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Christ is Risen!    
 Indeed He is Risen! 

 Воскресіння Ісуса – це утвердження віри 
і надії у серці кожного християнина, це великий 
дарунок Господньої любові.  
 Нехай ця радісна подія, попри 
всі випробування, які сьогодні переживає кожен 
з нас, утверджує наші переконання про те, що 
достойні терпіння нагороджуються перемогою, а 
чеснотливе життя - увінчується славою. 
    Здоров'я, миру, радості Вам у поступах на 
життєвих дорогах. Нехай Господня ласка Вас 
зігріває і навчає щастя. Нехай любов Господня 
зійде в оселю Вашу світлим гостем і перебуває з 
Вами завжди! 
   Вітаючи зі світлим Воскресінням Христовим, 
щиро бажаю добра, радості, благополуччя та 

  

 The Resurrection of Christ is the affirmation 
of hope and faith in the heart of every Christian, and 
a great gift of the love of Our Lord.  
 May this joyful event, in spite of all the chal-
lenges that each of us may be experiencing, affirm 
our belief that those who are truly patient will be 
rewarded with victory, and that virtuous life will be 
crowned with glory.  
  Wishing you peace and joy in every step on 
your road of life. Let God's blessing give you comfort 
and teach you to be happy. Let God's love come into 
your homes as a welcomed guest and stay with you 
forever! 
 Warmest greetings on the occasion of the 
bright feast of Christ's Resurrection and sincerest 
wishes for prosperity, happiness,  well-being and 
peace. 

 

Христос Воскрес!   
  Воістину Воскрес! 
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ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ 
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

  
Високопреосвященним і преосвященним владикам, всесвітлішим, всечеснішим і преподобним отцям, 
преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі мирянам Української Греко-Католицької Церкви 
  

Христос воскрес! 
Ті, що були в оковах адових, 

Побачивши безмірне Твоє милосердя, 
До Світла радісно поспішали, Христе, 

Пасху хвалячи вічную. 
Пісня 5 Канону Воскресної утрені 

Дорогі в Христі! 
  
 Цього року ми зустрічаємо Пасху Христову в особливих обставинах. Чимало з нас пройшли час Великого 
посту вдома, ізольовані від інших, фізично віддалені від наших храмів і парафіяльних спільнот. Однак навіть у 
таких складних обставинах ніхто не в силі зупинити радісного руху сучасної людини до Світла, щоб у вірі в 
Христове воскресіння, у надії на Божу перемогу та в любові спільноти дітей Божих привітати одне одного 
радісним і переконливим «Христос воскрес!». 
 Понад три тисячі років тому Господь почув і прийняв плач та голосіння синів Ізраїлю, що знемагали в 
Єгипті в неволі. У ніч старозавітної Пасхи Господь кров’ю пасхального ягняти захоронив своїх людей перед 
смертоносним ангелом і вивів їх з дому неволі. Відтак на морському узбережжі втеча з Єгипту під проводом 
Мойсея принесла чергову небезпеку – глибокі води попереду, фараон з колісницями і кіньми – позаду. І море 
відкрилося перед ними! Таким чином для Божого народу Пасха поєдналася з досвідом порятунку від смерті. 
Кожний ізраїльтянин, переживши визволення з Єгипту, досвідчив свого Бога як Бога-Визволителя: мене минула 
смерть! Усі, що врятувалися, відчули себе єдиним народом: разом були в рабстві, разом уціліли від смерті, маємо 
одного й того ж Бога – Спасителя і Визволителя. Ми – народ Божий! 
 У воскреслому Христі  перехід від смерті до життя проходить усі межі людської історії. Пасха Старого 
Завіту була обмежена лише порятунком вузького кола людей від однієї, обмеженої в часі, небезпеки. Наша Пасха, 
Пасха Господня, Пасха вічна, про яку співаємо на Пасхальній утрені – це не тільки досвід порятунку від 
тимчасової небезпеки фізичної хвороби та лише тілесної смерті. Христос сьогодні дарує  спасіння всім людям, усіх 
часів і народів, від самої причини смерті. Тут йдеться не лише про порятунок від збудника якоїсь хвороби чи 
порятунок від меча, і то навіть ангельського, як це було у випадку ізраїльтян в Єгипті. Пройшовши крізь 
страждання і смерть у воскресіння, Христос, за словами апостола Павла, знищив і розіп’яв на хресті смертоносний 
гріх із його пекельною поневолюючою силою. 
 Пасха вічна є перемогою і насмішкою над самим жалом смерті, як проголошує сьогодні апостол: «Смерть 
поглинута перемогою. Де твоя, смерте, перемога? Де твоє, смерте, жало? Жалосмерти– гріх, а сила гріха – закон. 
Нехай же буде дяка Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа» (1 Кор. 15, 54–57). У 
своєму воскресінні Христос скинув із нас невільничі окови страху перед смертю, перетворив її на пасхальний вхід 
до нового життя. З Воскресінням відкриваються для нас двері переходу від того, що минає, до того, що 
залишається навіки. Пасха Господня відкриває нам двері до радісної вічності. Ми були разом у кайданах смерті – 
сьогодні ділимося спільним досвідом радості воскресіння як єдиний новозавітний Божий люд. 

 Ті, що були в оковах адових, побачивши безмірне твоє милосердя… 
 

 Перед обличчям глобальної пандемії ми раптом побачили, що всі ми слабкі і смертні люди. Коронавірус 
став вбивчою небезпекою і для багатих, і для бідних, для всіх людей, незалежно від місця проживання на земній 
кулі, від раси та релігійного переконання. Можливо, вперше нам прийшло розуміння, що всі ми є однаково 
вразливі й потребуючі, однак ми теж відчули себе єдиною людською родиною: те, що торкнулося людей в одному 
кінці планети – перекотилося та зачепило людей на іншому кінці світу, – зачепило особисто кожного з нас. 
 Увесь світ немовби спільно став закутий в адові кайдани. Страх захворіти і померти, біль втрати рідних і 
близьких та знайомих, темрява самотності й відчаю в умовах вимушеної ізоляції, зруйновані новітні способи 
комунікації та падіння світових економічних систем стали нашими спільними всесвітніми оковами. Як кайдани 
знерухомлюють невільника, так суворі правила карантину, єдиний необхідний засіб боротьби з цією 
смертоносною хворобою, вмить знерухомили все людство: летовища припинили роботу, потяги зупинилися, 
кордони між державами, про існування яких вже почали забувати, знову закрилися, як залізні непрохідні ворота. 
 Серед цієї темряви страху і неволі сучасної людини ми маємо унікальну можливість наново усвідомити, що 
сьогодні означає бути християнином. Як християни, ми є ті, що в Таїнстві Хрещення вже були померли для цього 
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світу і воскресли разом із нашим Спасителем! Ми є спадкоємцями апостолів, які бачили на власні очі Воскреслого і 
торкалися своїми руками Його прославленого тіла, що пройшло крізь смертне розп’яття в життя вічне. В 
обставинах, які тимчасово  позбавляють нас можливості повноцінно брати участь у літургійному житті в наших 
храмах і спільнотах, ми мали нагоду усвідомити важливу роль духовного життя в християнських сім’ях, що їх 
традиційно називаємо домашніми церквами. Багато з нас мимоволі згадує святкування Пасхи в умовах підпілля, як 
ми, не маючи можливості бути разом у храмі, духовно єдналися з євхаристійним Христом через трансляцію 
Ватиканським радіо Божественної Літургії та освячували наші великодні кошики перед радіоприймачами. Ніхто і 
ніщо не може позбавити християн радості Воскресіння Христового! Родини, в яких християни свідомо і зріло 
переживають теперішні виклики, особливо виразно виявляють свій характер домашніх церков, стаючи для своїх 
членів домами особливо інтенсивної молитви, благословення, жертви і духовного зросту, місцями зустрічі з живим 
Христом. Водночас ми відкриваємо нові способи духовного єднання, над якими жодні обмежувальні заходи не 
можуть мати сили, бо те, що нас єднає, – це «одне духовне тіло Церкви, одна надія нашого покликання, один 
Господь, одна віра, одне Хрещення» (див. Еф. 4, 4-5). Саме в такому дусі надії ми сьогодні святкуємо Пасху і 
молимося за її довершення у відродженні й оновленні церковного та духовного життя! 
 У відповідь на темряву відокремлення і страху людини перед людиною як імовірним носієм вірусу смерті, 
ми зустрічаємо в цю ніч живого воскреслого Христа, який проходить крізь усі зачинені двері карантину, щоб 
зустріти нас, Його учнів. «А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені… увіходить 
Ісус, став посередині та й каже їм: «Мир вам!» (Ів. 20, 19). Страх перед усім, чого в час пошесті торкнулася рука 
людини, відступає перед рукою живого Бога – воскреслого Христа, яка носить у собі рани від цвяхів і 
простягається до нас та об’являє нам безмірне Боже милосердя! Усі наші гріхи і хвороби, пандемії і страхи 
переможені Божою любов’ю. Сучасні фізичні кайдани не мають сили перед духовною свободою віри і духу, перед 
життям вічним, даним нам у Христі Ісусі. Він свого часу розіб’є зачинені двері карантину, усуне наш страх, який 
чатує на нас за цими дверима, і покличе нас проголосити світові, як колись це зробили апостоли, що «Христос 
воскрес!». 

 До Світла радісно поспішали, Христе, Пасху хвалячи вічную… 
 

 Святкуючи Пасху, ми віримо і вже бачимо, що сучасна пандемія обов’язково закінчиться, а людство вийде з 
неї кращим, з відчуттям солідарності і єдності між собою, з глибшим розумінням значення і покликання людського 
життя. У це свято Христос нам засвічує Світло надії, відкритої для всіх людей без обмежень. Жоден карантин, 
жодне соціальне відокремлення не може нам загородити шлях до Нього. Навпаки, ми всі разом, і ті, що живемо, і 
ті, що відійшли у вічність, як єдиний Божий люд святкуємо радість перемоги над смертю. У нашому горі й болю 
отримуємо надію і потіху. Дане нам вічне звільнення від духовних кайданів. Отож Пасху славімо вічну! 
 

Дорогі в Христі браття і сестри!  
 

 У цей світлий, радісний день спішу до кожного вашого дому, щоб поділитися з вами радістю визволення, 
що дане нам із Воскресінням. Усім, в Україні й на поселеннях сущим, засилаю свої щирі молитви й сердечні 
вітання. Благословляю вас усіх: здорових і хворих, сильних і немічних, молодих і старших, батьків і дітей. 
 Спішу також до всіх лікарень і домів опіки, щоб із вами поділитися радісною і життєдайною новиною та 
заохотити вас нести терпіння в молитві, з духом самопожертви. Особливо вітаю та благословляю наших лікарів і 
медичних працівників – усіх, хто по-геройськи піклується хворими і потребуючими в цих надзвичайних 
обставинах. Духовно єднаюся з нашими воїнами, що на передовій, та з їхніми сім’ями, з пораненими, з вимушено 
переселеними особами і мешканцями окупованих територій, з полоненими та в’язнями сумління. Усіх самотніх і 
тих, хто далеко від своїх рідних, обіймаю батьківською любов’ю. 
 Нехай воскреслий Христос перемінить цей момент вселенського плачу і болю всього людства на пасхальну 
радість перемоги над хворобою і смертю, як Він цього ранку перемінивплачжінок-мироносиць на радість! Нехай 
дарує нам кожної миті дар перемоги над гріхом і відродження в любові та надії через зростання в нашому житті 
Божого дару вічного життя, що його ми всі отримали у Хрещенні! Щиро бажаю кожному з вас благословенних 
Великодніх свят, смачного свяченого яйця та світлої пасхальної радості! 
 

 Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай будуть з 
усіма вами! 

 

 Христос воскрес! Воістину воскрес! 
 

  
    

 

   
 
 

Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, у день Святого Кирила, архиєпископа Єрусалимського, 31 (18) 
березня 2020 року Божого 
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EASTER PASTORAL LETTER 

OF HIS BEATITUDE SVIATOSLAV 
  

Most Reverend Archbishops and Bishops, Very Reverend and Reverend Fathers, Venerable Brothers and Sisters in Monastic 
and Religious Life, Dearly Beloved Laity in Christ of the Ukrainian Greek-Catholic Church 

  
Christ is Risen! 

  

When those bound by chains in the realm of Hades 
Saw Your boundless mercy, 

They hastened to the light with joy, O Christ, 
Praising the eternal Pascha. 

Ode 5, Paschal Canon 
  

Beloved in Christ! 
  
 This year we are celebrating Christ’s Pascha in particular circumstances. Many of us spent the season of Great Lent at home, 
isolated from others, physically distant from our churches and parish communities. Yet even in such challenging conditions, no one has 
the power to prevent the joyful movement of people everywhere towards the Light, in order that, with faith in Christ’s resurrection, with 
hope in God’s victory and with the love of the community of God’s children, we might greet one another with a jubilant and resounding 
“Christ is risen!” 
 Over three thousand years ago the Lord heard and received the cry and lament of the sons and daughters of Israel, languishing 
in captivity in Egypt. On the night of Passover, by the blood of the Paschal lamb, the Lord protected his people from the angel of death 
and led them from the house of slavery. Subsequently, the escape from Egypt under the leadership of Moses brought another danger at 
the shore of the sea—deep waters ahead, the pharaoh with horses and chariots behind. And the sea parted before them! Thus, for the peo-
ple of God, thePassover came to be associated with salvation from death. Every Israelite, having lived through the liberation from Egypt, 
experienced his God as a Deliverer: I escaped death! All those who were saved came to see themselves as one people: we were together 
in slavery, together we survived death, we share one and the same God—a Saviour and Liberator. We are the People of God! 
 In the risen Christ the passage from death to life transcends all boundaries of human history. The Pascha-Passover of the Old 
Testament was limited to the salvation of a limited circle of people from a danger that was limited in time. Our Pascha, the Pascha of our 
Lord, the Eternal Pascha, as we sing in our Paschal Matins, is not only salvation from the temporary danger of a physical illness and 
mere bodily death. Today Christ grants salvation from the very cause of death—to all people, of all times and nations. We aren’t speak-
ing here merely of salvation from an emerging sickness or protection from the sword, even an angelic one, as it was in the case of the 
Israelites in Egypt. Having gone from suffering and death to the resurrection, Christ, in the words of the Apostle Paul, destroyed deadly 
sin and crucified it on the cross along with its hellish power to enslave. 
 The Eternal Pascha is a victory and a mockery over the very sting of death, as the Apostle proclaims today: “Death is swal-
lowed up in victory.O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the 
law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.” (1 Cor. 15:54-57). In his resurrection, Christ re-
moved our enslavingchains of fear before death, and transformed that fear, by granting us paschal entrance into a new life. With the res-
urrection,we have opened before us a door that leads us from that which passes away to that which lasts forever. The Pascha of our Lord 
opens for us the door to joyful eternity. We were together in the chains of death—today,as the united People of God of the New Testa-
ment, we share in the common experience of joy in the resurrection. 
 

 When those bound by chains in the realm of Hades saw Your boundless mercy… 
 

 In the face of the global pandemic, we suddenly recognized that as humans we are weak and mortal. The coronavirus brought a 
deadly danger to the rich and poor, to all people, with no regard for place of residence around the globe, for race or religious persuasion. 
Possibly, for the first time, we came to understand that we are all equally vulnerable and in need, but we have also come to see ourselves 
as one human family: that, which affected people in one corner of the planet—carried over to and impacted people on the other side of 
the world—it personally affected each one of us. 
The entire world has found itself as if bound together by the chains of Hades. The fear of becoming ill and dying, the pain of losing fam-
ily members, friends and acquaintances, the darkness of loneliness and despair in circumstances of enforced isolation, the ruin of new 
methods of communication and the collapse of world economic systems have become our common universalchains. As shackles restrict 
a slave, so have the strict rules of quarantine—the only possible way to fight this deadly disease—suddenly restricted all humanity: air-
ports have ceased to operate, trains have stopped running, borders between nations, having almost receded from our consciousness, once 
again have been reasserted as impenetrable iron gates. 
 In the midst of this darkness of fear and captivity for contemporary humankind, we have a unique opportunity to grasp anew 
what it means to be a Christian. As Christians, we are those, who in the Mystery of Baptism, have already died to this world and have 
risen together with our Saviour! We are the heirs of the apostles, who saw the Risen One with their own eyes and with their own hands 
touched his glorified Body, the Body that went from death on the cross to eternal life. In these circumstances, which temporarily de-
prived us of the possibility of fully participating in the liturgical life of our churches and communities, we rediscovered the importance 
of spiritual life in our Christian families, traditionally called domestic churches. Unintentionally, many of ushave found ourselves think-
ing of the time when we celebrated Easter in the underground, how we, not having the possibility of coming together in church, were 
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joined with the Eucharistic Christ at Divine Liturgy being broadcasted on the Vatican, and we held our Easter baskets before our radio 
receivers to be blessed. No one and nothing can deprive Christians of the joy of Christ’s Resurrection! Families, in which Christians  
 

consciously and maturely confront today’s challenges, in a special way, demonstrate their character as domestic churches, becoming for 
its members homes of profoundly intense prayer, blessing, sacrifice and spiritual growth, places of encounter with the living Christ. At 
the same time, we are discovering new methods of spiritual unity, over which no restrictive measures have any power, for that which 
unites us is the one spiritual body of the Church, that is, one hope that belongs to our call—”one Lord, one faith, one baptism” (see Eph. 
4:4-5). It is, indeed, in this spirit of hope that today we celebrate Pascha and pray for its fulfilment in the restoration and renewal of ec-
clesial and spiritual life. 
 In response to the darkness of separation and the fear one has of the other, as a possible carrier of the virus of death, on this 
night we encounter the living risen Christ, who passes through all closed quarantine doors, in order to encounter us, his disciples: “On 
the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and 
stood among them and said to them, ‘Peace be with you!’” (John 20:19). Fear before all that might be touched by a person’s hand in a 
time of epidemic, gives way to the hand of the living God—the risen Christ, which carrying the wounds of the nails reaches out to us and 
reveals to us God’s limitless mercy! All of our sins and illnesses, pandemics and fears are conquered by God’s love. The physical chains 
of the present time have no power before the spiritual freedom of faith and spirit, before eternal life, given to us in Christ Jesus. In good 
time He will break down the doors of quarantine, take away the fear that lies ready to pounce on us behind these doors, and He will call 
on us to proclaim to the world, as once did the apostles, “Christ is risen!” 
 

 They hastened to the light with joy, O Christ, praising the eternal Pascha. 
 

 In celebrating Pascha, we believe and already see that the present pandemic will surely end, and humanity will emerge the bet-
ter for it, with a sense of solidarity and unity among us, with a deeper understanding of the meaning and calling of human life. On this 
feast, Christ gives us the Light of hope, open to all people without exception. No quarantine, no social distancing, can block our path to 
him. On the contrary, all of us together, those alive today, and those who have departed into eternity, as one People of God, celebrate the 
joy of victory over death. In our affliction and pain, we receive hope andcomfort. We have been given eternal liberation from our spiritu-
al chains. Therefore, let us praise the eternal Pascha! 
  

Dear Brothers and Sisters in Christ!  
 On this bright, joyful day I hasten to each of your homes, in order to share with you the joy of deliverance given us in the Res-
urrection. To all of you, in Ukraine and throughout the world, I send you mysincere prayers and heartfelt greeting. I bless you all: the 
well and the sick, the strong and the weak, the young and the old, parents and children. 
I hasten also to all hospitals and care centres, in order to share with you the joyful and life-giving news and to encourage you to carry 
your suffering in faith, with a spirit of self-sacrifice. I especially greet and bless our doctors and medical staff—all who heroically care 
for the sick and those needing assistance in these extraordinary circumstances. I unite myself spiritually to all the soldiers at the front 
lines andtheir families, to the wounded, to all refugees and to those who remain in the occupied territories, to all captives and prisoners 
for the sake of their conscience.All of you who are alone or far from your lovedones, I embrace you with fatherly love. 
May the risen Christ transform this moment of weeping and pain, universally experienced by all humankind, into the paschal joy of vic-
tory over illness and death, just as this morning he transformed the weeping of the Myrrh-bearing women into joy! May he grant us in 
every moment the gift of victory over sin, and a rebirth of love and hope through an increase in our lives of the divine gift of eternal life, 
which we all received in Baptism! I sincerely wish each of you a blessed Easter feast, a tasty sharing of our traditional blessed egg, and a 
Paschal joy that is full of light. 
  

The grace of our Risen Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. 
  

Christ is risen! – Truly, He is risen! 
  

  
  
   
 
 
 
 

Given in Kyivat the Patriarchal Cathedral of the Resurrection  
of Christ, on the day of Saint Cyril, Archbishop of Jerusalem, 
March 31 (18), 2020 A.D. 
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Candles for April 2019 
Memorial Candles 
*In loving memory of  
Anthony & John Deeds (Family) 
*In loving memory of  
Florence Kozyra (Barbara, Eleanor, 
 Nikki, Olga, Rosalie, Stefania -aka “The Garbage 
Card Group”) 
Perpetual Oil Lamp 
*In loving memory of Dr. Osyp Szandra 
(Luboslawa Szandra) 
Lady of Hoshiw Shrine 
*In loving memory of Howard Burns 
(E. Goeters) 
* In loving memory of Robert Serino (E. Goeters) 
* Mother of God Shrine 
*In loving memory of Dackiw, Crowhurst,  
Barnas and Zubrycky Families (L Zubrycky) 
* Available 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
* Let us learn patience 
* Available 
Mother of God   
*In loving memory of Sera Christian  
(Proczko Family) 
*Health and blessings for Viktoria (Mama) 
St. Joseph the Betrothed  
*In loving memory of Mykhailo Chuchman  
(wife Olya &Family) 
*Blessing for Rachel 
St. Nicholas the Wonderworker  
* For all those working from home 
*Health & Birthday blessing Brian, Yvette,  
Ashley (Mom, Dad & Papa) 
Our Lady of Protection 
*For the nurses and doctors who are working  
unceasingly 
* For the clergy 

 

Keep in your prayers:  
Lucille Maryniw, Olga Kykta, Gerda 
Bardygula, John Masley, Laura, Sean  
Patterson, Maria Lojuk, Rosalee, Anna  
Hajduk, Mark Lawrin, Stefania Dragan,  
Josephine Bereza, Reed Meersman,  

Paul Lawrin, Fr. Leonard, Dr. George Podlusky, Marta 
Stadnyk,  Irena & John Skrypnyk, Mary Papinko, mem-

    This Week                                 Цього Тижня 

Intentions 
 

Sunday, Apr 19th–Thomas Sunday (G) 
Those who observe the Gregorian (old) Calendar please join the 
Cathedral with their live streaming on Facebook https://
www.facebook.com/StNicholasCathedralChicago/ 

or YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCfq3UuuNX0Udc0veFoVy8LA 
 

Sunday, Apr 19th  - PASCHA -The Resurrection of 
Our Lord Jesus Christ (J) 
8:00 am  –  Graveside Service, Easter Matins followed by Easter 
Liturgy, followed by the virtual blessing of Pascha  
 

Monday, Apr 20th  – Venerable Theodore Trichinas 
(G)  
Bright Monday (J) 
9:00 am  - Bright Monday Divine Liturgy (J) 
  

Tuesday, Apr  21st– Hieromartyr Januarius (G) 
Bright Tuesday (J) 
9:00 am  - Bright Tuesday Divine Liturgy (J) 
 

Wednesday, Apr  22nd
–Venerable Theodore of Sy-

ceum (G) 
Bright Wednesday (J)  
9:00 am –For the doctors & nurses who are working unceasingly 
 

Thursday, Apr 23rd  –  Great Martyr George (G)                                                  
Bright Thursday (J) 
9:00 am  – Pray for the clergy; In memory: +Oleksandr 
 

Friday, Apr 24th  –  Martyr Sabbas Stratelates (G) 
Bright Friday (J) 
9:00 am  –For the sick and shut-ins of the parish 
 

Saturday, Apr 25th– Apostle & Evangelist Mark 
(G)                                                  
Bright Saturday  (J)           
9:00 am – +John Pelesh (Family); +Yaroslav, +Stefania, +Elaine, 
+Maria, +Vasyl, +Anna, +Anastasia, +Ivan, +Kateryna, +Anna, 
+Mykhailo, +Halyna, +Ivan, +Yaryna, +Anastasia, +Ivan, +Ihor, 
+Varvara, +Kateryna, +Bonifatiy, + Mykola, +Ivan, +Hanna, 
+Volodymyr; +Natalka, +Bohdan, +Mykola, +Natalka, +Zoya 

https://www.facebook.com/StNicholasCathedralChicago/
https://www.facebook.com/StNicholasCathedralChicago/
https://www.youtube.com/channel/UCfq3UuuNX0Udc0veFoVy8LA
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    This Week                                 Цього Тижня 

 

Хрещення - Baptism 
 

Просимо заздалегідь звернутися до 
отця пароха при плануванні 
хрещення дитини.  
 

Please contact the pastor in a timely manner when plan-
ning to baptize a child.  
 
 

Вінчання - Weddings 
 

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

When planning your wedding at our parish, please be ad-
vised 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 
канцелярії перед зустріччю з похоронним директором. 
 

Please contact the parish office before making arrange-
ments with the funeral director.  
 

 

Відвідини Хворих - Visitation of the Sick 
 

Просимо повідомити парафіяльних отців про потребу 
відвідин хворих у лікарнях чи вдома. 
 

Please contact our parish clergy when a family member 

 
Порядок Богослужень - Li-

turgical Schedule 
 

Недільні - 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 
 

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

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

В тижні - During the week:  
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в каплиці/in the chapel 
 

Суботами - Saturdays: 
 9:00am  Св. Літургія/Divine Liturgy 

No matter how poor we are, we can always give 
God something. If we have a sincere heart and 
trust Him, then we will joyfully sacrifice every-
thing we have for the sake of His kingdom. At 
the same time God does not expect us to make 
unrealistic sacrifices, something exceptional, 
that which we don’t have. He 
knows each person’s potentials, 
therefore He expects each one of 
us to give Him according to our 
capability: whether it be an of-
fering, or time for the things of 
God, or - what is most important 
– time for communication with 
Him, and that is Prayer!    

Якими би ми не були бідними, ми завжди 
можемо щось дати Богу. Якщо ми маємо щире 
серце і довіряємо Йому, то ми радісно 
пожертвуємо всім, що маємо заради Його 
Царства. У той же час Бог не очікує, що ми 
будемо робити надприродні жертви, щось 

виняткове, те, чого ми не маємо. 
Він знає потенціал кожної 
людини, тому Він очікує, що 
кожен з нас віддасть 
Йому відповідно до наших 
можливостей: чи це 
буде пожертва, чи час 
для  Божих справ, або - що 
найважливіше - час для 
спілкування з Ним, і 
це є Молитва!  

A Reflection from Bishop BENEDICT                                             Роздуми від  Владики  
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2235 W Chicago Ave, Chicago, IL 
Phone: 773-469-9825 

phone: 708-547-5491 

Відвідини Хворих  

Просимо повідомити парафіяльних отців про потребу відвідин хворих 
у лікарнях чи вдома. 

 
Visitation of the Sick 

 
NATALIE ACEVEDO 

773.368.0123  
Solutions Financial 

Mortgage  
1706 W Chicago Ave-

REGENCY PLAZA

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

YOUR NEXT DOOR NEIGHBOR

847-621-3399  X 3 

4353 N Harlem ave 
Norridge, Il       

560 S Roselle Rd 
Schaumburg, IL 

9 E Camp McDonald Rd, Prospect Heights, IL 

 
Your ad can be here 


