення гріхів та 
про достойне прийняття Св. 
Причастя, після цього промов-
ляється Господня Молитва, ще 
одне (“благословення”) та зву-
чить заклик схилити голови. 
Наука каже, що після першої 
молитви про гідне причастя, 
перед самим Причастям, ті, 
хто не приступали до нього, 
хоча мали право (напр., мали 
вагому причину не зберігати 
євхаристійний піст), мали вий-
ти з церкви.  
У Літургії Св. Івана Золотоус-
того в другій молитві нічого 
не говориться про прийняття 
Святого Причастя; це досить 
загальна молитва про безпечні 
подорожі, яку можна так само 
легко помолитися на завер-
шення Утрені. “Ми дякуємо 
тобі, невидимий Царю, який 
створив всесвіт своєю безмеж-
ною силою, і котрий з небуття 
до буття все створив через без-
ліч свого милосердя. Подиви-
ся з небес, Учителю, на тих, 
хто склонили свої голови; бо 

вони не склонили свої голови перед тілом і кров’ю, а 
перед тобою дивним Богом. Отож, Вчителю, направ 
шляхи наші, згідно з потребами кожного: з плаваючи-
ми плавай, з подорожуючими подорожуй, недужих 
зціли, лікарю наших душ і тіл». Тут немає стосунку до 
прощення, чи прийняття Євхаристії. Іншими словами, 
Літургія переривається, щоб благословити тих, хто 
повинен піти раніше, так само як це буває з гостями, 

які змушені піти  раніше і попрощатися з господарями. 
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    This Week               Цього Тижня 

Thank you for your  last Sunday Collection 
Sunday Collection  $ 3,191.00  -  Capital  Improvement  $ 100.00    

Development Fund $ 1,519.00 -  Utilities   $ 102.00   -   Other    $ 315.00  

TOTAL   $ 5,227.00 

Intentions 
 

SUN, JULY 28TH – APOSTLES & DEACONS PROCHOR, NICANOR, TIMON & PARMENAS (G)     
GRAND PRINCE VOLODYMYR OF KYIV (J) 
8:00 am – Health & blessings for Swytnyk Family 
9:30 am – In memory: +Mykola 18 yrs, +Ivan Dobrianski (Family) 
Health for: Taras, Roman, Maria, Oksana, Viktor, Svyatoslav,  Oksana,  
Dmytro, Hryhoriy, Klava, Emilia, Oksana, Volodymyr, Petro, Pavlo, 
Khrystyna, Yaryna, Maksymchyk, Lizochka, Bohdanchyk, Serhiyko 
11:30 am – For the youth of the parish; Health for Dr. George  
Podlusky; In memory: +Erica, +Margaret, +Unsoon, +Marion, 
+Mykhailo Holovatyy (Wozny Family) 
 

MON, JULY 29TH  –  MARTYR CALLINICUS (G) 
HIEROMARTYR ATHENOGENES & HIS TEN DISCIPLES (J)    
9:00 am - In memory: +Bohdan Kucan,+Hanna (40th day)  
 

TUES, JULY 30TH  – APOSTLES SILAS, SILVANUS & THOSE WITH THEM (G) 
GREAT MARTYR MARINA (J) 
9:00 am - Special intention for those who care for the elderly 
  

WED, JULY 31ST – FOREFEAST OF THE PROCESSION OF THE CROSS OF THE LORD (G)                                                  
MARTYR HYACINTH OF AMASTRIS (J) 
9:00 am – Special intention for the volunteers of the parish 
 

THUR, AUG 1ST 
– PROCESSION WITH THE RELICS OF THE CROSS OF THE LORD,   

BEGINNING OF DORMITION FAST (G)  / VENERABLE MACRINA (J) 
9:00 am - Health for: Kucan, Allen, Noble and Greatting Families 
  

FRI, AUG 2ND – TRANSFER OF THE RELICS OF PROTOMARTYR STEPHEN (G)                                                  
GLORIOUS PROPHET ELIJAH (J)    
9:00 am - Special intention for unborn children 
 

SAT, AUG 3RD – VENERABLE ISAAC, DALMATUS & FAUSTUS (G)                                                
VENERABLE SIMEON, THE FOOL FOR CHRIST (J)           
9:00 am - Health for Rosalee, Laura, Lesya, Luba, Andrij, Roman;  

In memory: +Natalia, +Elena, +Yaroslav, +Stefania, +Alexandra, 

+Myroslava, +Elaine, +Nadia, +Maria, +Kateryna, +Halyna, +Ivan, 

+Mykhailo, +Mykola, +Ihor, +Kateryna, +Anastasia, +Ivan, +Maria, 

+Yevhenia, +Maryan, +Myron, +Teklya, +Anna, +Vasyl, +Natalia, 

+Wasyl (Ohonowskyj Fam) 
  

SUN, AUG 4TH – 7 HOLY YOUTHS OF EPHESUS (G)     
FATHERS OF THE FIRST 6 ECUMENICAL COUNCILS (J) 
8:00 am – In memory: +Joseph Hajduk; Birthday blessings for Peter 
Prohny  
9:30 am – In memory: +Sister Bernada (Peter  & Irene) 
11:30 am – Health for Dr. George Podlusky; In memory: +Erica, 
+Margaret, +Unsoon, +Marion 

 
 
 

Candles for  July 2019 
 

Memorial Candles 
*Available     
*Available 
Perpetual Oil Lamp 
*In loving memory of Stephan Wynnychenko 
(Tania Wynnchenko) 
Lady of Hoshiw Shrine 
* Available 
* Available 
* Mother of God Shrine 
*Birthday Remembrance Paraskevia 
Prohny 
* Available 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
* In loving memory of Stefan Proczko 
(Family) 
* Available 
Mother of God   
* Special intention for health & well-being 
for  Irene & Taras (Family) 
* Available 
St. Joseph the Betrothed  
*Available 
*Available 
St. Nicholas the Wonderworker  
* In loving memory of William York  
(Mary York) 
* Available 
Our Lady of Protection 
*Available 
*Available 
 
 
 
 
 
 

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. Leonard, Irena & John Skrypnyk,  
Daanya Bego, Yosyf M, Laura, Bohdan, 

Rosalee 
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We will be Making pyrohy… 
… this Wednesday, July 31st , at 6 pm in the Church 
Kitchen! All are welcome to come and make this Ukraini-
an treat to help benefit our parish! 

The Countdown begins… 
13 days  before Uketoberfest 

Volunteers Needed !!!!! 
August 10th and 11th, 2019 

As Uketoberfest gets closer we will need many volun-
teers to make this event a success for our parish. Volun-
teers are needed for the …Kitchen, Kids Corner, Set up, 
Clean Up, Bar, etc. Please note there is a need for volun-
teers on Fri, Aug 9th for Set Up and Mon, Aug 12th for 
Clean Up.  You will find the slips in the back of the 
church, once filled out you may drop them in the collec-
tion basket or bring it to the parish office. If you have any 
questions contact the parish office at 773-625-4805.   

Don’t sit on the side lines - help make  
Uketoberfest a success for our parish!        

Зворотній відлік почався…  
Залишилося 13 днів до  Uketoberfest 

Розшукуються Волонтери !!!!! 
 10-го і 11-го серпня, 2019 

З наближенням Uketoberfest ми знову шукаємо воло-
нтерів, завдяки яким наш фестиваль завжди був успі-
шним. Нам потрібні волонтери для підготовки і при-
бирання після фестивалю, на кухню, в барі, дитячому 
куточку і т.д. Просимо зголошуватися також на п'ят-
ницю, 9 серпня, для підготовки і на понеділок, 12 сер-
пня, для прибирання. Заявки на волонтерство можна 
взяти у притворі церкві, і заповнивши, кинути у ко-
шик для збірки чи принести до канцелярії.  У разі за-
питань, телефонуйте за номером: 773-625-4805.   

Не стійте осторонь – докладіться до  
Uketoberfest, a відтак до успіху нашої парафії! 

Готуємо пироги … 
… цієї середи,  31 липня о 6 год. вечора у парафіяль-
ній кухні! Запрошуємо всіх готувати цю українську 
страву разом з нами для підтримки нашої парафії! 

Школа Євангелізації 

       У єпархії св. Миколая (Чікаго), у контексті місійного інституту,  започатковується Школа Євангелізації. У 
цій школі може взяти участь кожен, хто прагне більше пізнати Господа і Його волю, має стремління поглибити 
своє духовне життя, бажає духовного зросту і хоче здобути богословські знання. Активна участь у Школі дасть 
можливість поглянути на християнське життя з різноманітних сторін. Вишколи розпочинаємо першою зустріч-
чю, яку буде провадити владика Венедикт зі священниками, на тему: “Унікальність кожної особи і її покликання 
в житті”.  Під час зустрічі кожен з учасників матиме нагоду індивідуально поспілкуватися зі священником та 
владикою. 
Перша зустріч відбудеться у серпні, в оселі СУМ в Барабу (Вискансин), всі інші зустрічі, будуть щомісяця в 
Чікаго, в катедральному храмі св. Миколая.  
      Зустріч, яка проходитиме в Барабу 15-18 серпня, розпочнеться у четвер 15 серпня реєстрацією і поселенням 
учасників з 7.00 pm. до 10.00 pm. Закінчення буде у неділю 18 серпня в 4 pm.  
В часі зустрічі, від ранку і до обіду, зобов’язуватиме мовчанка. Це буде добра нагода, щоб поєднати духовну 
програму з відпочинком. 
 

Вартість: 
Реєстрація: одна особа 15$. 
Діти до 12 років безкоштовно. 
Проживання: в кімнаті є два двоспальні ліжка на 4 особи (ці 4 особи мають самі домовитись, хто буде з ними 
проживати). Кімната на три дні – 195$.  
Дозвіл, щоб поставити шатро – 30$. 
Харчування: 1 особа три дні – 65$ 
Діти до 12 років безкоштовно. Записатись можна за телефоном: 312-439-3526  
 

СУМ в Барабу, Вискансин  
Oselia CYM - Baraboo, Wisconsin  

E 14481 Luebke Road Baraboo, WI  

"Веселі канікули з Богом" 
Проводиться набір дітей на табір "Веселі канікули з Богом", який буде відбуватися на території нашої парафії. 
Вік дітей від 6 років до 8 включно з 29 липня по 3 серпня з 8.45 до 3.00. Вартість табору— $100 за 5 днів.  
Табір для старших дітей віком від 9 до 12 буде відбуватися з 5 по 9 серпня з 8.45 до 3.00. За деталями звертатися 
до канцелярії.  
Tакож, потребуємо і розшукуємо аніматорів для праці з дітьми.   

    This Week               Цього Тижня 
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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. 


