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CHRISTMAS PASTORAL LETTER 

OF HIS BEATITUDE SVIATOSLAV 
 

 Most Reverend Archbishops and Metropolitans, 

God-loving Bishops, Very Reverend Clergy, Venerable Monastics, 

Dearly Beloved Brothers and Sisters, 

in Ukraine and throughout the world 

  

For you know the grace of our Lord Jesus Christ, 
that though he was rich, yet for your sake he became poor, 

so that you by his poverty might become rich. 
2 Cor 8:9 

  

Christ is born!  Glorify Him! 
 

 Beloved in Christ! 

  

It is hard to believe how our life has changed from the final carol of last year to the first “Boh Predvichnyj” (God 
Pre-eternal) of this year’s Christmas Eve. Throughout 2020 we were, it would seem, transported into a different world—
a world of fear and uncertainty before the unknown. Yet, in spite of the restrictions, challenges, and human losses we 
endured due to the coronavirus pandemic, together, as Church, in our families, parishes, communities, and countries, we 
did not cease to proclaim the good news of hope, love, and joy. And so, this year on the occasion of Christ’s Nativity, we 
are called in a special way to bear witness before others to the “good news of great joy that will be for all the people: for 
unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord” (Lk 2:10-11). 

The mystery of Christmas is found in the joy of the coming of the Son of God into a world, full of affliction, pain, 
and suffering. He leaves heavenly glory in order to enter into the human frailty of all times, cultures, and people. Christ-
God becomes not just a human being, but a poor human being, a person who suffers from the beginning of His earthly 
life. The Pre-eternal God enters into human history and experiences human hunger and cold, pain and sickness, adversi-
ty, and the indifference of society. 

A homeless newborn God—what a strange contradiction, what wonder is this divine poverty! The Almighty God 
becomes poor in order to enrich us. The King of the Universe is placed “in a poor stable-cave, in a manger on hay” (from 
the carol, Vozveselimsya vsi razom nyni), in order to set a path for us to the heavenly abode. Gazing at this mystery St. 
Gregory the Theologian says: “The One who enriches became poor; for he took on the poverty of my flesh, in order that 
I may be enriched in His divinity” (Oratio 45, 9).  The Lord has come, the One who with His wounds heals our wounds, 
our weakness, our affliction. And He remains from generation to generation our Emmanuel, which means “God is with 
us,” in our needs, pains, and sufferings. The presence of the incarnate God in human history and in our life is our con-
stant and endless joy, both on Nativity Day, and all the days of our life. 

In everyday life we sometimes use a word without thinking about its origin or meaning. Language evolves sponta-
neously and abruptly— we forget where the word came from and fail to grasp its depth. This is the case of the Ukrainian 
word ubohyj, which is used to describe a poor person. However, when we examine how this word is constructed, we un-
derstand that u-Bohyj (in God) is a person through whom the Lord comes to us, a person who is “in God,” that is, under 
the special care of the Almighty. 

Christ teaches us that the materially poor and the poor in spirit, the humble, are happy, are blessed, for theirs is the 
Kingdom of heaven (see Lk 6:20). Only God is the last hope, support, and salvation for the poor. Their fate is always in 
God’s hands. And the Lord is especially sensitive to how we treat His poor, that is, the needy, downtrodden, homeless, 
hungry, lonely, widows, and orphans. Those who disregard the poor scorn their Creator. To wrong such persons is to 
commit a sin that calls to heaven for vengeance! 

This year, in fact, the Synod of Bishops of our Church focused its attention on the face of poverty today. I encour-
age you to heed the Synodal pastoral letter, entitled “Only one thing will remain yours – that which you have given to 
the poor!” and examine it in the light of the star of Bethlehem, contemplating the face of the newborn Savior. The Di-
vine Child is present in every destitute person who knocks on the door of our heart, as Joseph knocked on the doors of 
the inns in Bethlehem. 
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Then, the wise men from the East hurried to the town of David, in order to bring gifts to the King of the ages, who 
was born as a little child in a stable-cave—gold, frankincense, and myrrh. Today, the infant Jesus is present in the sick, 
the frail, the homeless, and the neglected, who wait for someone to help them, to bring them gifts—the gold of a compas-
sionate word, the incense of brotherhood, and the myrrh of immediate assistance, necessary for life. Those who stretch 
out their hand to the poor become rich with God and become partakers in the eternal goodness of the Creator Himself. 

We are celebrating Christmas in the midst of a worldwide situation of human anguish, brought on by the corona-
virus pandemic. We have not yet fully grasped or understood all the consequences and faces of this global misfortune. 
We do not know what changes await us in the sphere of economic, social-community, and church life… But we have 
already understood that the virus is not interested, neither in our place of residence, nor in our wealth or social status. All 
of us are equally in danger of infection, and a new threat of poverty hangs over all corners of the globe. All of us in the 
same way need the kind of help and strength that goes beyond human abilities and power. For this reason, Christ’s Nativ-
ity is for us a ray of hope and joy in the midst of today’s dark fear and confusion, and each one of us must be open to 
God’s grace, which pours out on us without ceasing, even in the worst of times. 

To celebrate Christmas in a time of pandemic is to enlighten those who dwell in darkness, as the prophet Isaiah 
foretold: “The people who walked in darkness have seen a great light; those who dwelt in a land of deep darkness, on 
them has light shined” (Isaiah 9:2). If we are permitted to gather—with proper distancing, of course—may our eyes shine 
with a joy that is visible to all. Let us wear masks, when necessary, but let them not silence our traditional carols. Let us 
celebrate as we are able. Let us acclaim the birth of the Savior, however possible, so that even in this pandemic we might 
bear witness to the most important truth of human history—that we are not alone or abandoned, because “God is with 
us!” 

Today let us bring to Bethlehem as our gift for the newborn Savior our own poverty and the wounds of humanity 
today, and let us ask Him for the richness of Divine wisdom in order to overcome this disease, for the fullness of divine 
strength in order to deal with its effects on society, on the life and health of every person. Above all, let us ask for the 
richness of His love, which alone can restore this distressed world of ours, and grant it hope, security, and joy. Solidarity 
with and closeness to those in need, participation in their pain and anxiety, rather than escape from the suffering that 
hangs over us all today—this will grant us the possibility to be merry and truly celebrate Christmas this year. Therefore, 
let us hurry to the creche where our Savior rests in a manger, and together with the shepherds and wise men let us sing: 

The pre-eternal God has been born! 
Today he came from the heavens, 
To save all his people, 
And has comforted all! 

Dear Brother and Sisters! In spite of our poverty and frailty, today we are rich in the joy and love of our newborn 
Savior. With Christ’s Nativity, I sincerely greet you all: from Kyiv to London, from Buenos Aires to Melbourne, from 
Winnipeg to Zelenyj Klyn—those who are celebrating today in their family circle and those who are keeping distance 
from their loved ones to protect them from danger, those who are able to attend church services for the Feast, and those 
who at home join in community prayer through social media. I especially greet all medical workers who, in spite of real 
danger to themselves and their families, tirelessly and with great sacrifice give of their time and talents for the health of 
others. I embrace those who suffer physical and spiritual wounds. I send a word of comfort to those who this year lost 
family members and friends, and for whom it is particularly painful to approach the festive table this Christmas eve. I 
unite myself in prayer with those who fearlessly stand on the frontlines and defend our country and people, risking their 
lives not only before the threat of the insidious sniper’s bullet, but also before the microscopic virus-enemy that has come 
upon us and inflicts on us added suffering and distress. May the all-merciful Lord, who in His infinite love has visited 
our poverty, fill the heart of each and every one of us, Dear Brothers and Sisters, with His peace, His grace and hope! 

From the bottom of my heart, I wish all of you the authentic joy of the children of God, a tasty kutia, a cheerful cel-
ebration of Christ’s Nativity, and a happy, peaceful, and blessed New Year! 
  

Christ is born!  Glorify Him! 
    

 
   

 
 
 
 

Given in Kyiv 
at the Patriarchal Cathedral of the Resurrection of Christ, 

on the day of the all-praiseworthy Apostle Andrew the First-called 
the 13th of December (30th of November) in the 2020th Year of our Lord 
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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 

БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 
 

Високопреосвященним і преосвященним архиєписк 
опам і митрополитам, 

боголюбивим єпископам, всечесному духовенству, 
преподобному монашеству, возлюбленим братам і сестрам, 

в Україні та на поселеннях у світі сущим 
 

Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа,  
що задля вас став бідним, бувши багатим,  

щоб ви його вбожеством розбагатіли. 
2 Кор. 8, 9 

 
Христос народився!  Славімо Його! 

 
Дорогі в Христі! 

 
Важко повірити, наскільки змінилося наше життя від останньої коляди минулого року до першого «Бог 

предвічний» цьогорічної різдвяної ночі. Упродовж 2020 року всі ми немовби були перенесені в інший світ—світ 
страху та непевності перед невідомим. Та незважаючи на обмеження, випробування і людські втрати через 
пандемію коронавірусу, ми разом, як Церква, у своїх родинах, парафіях, громадах і країнах не перестали бути 
носіями доброї новини надії, любові та радості. Тож цього року з нагоди Різдва Христового маємо в особливий 
спосіб засвідчити перед іншими про «велику радість, що буде радістю всього народу:  сьогодні народився вам у 
місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь» (Лк. 2, 10–11). 

Таїнство Різдва Христового – це радість приходу Божого Сина у світ, сповнений бідою, болем і 
стражданням людини. Він залишає небесну славу, щоби ввійти в людську неміч усіх часів, культур і народів. 
Христос-Бог стає не просто людиною, а людиною вбогою, людиною, яка страждає від початку свого земного 
життя. Предвічний Бог входить у людську історію і переживає людський голод та холод, біль та хвороби, 
ворожість та байдужість суспільства. 

Новонароджений  Бог-Безхатченко – яка це дивна суперечність, яка це дивна божественна убогість! 
Всемогутній Бог стає бідним, щоби нас збагатити. Цар всесвіту покладений «у біднім вертепі, в ясла на сіні», 
щоб нам простелити шлях до небесних осель. Вдивляючись у це таїнство, св. Григорій Богослов каже: «Той хто 
збагачує, став убогим; прийняв бо убогість моєї плоті, щоб я став багатим в Його божестві.» (Oratio 45, 9). 
Прийшов Господь, який своїми ранами зцілює наші рани, нашу слабкість, нашу біду. І Він залишається з роду в 
рід нашим Еммануїлом, що означає «з нами — Бог», у наших потребах, болях і стражданнях. Присутність 
воплоченого Бога в людській історії і в нашому житті є нашою безнастанною та невід’ємною радістю, як у день  
Різдва Христового, так і в усі дні нашого життя. 

Вживаючи в побутовому спілкуванні якесь слово, ми зазвичай не замислюємося над його походженням і 
значенням. Мова розвивається стихійно і стрімко – ми забуваємо, звідки це слово виринуло, розминаємося з 
його глибиною. Так є із поняттям «убогий», яке вказує на бідну людину. Однак, якщо подивимося, як це слово 
утворене, то зрозуміємо, що  «у-Богий» – це людина через яку Господь до нас приходить, особа яка є «у Бога», 
тобто під особливою опікою Всевишнього.  

Христос учить нас, що фізично вбогі та вбогі духом, або покірні, є щасливі – блаженні, бо саме їм 
належить Царство Небесне (пор. Лк. 6, 20). Для вбогого останньою надією, опорою і спасінням є лише Бог. Його 
доля завжди лежить у Божих руках. А Господь особливо чутливий до того, як ми ставимося до Його вбогих, 
себто до потребуючих, знедолених, безхатченків, голодних, самотніх, вдів і сиріт. Хто зневажає вбогих – 
зневажає свого Творця. Кривдити таких людей – значить чинити гріх, який кличе до неба про помсту! 

Цього року Синод єпископів нашої Церкви зосередив увагу вірних саме на обличчі сучасної бідності. 
Заохочую вас дослухатися до Синодального послання під назвою «Залишиться вам одне – те, що ви дали 
вбогому!» та розглянути його у світлі вифлеємської зорі, споглядаючи обличчя новонародженого Спасителя. 
Боже Дитя присутнє в кожній потребуючій людині, яка стукає до нашого серця, як Йосиф стукав у двері заїздів у 
Вифлеємі.  
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Тоді до цього міста Давида спішили мудреці зі Сходу, щоби принести Цареві віків, що народився як мале 
дитя у вертепі, ладан, золото і миро. Сьогодні немовля Ісус присутній у хворих, немічних, самотніх, опущених, 
які чекають, щоби їм хтось допоміг, приніс дари – золоте, тепле слово, ладан християнського братерства і миро 
невідкладної допомоги, яка їм необхідна. Хто простягає руку вбогому – той багатіє в Бога і стає причасником 
вічних благ самого Творця!   

Ми святкуємо Різдво в умовах всесвітнього болю людини, спричиненого пандемією коронавірусу. Усіх 
наслідків і облич цієї біди ми ще вповні не збагнули і не усвідомили. Не відомо, які зміни чекають нас у сфері 
економіки, суспільно-громадського та церковного життя... Але ми вже зрозуміли, що вірус не цікавиться ні 
нашим місцем проживання, ні нашим достатком чи соціальним статусом. Усі ми однаково перебуваємо в 
небезпеці захворювання, а новітня загроза вбогості торкає всі закутки світу. Усі ми однаково потребуємо такої 
допомоги і сили, яка виходить за межі людських можливостей і сил. Тому Різдво Христове є для нас світлом 
надії та радості серед теперішньої темряви страху і розгубленості, і кожен із нас має бути відкритий для Божої 
благодаті, яка виливається на нас постійно, навіть у найтяжчі часи. 

Святкувати Різдво в час пандемії – це просвічувати тих, хто в темряві, як це сповістив пророк Ісая: 
«Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло; тим, що сиділи в країні й тіні смерти, - зійшло їм 
світло» (Іс. 9, 2; пор. Мт. 4, 16). Якщо нам дозволено зустрічатися, – звичайно, із дотриманням дистанції, – хай 
наша радість буде всім явна в наших очах. Носімо захисні маски, якщо потрібно, але не даймо, щоб вони 
приглушили спів наших традиційних колядок. Святкуймо, хто як може. Оспівуймо народження Спасителя в 
межах можливого, аби навіть у цій пандемії через нас передавалася найважливіша істина людської історії, що 
ми не самотні та покинуті, бо «З нами – Бог»! 

Принесімо сьогодні разом до Вифлеєма в дар новонародженому Спасу нашу власну убогість і рани 
сучасного людства та просімо Його про багатство Божої мудрості для подолання цієї хвороби, про багатство 
Божої сили, щоби впоратися з її наслідками для суспільства, життя і здоров’я кожної людини, а передовсім – 
просімо про багатство Його любові, яка єдина здатна відновити наш стривожений світ і дарувати йому надію, 
безпеку та радість. Не втеча від страждання, яке нависає сьогодні над всіма нами, а солідарність і близькість із 
тими, хто є в потребі, співучасть у болю та тривозі дасть нам можливість тішитися і по-справжньому святкувати 
цьогорічне Різдво. Тож спішімо до цьогорічного вертепу, де у яслах на сіні спочиває наш Спаситель, і разом із 
пастирями та мудрецями заспіваймо:  

Бог предвічний народився! 
Прийшов днесь із небес, 
Щоб спасти люд свій ввесь, 
І утішив вся! 

Дорогі брати і сестри! Незважаючи на нашу вбогість і неміч, сьогодні всі ми багаті в радості та любові 
новонародженого Спаса. Із Різдвом Христовим щиро вітаю вас усіх: від Києва до Лондона, від Буенос-Айреса до 
Мельбурна, від Вінніпега до Зеленого Клину, – хто сьогодні святкує в колі родини і хто тримається на певній 
відстані від рідних, щоб нікого не наражати на небезпеку, хто має змогу зайти до храму на святкову Службу і 
хто ще вдома єднається у спільній молитві через соціальні мережі. Особливо вітаю всіх медичних працівників, 
які, незважаючи на реальну небезпеку для себе і своїх близьких, невтомно і жертовно дарують свій час та свої 
таланти задля здоров’я інших. Обіймаю тих, хто страждає від тілесних і душевних ран. Посилаю слово потіхи 
тим, які цього року втратили рідних і близьких і яким особливо важко в цей Святий вечір сідати до столу. 
Єднаюся в молитві з тими, хто безстрашно стоїть на фронті та захищає нашу державу і рідний народ, ризикуючи 
своїм життям не тільки перед загрозою підступних снайперських куль, а й мікроскопічного ворога-вірусу, який 
наступив на нас і завдає нам додаткового терпіння і тривоги. Нехай всемилостивий Господь, який у своїй 
безконечній любові завітав до нашої вбогості, наповнить серця кожного і кожної з вас, дорогі брати і сестри, 
Своїм миром, Своєю благодаттю і надією! 

Від щирого серця бажаю всім вам справжньої радості дітей Божих, смачної куті, веселих свят Різдва 
Христового та щасливого, мирного і благословенного нового року! 
 

Христос народився! Славімо Його! 
 
 

 
 
 
 
 

Дано в Києві, 
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 

у день Святого всехвального апостола Андрія Первозванного,  
13 грудня 2020 року Божого 
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  This Week                   Цього Тижня 

Candles for  December 2020 

Memorial Candles 
*In loving memory of Paul Prohny (Fam) 
* Available 
Perpetual Oil Lamp 
*In loving memory of Anna & Mykola 
Szluz, Fr. Shary, Fr. Glynn Fr. Hayda 
(Stefania Fiedler) 
Lady of Hoshiw Shrine 
* Health and Birthday blessings for 
Stefania & Katelin (Family) 
*In loving memory of Dorothy Gaffney 
(Eleanor Goeters) 
* Mother of God Shrine 
* In loving memory of Dackiw, 
Crowhurst, Barnas and Zubrycky Fami-
lies (Lorraine Zubrycky) 
* Available 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
* In loving memory of Darka Bursztynska 
(Proczko Family) 
* Available 
Mother of God   
* In loving memory of Rose Proczko 
(Proczko Family) 
* In loving memory of Bronia Duman-
chuk 
St. Joseph the Betrothed  
* Health & Blessings for Justina, Lidia, 
Oleksandra & Kori 
*Available 
St. Nicholas the Wonderworker  
* In loving memory of Olga Kykta 
(Lorraine Zubrycky) 
* Special intention and Blessings for  
Lorraine Zubrycky (Anonymous) 
Our Lady of Protection 
* Health & Birthday Blessings for Helen 
Eizik (Lorraine Zubrycky) 
*Blessings for families of George & Mae 
Kuzma (George & Diane) 
 

  Keep in your prayers:  
Irene Szymanskyj, Stanley Wlodkowski, Olga 
Melnyk, Lucille Maryniw, Gerda , John Masley, 
Laura, Sean Patterson, Maria Lojuk, Rosalee, 
Anna Hajduk, Mark Lawrin, Marta Stadnyk,  
Josephine Bereza, Paul Lawrin, Reed Meers-
man,  Irena & John Skrypnyk, Mary Papinko,  
Ruslan, Max & Valentina Laurtaire; members of 
Spirit of St Joseph; Nurses, Doctors, First Re-
sponders, and our  clergy 

 

Intentions 
 

 

Sun, Dec 20th –Sunday of the Holy Fathers; Hieromartyr Ignatius the Godbearer (G) 
Hieromartyr Ambrose of Milan (J) 
8:00 am – Pray for the seniors of the Parish; Health for Yuriy, Iryna, Bohdan, 
Volodymyr, Myroslav, Lyuba, Hryhoriy, Tanya, Matviy, Lyusya; 
In memory:+Lyubov, +Andriy, +Fevronia, +Demyan, +Yevdokia, +Myhail 
9:30 am – Health for Dianka, Halyna, Sofiya, Andriy, Iryna, Yuriy, Natalia,  
Petro, Myron; Volodymyr, Tatyana, Ariana, Alexandria, Maksymylian, 

Lyudmyla, Nyna, Yuriy, Mariya & Yosyp; In memory: +Natalia; +Stefania & 
+ Pavlo Wenglowskyj (Orysia) 
11:30am  –Pray for the youth of the parish;  Health Marko, Ivanna, Ihor, Hal-
yna, Andriy, Maria, Ahafiya, Roman & family; Ganna, Roman,  
Anna;  In memory: +Dr. George Podlusky, +Erica, +Margaret, +Unsoon, 
+Marion  
  

Mon, Dec 21 ST -  Martyr Juliana (G) 
Venerable Patapius (J) 
9:00 am – In memory:+Anna Kucan  
6:30 pm - Vespers 
 

Tues, Dec 22ND   - Great-Martyr Anastasia (G) 
Conception by St Anna of the Holy Theotokos (J) 
9:00 am -Health for Chrystia, Michael & Larissa 
6:30 pm - Special intention for women who are with child 
 

 Wed, Dec 23RD - Ten martyrs of Crete (G) 
Martyrs Menas, Hrmogenes, Eugraphus (J) 
9:00 am - Pray for the hungry and homeless 
 

Thur, Dec 24th - Christmas Eve (day of Fast) Venerable Martyr Eugenia (G)             
Venerable Daniel the Stylite (J) 
10:00 pm - Great Compline (Z Namy Boh) & Divine Liturgy of the Nativity 
 

Fri,  Dec 25th  – Nativity of our lord (G)   
Venerable Spiridon (J) 
9:00 am - For the health of all parishioners 
 

Sat, Dec 26th  – Synaxis of the mother of god (G) 
Martyrs Eustratios, Auxentius, Eugenius, Mardarius & Orestes (J) 
9:00 am -  Special intention for the orphans around the world 
5:00 pm - Vespers with Liturgy 
  

Sun, Dec 27th  – Feast of St Stephen the 1ST martyr (G) 
Sunday of the Holy Forefathers (J) 
8:00 am – Pray for the seniors of the Parish 
9:30 am – Health for Dianka, Volodymyr, Tatyana, Ariana, Alexandria, 
Maksymylian, Lyudmyla, Nyna, Yuriy; Health & blessings for Diane Pelesh; 
In memory: +Natalia 
11:30am  –Pray for the youth of the parish; Health: Ganna, Roman,  
Anna;  In memory: +Dr. George Podlusky, +Erica, +Margaret, +Unsoon, 
+Marion  
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    This Week                                  Цього Тижня 

Христос ся Рождає! Славімо 

        Christ is Born! Glorify 

Замовляйте Страви на Святий Вечір... Заощадьте час і 
замовляйте традиційні страви на Святий Вечір у нашій 
парафії. Все приготоване нашим сестрицтвом за 
домашніми рецептами. Заповніть, будь ласка, форму і 
передайте її до канцелярії чи вкиньте у зазначену 
скриньку, що у притворі церкви. За інформацією 
звертайтеся до парафіяльної канцелярії за тел: 773-625-
4805. Забрати замовлення ЛИШЕ у середу, 23-го грудня 
з 3:00 год. пополудні до 7:00 год. пополудні. 
Замовлення приймаємо до неділі, 20 грудня 2020.  

Place your orders for your holiday table...Save some 
time and order everything you need for a traditional 
Ukrainian Christmas Eve meal prepared by our parish 
sisterhood. Please fill out the form and hand it in to the 
parish office or in the marked containers in the narthex of 
the church. For questions or more information please con-
tact the parish office at 773-625-4805. Take-out will be 
available on Wednesday ONLY, December 23rd from 
3:00pm to 7:00pm.  All orders must be in by Sunday, 
December 20th, 2020. 

АКЦІЯ ДОПОМОГУ CИРOТАМ...Триває акція по збору цукерок і 
одягу для дітей українських сиротинців.  Цукерки 
можна залишити у великій коробці при вході до 
канцелярії. Одяг та інші речі просимо приносити до 
церковної залі і залишати сестринству.  

COLLECTION TO HELP THE ORPHANS ...The Sisterhood is collecting 
candy and clothes for the orphaned children in Ukraine. 
Candy can be left in the large box near the entrance to 
the church office. You can bring clothes and other items 
to the church hall and leave them with our sisterhood. 

САДОЧОК “АНГЕЛЯТКО”  
Розпочинаємо запис дітей віком від 3 до 5 років у світличку “Ангелятко” на весняну програму 2021 навчального 
року, яка розпочнеться 11 січня 2021 р. Заняття відбуваються з понеділка по четвер з 9:30 ранку до 12:30 по 
полуднi, з січня до 3 червня. Дітей можна записати на 2 або 4 дні в тиждень. Форми для реєстрації можна 
заповнити в канцелярії нашої церкви. За детальною інформацією просимо звертатися за тел: 773-625-4805. 

SHARE  2021 EPARCHIAL APPEAL...Giving of our time, talent and 
treasure is not about giving as a sacrifice. It is about giv-
ing until you feel good about what have given. Thank 
you for supporting Share 2021 and our Eparchy. 
Please pray for the success of Share 2021.  

ЄПАРХІАЛЬНИЙ  ЗАКЛИК 2021...Ділитися своїм часом, 
талантами і заощадженнями не означає дарувати 
аж до знемоги. Радше треба ділитися доти, поки 
триває відчуття радості і щастя від того, що дали. 
Дякуємо за підтримку Share 2021 та нашої Єпархії!  
Просимо Вас молитися за успіх Share 2021. 
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NATALIE ACEVEDO 
773.368.0123  

Solutions Financial Mortgage  
1706 W Chicago Avenue 

Chicago, IL 60622 

REGENCY PLAZA

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

YOUR NEXT DOOR NEIGHBOR

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. 

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 

Святі тайни - Holy Mysteries (sacraments) 
Хрещення - Baptism 
Просимо заздалегідь звернутися до отця пароха при 
плануванні 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 
підготовчу 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 investi-
gation 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 arrangements 
with the funeral director.  

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. 

A heartfelt thank you to our sponsors ! Сердечно дякуємо нашим спонсорам ! 


