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СВЯТА КНЯГИНЯ ОЛЬГА 
 

"Радісно празнуємо у світлому дні твоєї святої смерти, 
Ольго богомудра, засилаючи молебну пісню до Христа, що 

вінчав тебе вінцем нетлінним" (Канон святої Ольги). 
 

Свята Ольга належить до найсвітліших жіночих 
постатей нашої княжої держави. 
Вона вирізнялася світлим 
характером, сильною волею та 
надзвичайною мудрістю в управлінні 
нашою державою. Це жінка з 
великим державницьким умом. Наш 
літопис називає її "наймудрішою 
серед усіх людей". 

Після смерти свого чоловіка, 
князя Ігоря († 945), Ольга довгі роки 
сильною рукою правила великою 
державою від імени свого 
малолітнього сина Святослава. 
"Нікому з володарів, — каже істо
рик Наталія Полонська-Василенко, 
— не присвятив наш літопис стільки 
уваги, як Ользі, що протягом двох 
десятиріч виступає в авреолі 
мудрости й жіночого чару" (Історія 
України, Τ. І, с. 101). 

Велика мудрість святої Ольги 
виявилася і в тому, що вона 
прийняла християнську віру і саме 
цим сильно піднесла авторитет свій 
і своєї держави в очах Візантії та 
християнських володарів Західної 
Європи. "Княгиня Ольга, — вважає 
історик Микола Чубатий, — стоїть дійсно на 
перехресті релігійної та культурної історії Руси-
України" (Історія Християнства на Руси-Україні, Τ. І, 
с. 186). 

Наша Церква у богослуженні празника величає 
Ольгу такими похвалами: "Наче сонце, засяяла нам 
твоя преславна пам'ять, Ольго богомудра, мати князів 
руських, Христова мізинице... Ти наша велич і 
похвала, Ольго богомудра, бо тобою ми визволилися 
від ідольського обману... Сильна наче львиця, 
одягнена силою Святого Духа... Чиста наставнице 
закону й учителько Христової віри, прийми похвалу 
від недостойних рабів, і молися до Бога за нас, що 
свято празнуємо твою пам'ять". 

ST. OLGA – KyіVAN PRINCESS 
 

“With rejoicing we celebrate the glorious 
day of your holy death, O divinely-wise 

Olga, sending up a prayerful hymn to Christ, 
Who crowned you with an incorruptible Crown.” 

(Canon of the feast of St. Olga) 
  

     St. Olga is one of the most illustrious 
women of the Kyіvan State. She was 
distinguished for her brilliant character, 
strong will, and singular wisdom in rul
ing our nation. She was a woman of 
great political skill. Our chronicle calls 
her “the most wise among all peoples.” 
     After the death of her husband, 
Prince Ihor (+945), Olga ruled the great 
nation for many long years with a firm 
hand in the name of her young son Svi
atoslav. “Not one of the rulers,” says the 
historian, Natalia Polonska-Vasylenko, 
“was given as much attention by our 
chronicle as was Olga who, during two 
decades, wore an aureola of wisdom and 
feminine charm.” (History of Ukraine, 
Vol. I, p.101) 
     The great wisdom of St. Olga mani
fested itself in her acceptance of the 

Christian faith, through which she 
greatly enhanced her own authority 
and that of the nation in the eyes of 
Byzantium and the Christian rulers of 
Western Europe. “Princess Olga,” says 
the historian, Mykola Chubatyj, “truly 

stands at the crossroads of the religious and cultural histo
ry of Rus-Ukraine.” (History of Christianity in Rus-
Ukraine, Vol. I, p. 101) 
     Our Church in the services honoring her feastday extols 
Olga in the following words: “Like a sun your glorious 
memory shone forth to us, O divinely-wise Olga, mother 
of the Rus princes, little one of Christ…You are our glory 
and praise, from the deceit of idolatry…You are powerful 
as a lioness, you are clothed with the power of the Holy 
Spirit…Pure Guardian of the law and Teacher of the 
Christian faith, we implore you to accept the praise of 
your unworthy servants, and pray to God for us who de
voutly celebrate your memory.” 

 

 
Blessed Olha, Princess of Kyiv  

July 11 (G)/ 24 (J) 
Блаженної Ольги, Княгині Київської 
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Benevolent hegumen 

Priest and martyr Father Severian (Baranyk) was born 
on July 18, 1889, place of birth unknown. On Septem
ber 24, 1904, he entered the monastery of the Basilian 
Fathers in Krekhiv. He was ordained to the priesthood 
on February 14, 1915. In 1932 he became the hegumen 
(prior) of the monastery in Drohobych. In life he was 
noted for his special kindnesses to youth and orphans. 
He inspired all with his joy and was famous for his 
preaching. On June 26, 1941, the NKVD arrested him. 
They brought him to a prison in Drohobych, after which 
he was never seen alive again. His body, mutilated by 
tortures, was found among other dead prisoners. He 
died a martyr for the faith at the end of June 1941. 

"Behind the prison I saw a big hole which had been 
covered up, filled with sand. When the Bolsheviks re-
treated the Germans came and people rushed to the 
prison to find their relatives. The Germans allowed 
people into the area of the prison in small groups to 
claim their murdered relatives, but most people stood 
by the gates. I was a little boy and didn't see anything 
from the gates, so I went to the side and climbed a tree. 
There was a terrible stink ... I saw how the Germans 
sent people to uncover the hole which was filled with 
sand. The hole was new, because the people uncovered 
it with their hands. They dragged out the murdered 
bodies. There was a little covering near the hole, and 
under it I saw the dead body of Father Severian 
Baranyk, Basilian, with visible marks of his prison tor-
tures; his body had unnaturally swelled, black, his face 
terrible. Dad later said that on his chest the sign of the 
cross had been slashed." 

- From the testimony of Yosyf Lastoviak. 

Доброзичливий і    гумен 

Священномученик Северіян (Бараник) народився 18 
липня 1889 р., місце народження невідоме. 24 вересня 
1904 р. вступив до монастиря отців василіян у 
Крехові. Св.Тайну Священства прийняв 14 лютого 
1915 р. Згодом, у 1932 р. його призначено Ігуменом 
монастиря в Дрогобичі. За життя визначався особливо 
доброзичливим ставленням до молоді, сиріт, надихав 
усіх своєю радістю, був відомий зі свого 
проповідництва. 26 червня 1941 р. НКВС 
заарештувало отця. Його вивезли до Дрогобицької 
тюрми і більше живим ніхто вже не побачив. 
Спотворене тортурами тіло о. Бараника було знайдено 
серед інших убитих в'язнів.Помер як мученик за віру 
наприкінці червня 1941 р. 
 

" Я бачив позаду тюрми велику яму, яка була 
замаскована, присипана піском і закатана катком. 
Коли більшовики відступили, прийшли німці, і люди 
кинулися до тюрем, щоб віднайти своїх рідних. Німці 
впускали по декілька осіб на територію в'язниці 
пізнавати замордованих рідних, а більшість людей 
стояла під брамою. Я, бувши хлопчиною, біля брами 
нічого не бачив, тому відійшов на бік і виліз на дерево. 
Був страшний сморід..., я бачив, як німці послали 
людей розгортати яму, яка була присипана піском. 
Яма була свіжа, бо люди її розгортали руками і 
витягували тіла замордованих людей. Біля ями був 
навіс, а під ним я побачив мертве тіло отця 
Северіяна Бараника, василіянина, що було дуже 
пошкоджене внаслідок тортур у в'язниці: тіло 
неприродно напухле, чорне, страшне лице, а батько 
пізніше розповів, що на грудях був також вирізаний 
хрест". 

Зі свідчень Йосифа Ластов'яка 

 МИ ПРОДОВЖУЄМО ДРУКУВАТИ СЕРІЮ ПРО УКРАЇНСЬКИХ  МУЧЕНИКІВ 20 СТОЛІТТЯ. 
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Loving monk 

Priest and martyr Father Yakym (Senkivskyi) was born 
on May 2, 1896, in the village of Hayi Velyki, Ternopil 
District. After completing his theological studies in 
L'viv, he was ordained as a priest on December 4, 1921. 
He received a Ph.D. in theology in Innsbruck (Austria). 
In 1923 he became a novice in the Basilian order in 
Krekhiv. After professing his first vows he was as
signed to serve in the village of Krasnopuscha, and later 
in the village of Lavriv, in the area of Starosambir. 
From 1931 to 1938 at St. Onufry monastery in L'viv he 
was chaplain of the Marian Society, he ministered to 
children and youth and organized a Eucharistic Society. 
In 1939, he was appointed proto-hegumen (abbot) at the 
monastery in Drohobych. 

He was arrested by the Bolsheviks on June 26, 1941. 
According to the testimony of various prisoners, he was 
boiled to death in a cauldron in the Drohobych prison 
on June 29. Because of his righteous life the faithful 
held him up as a model of service to Church and nation. 
He died a martyr for the faith. 

"From the first days of his time in Drohobych he be-
came the favorite of the whole town. He gained the af-
fection of the population with his .remarkable talent, his 
ability to speak to the scholar and the laborer, young 
and old, and even to the little child. He was always po-
lite and with a warm smile on his face. In your soul you 
felt that this person had no malice, and in addition to 
the impression of humility and dignity, a true servant of 
Christ was evident." 

- From the memories of Father Orest Kupranets. 

Щиросердечний  монах 

Священномученик Яким (Сеньківський) народився 
2 травня 1896 р. у с. Гаях Великих на 
Тернопільщині. Після завершення богословських 
студій у Львові був рукоположений на священика 4 
грудня 1921 р. Здобув ступінь доктора богослов'я в 
Інсбруці. З 1923 р. вступив до василіянського 
новіціяту в Крехові. Після складення перших обітів 
був переведений до с. Краснопуща на 
Тернопільщині, згодом - у с. Лаврів на 
Старосамбірщині. У 1931-1938 рр. при монастирі 
Св. Онуфрія у Львові був духівником Марійської 
Дружини, опікувався дітворою і молоддю, 
зорганізувавши Євхаристійне Лицарство. 1939 року 
його призначенио Ігуменом монастиря у Дрогобичі. 
26 червня 1941 р. був заарештований більшовиками, 
а 29 червня, згідно зі свідченнями інших в'язнів, 
зварений у казані Дрогобицької тюрми. За своє 
праведне життя визнаний вірними як взірець 
служіння Церкві й народові. Помер як мученик за 
віру. 

" Від перших днів його перебування в Дрогобичі він 
став улюбленцем усього міста. Симпатії населення 
здобув він собі своїм блискучим проповідницьким 
хистом, вмінням пристосувати себе до інтеліґента 
й робітника, до старшого й молодшого, а, навіть, 
до маленької дитини. Завжди ввічливий та із 
сердечною усмішкою на обличчі. Душею відчувалося, 
що в цій людині немає ніякої злоби, а поза 
вродженими скромністю та гідністю криється 
справжній Христовий слуга..." 

Зі спогадів о. Ореста Купранця 

WE CONTINUE OUR SERIES ON THE 20TH CENTURY UKRAINIAN MARTYRS  
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                News          Вісті 

SPIRIT OF ST JOSEPH 
The Board of the Spirit of St. Joseph's would like to let you know that hopefully, we will be able to resume our meetings 
in the Fall.  In the meantime, we hope you stay healthy, STAY SAFE and enjoy the rest of the summer.  We will keep 
you posted. 

 

МІСІЙНОГО ІНСТИТУТУ 
ЄПАРХІЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 

 
«Служісіть один одному, кожен тим даром,  
що його прийняв, як добрі домоуправителі 
 різноманітної Божої благодаті». 1 Пт. 4:10  

  
Якщо хтось має дар навчання та лідерства, то для 
нього є катехитична програма та програма лідера 
християнських спільнот. На цій програмі Ви можете 
навчитися як працювати з дітьми, з молоддю, 
подружніми парами, старшими людьми, як 
організовувати різні християнські заходи. Якщо Ви 
відчуває в собі покликання для служіння в храмі на 
богослужіннях і служіння людям, може вибрати 
програму навчання для дияконів. Кого Господь 
наділив голосом і слухом, і він хоче цим даром 
послужити в Церкві, то може вибрати програму для 
Дяків-співців, щоб вдосконалити свої таланти і 
прославляти Господа завдяки своєму співу. Як хтось 
захоче і, звичайно, зможе, то буде можливість 
навчатись одразу на двох або ж на всіх трьох 
програмах.  

Навчання триватиме чотири роки. За цей час 
будуть викладені 20 загальних дисциплін, як також, 
будуть ще предмети, які безпосередньо стосуються 
напрямку, який Ви оберете. Навчання буде 
відбуватись онлайн. Всі учасники програми, перед 
зустрічами, будуть отримувати відповідні матеріали, 
які потрібно буде заздалегідь прочитати, переслухати
(аудіо) або переглянути(відео). Такий формат буде 
для того, щоб онлайн зустрічі відбувались у вигляді 
семінарів, а не лекцій. Якщо будуть виникати 
труднощі в учасників з програмою навчання, то 
старатимемось, в міру можливостей, шукати 
індивідуальний підхід. Найголовніше в програмі 
Місійного інституту не лише подана інформація, 
але формація в місійному дусі кожного з 
учасників.  
Для отримання додаткової інформації про 
цю чотирирічну програму перейдіть на наш веб-
сайт stjosephukr.com або відвідайте наш 
парафіяльний офіс.  

MISSION INSTITUTE 
ST NICHOLAS EPARCHY  

 
As good stewards of the manifold grace of God,  

each of you should use whatever gift  
he has received to serve one another. 1 Pet. 4:10 

 
 

If you have a gift for teaching and leadership, then you 
might consider to join the catechetical and Christian com
munity leadership program - within the program, the indi
vidual can learn how to educate children, young adults, 
newly-married couples, seniors, and how to organize vari
ous Catholic events. If one feels the calling of vocation, 
then that person might choose a Deacon training program. 
If one feels that God has endowed him or her with a good 
voice and hearing - then he or she can choose a program 
for cantors to perfect his or her talent and praise the good 
Lord through singing, but also there is a possibility to 
study in two or all three programs at once.  
 The curriculum will last for four years – during 
this time 20 foundation courses will be covered as well as 
subjects which are related to the core courses of your field 
of study. The education will be based online. All students 
of the program will receive relevant material that must be 
read, listened to, and viewed in advance – this will create a 
better understanding of the material to be covered during 
the lecture. The most important aspect of the  
Mission Institute is the takeaway after the courses are 
completed.  
 
 
 

For more information about this 4 year program, go 
to our website stjosephukr.com or visit our parish 
office.  

We ARE making pyrohy... 
The next time we will be making pyrohy is on Wednes-
day, July 29, at 6:00 PM in the Church Kitchen. All are 
welcome to come and make this Ukrainian dish to help 
benefit our parish! 

Dormition of the Righteous Anna 
July 25 (G) / Aug 7 (J) 

Успіння праведної Анни 
25 липень(Г) / 7 серпень(Ю)  

Готуємо Пироги... 
Наступного разу ми будемо робити пироги в 
середу, 29 липня, о 6:00 веч нанашій 
парафіяльній кухні. Усіх запрошуємо приєднатися 
і разом готувати цю смачну українськy страву, щоб 
підтримати парафію!  

http://stjosephukr.com/
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    This Week                   Цього Тижня 

Intentions 
 

SUNDAY, JULY 19TH –  FATHERS OF THE FIRST 6 ECUMENICAL COUNCILS (G)  
VENERABLE SISOES THE GREAT (J) 
8:00 am  – Pray for the Seniors of the Parish  
9:30 am  – Pray for the sick and shut-ins of the parish; Pray for the 
youth of the parish; Health & Blessings for Wolodymyr Tun 
(Family); Lyudmyla, Volodymyr, Vasyl, Nadiya, Volodymyr,  
Olena, Daria; Volodymyr, Tatyana, Arianna, Aleksander, 
Maksymylian, Lyudmyla, Nyna, Yuriy; Health & God’s blessing 
for Pavlo, Tetyana, Olena-Olha, Vasyl, Lesya-Oleksandra, Anna, 
Ivan-Danayil, Yarema-Ivan, Youlia, Varvara, Ivan & Family,     
Dr. George Podlusky;    In memory: +Ivan Telwak, +Mykhailo 
Holowatij,+Olha Holowata, +Stefania Beletska (Wozny Family); 
+Erica, +Margaret, +Unsoon, +Marion 
 

MON, JULY 20TH – GLORIOUS PROPHET ELIJAH (G) 
VENERABLE THOMAS OF MALEUM (J) 
9:00 am - In memory: +Anna Kucan 
 

TUES, JULY 21
 ST – VENERABLE SIMEON THE FOOL FOR CHRIST (G) 

GREAT MARTYR PROCOPIUS (J) 
9:00 am -  For the sick and shut-ins of the parish 
 

WED, JULY 22
ND

- MYRRH-BEARER & EQUAL TO APOSTLES MARY MAGDALENE (G) 
HIEROMARTYR PANCRATIUS OF TAUROMENIA  (J) 
9:00 am – Pray for the homeless 
 
 

THUR, JULY 23RD - MARTYRS TROPHIMUS, THEOPHILUS & THOSE WITH HIM (G)                  
VENERABLE ANTHONY OF THE CAVES IN KYIV (J) 
9:00 am – Pray for the flood victims of Western Ukraine 
 

FRI, JULY 24TH–MARTYRS BORIS & HLIB (G) 
REPOSE OF BLESSED OLGA, PRICESS OF KYIV (J) 
9:00 am –Pray for victims of  terrorism 
 

SAT, JULY 25TH – DORMITION OF THE RIGHTOUS ANNA (G)  
MARTYRS PROCLUS & HILARY (J) 
9:00 am –Health for Roman, Olga & Gerda, Halyna; 
In memory: +Philip & +Anna Sniadanko (Irene & Luba); 
+Elaine, +Maria, +Vasyl, +Anna, +Anastasia, +Ivan, +Kateryna, 
+Anna, +Mykhailo, +Halyna, +Ivan, +Yaryna, +Anastasia, +Ivan, 
+Ihor, +Varvara, +Kateryna, +Bonifatiy, + Mykola, +Ivan, 
+Hanna, +Volodymyr; + Natalie, +Bohdan, +Mykola, +Natalia, 
+Yelena, +Aleksander, +Nadia, +Victor, +Yevhenia, +Zoya, 
+Tamara, +Dmytro, +Matviy Kocur, +Bohdan 
5:00 pm – Vespers 
 

SUNDAY, JULY 26TH-  –  HIEROMARTYR HERMOLAUS & THOSE WITH HIM (G)  
SYNAXIS OF THE ARCHANGEL GABRIEL  (J) 
8:00 am  – Pray for the Seniors of the Parish  
9:30 am  – Pray for the sick and shut-ins of the parish; Pray for the 
youth of the parish; Lyudmyla, Volodymyr, Vasyl, Nadiya, 
Volodymyr, Olena, Daria; Volodymyr, Tatyana, Arianna,  
Aleksander, Maksymylian, Lyudmyla, Nyna, Yuriy; Dr. George,  
Health & Blessings for Orest Szymanskyj (мама Irena); 
In memory: +Erica, +Margaret, +Unsoon, +Marion 

Candles for  July 2020 
 

Memorial Candles 
* Birthday Remembrance Paraskevia Prohny 
(Family) 
* Available 
Perpetual Oil Lamp 
* In loving memory of Dr. Osyp Szandra 
(Luboslawa Szandra) 
Lady of Hoshiw Shrine 
* Available 
* Available 
* Mother of God Shrine 
* Available 
* Available 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
*In loving memory of Stefan Proczko  
(Proczko Family) 
* Available 
Mother of God   
* In loving memory of grandmother Martha  
Mehal (Vera Gojewycz) 
* Available 
St. Joseph the Betrothed  
*Health & blessings for my family 
(Lyubov Shevchuk) 
*In loving memory of Steve Gawaluck 
(Family) 
St. Nicholas the Wonderworker  
* Health & Blessings to the Seneta Family 
* Available 
Our Lady of Protection 
* Available 
* Available 
 

 

 
 
 
 

Keep in your prayers:  
 Fr. Jim Karepin,  Lucille Maryniw, Olga Kykta, 
Gerda Bardygula, John Masley, Laura, Sean Patter
son, Maria Lojuk, Rosalee, Anna Hajduk, Mark 
Lawrin, Fr. Leonard, Josephine Bereza, Paul Law
rin, Reed Meersman,  Dr. George Podlusky, Marta 
Stadnyk,  Irena & John Skrypnyk, Mary Papinko, 
members of Spirit of St Joseph; Nurses,Doctors, 
First Responders, and our  clergy 
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Remember Us in Your Will 
You can leave a lasting legacy to benefit future genera-
tions!  Please remember St. Joseph Parish when creating 
your will.  Your good works will continue after you have 
gone home!  Please contact the office for information.  

Згадайте нас у своєму заповіті 
Ви можете залишити частину своєї спадщини на 
благо майбутніх поколінь! Будь ласка, пам'ятайте про 
парафію Св. Йосифа при створенні вашого заповіту. 
Ваші добрі справи будуть продовжуватися після 
повернення додому до вічного життя! Якщо вас 
зацікавила ця інформація, ласкаво просимо звертатися 
до нашої канцелярії. 

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. 

Порядок Богослужень - Liturgical Schedule 
  

У Неділю - Sundays: 
 8:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 англійською/ in English 
 9:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 українською/ in UkrainianChildren’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 
   

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


