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THIS WEEKS SAINT 
THE FEAST OF ST. NICHOLAS 

“We praise you, O bishop of Christ, 
Nicholas, and we venerate your 

Memory, for you  
pray for us to Christ 

Our God.”  
(Hymn of Praise of the Feast) 

 
Among the various feasts of the 
Saints whose memory we com-
memorate during the Church 
Year, St. Nicholas merits special 
consideration. From earliest times 
our holy Father, St. Nicholas, en-
joyed great veneration and univer-
sal respect among our people. Not 
a single home in our native land 
was without an icon of St. Nicho-
las, and his icon is almost always 
seen among the icons on the 
iconastases of our churches. Our 
people venerate him as though he 
were a native Saint. 
We do not know very much about 
the life of St. Nicholas, and what 
we do know is somewhat embel-
lished with various legends. We 
know for certain that St. Nicholas 
was a bishop for many years in 
Myra, a city in the province of 
Lycia, in Asia Minor; that he took 

part in the First Ecumenical Council in 325 at Nicea; and 
that he died around the year 345. His whole life was dedi-
cated to works of mercy, both corporal and spiritual. Even 
during his lifetime he was called the father of orphans, wid-
ows, and the poor. After his death, the Lord glorified him 
with the gift of working miracles, for which he received the 
title “Great Wonder-worker”. His celebrated miracles were 
the chief reason for the rapid spread of his cult. 

The cult of St. Nicholas came to our native Ukraine 
along with the 

Святий цього тижня  
ПРАЗНИК СВЯТОГО ОТЦЯ МИКОЛАЯ 

"Величаємо тебе, святителю 
Христовий, Миколаю, і почитаємо  

пам'ять твою,  
бо ти молиш за нас  

Христа Бога нашого" 
(Величання празника). 

 
Серед різних празників на 

честь святих, що їх пам'ять 
відзначаємо в нашому 
церковному році, на окрему увагу 
заслуговує празник святого 
Миколая. Святого Отця Миколая 
з давніх-давен наш народ дуже 
поважав. Не було в нас ні однієї 
хати на Рідних Землях, у якій би 
не було ікони святого Миколая. 
Вона майже завжди видніється 
обіч намісних ікон у церквах. 
Наш народ по-читає його, наче 
свого національного святого. 

Не багато знаємо про 
життя святого Миколая. І навіть 
те, що знаємо, повите різними 
легендами. Знаємо, що святий 
Миколай довгі літа був 
єпископом у Мирах, провінція 
Лікія, у Малій Азії. Він брав 
участь у Першому Вселенському 
Соборі (325) у Нікеї. Помер 
близько 345 року. Усе своє життя присвятив справі 
милосердя для душі й тіла. Тож ще за життя називали 
його батьком сиріт, удів і бідних. Після смерти Господь 
Бог прославив його даром творення чудес, і тому він 
отримав імення великого чудотворця. Славні чуда були 
якраз головною причиною його швидкого й широкого 
культу. 

На наші українські землі культ святого Миколая 
приходить разом із християнською вірою. У другій   
половині XI сторіччя в Києві, на могилі Аскольда, було 
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Christian faith. In the second half of the eleventh century, a 
church was built in Kyiv in honor of St. Nicholas, over the 
grave of Askold. In Kiev there was a convent (monastery 
for women) under the patronage of St. Nicholas, founded by 
the wife of Prince Iziaslav Sviatoslavych (+1078). The 
mother of St. Theodosius Pechersky received the monastic 
tonsure in that monastery. In our native land, there were 
numerous churches in honor of St. Nicholas. The Church of 
St. Nicholas in Lviv, which dates back to the thirteenth cen-
tury, is one of the oldest. Our Ukrainian Encyclopedia says 
the following about the veneration of St. Nicholas among 
our people: “In a great number of oral traditions, Nicholas 
protects people from disasters caused by the elements; 
mostly he protects those who sail on the sea. Hence, the 
Black Sea fishermen, when going out to fish, take the icon 
of St. Nicholas with them. In ancient times, St. Nicholas 
was also a protector from the dangers of the steppes. Songs 
about St. Nicholas are among the earliest examples of 
Ukrainian poetry and include such popular ones as “O Who-
ever, whoever loves St. Nicholas…” (Vol. 4, p.1533) 

A very significant factor which contributed to the 
spread of the cult of St. Nicholas, especially in Italy and in 
the West, as well as among our people, was the translation 
of the relics of St. Nicholas, from Myra in Lycia, Asia Mi-
nor, to the city of Bari in southern Italy toward the end of 
the eleventh century. 

In the second half of the eleventh century, the Mo-
hammedans occupied Asia Minor and the city where the 
relics of St. Nicholas were preserved. The Italian merchants 
of Bari regarded St. Nicholas as a great Saint and protector 
of seamen. While trading with Asia Minor, they decided 
they would steal the relics of St. Nicholas and carry them 
off to Italy. The stolen relics of the Saint reached Bari on 
the 9th of May, 1087. As a result, great miracles began to 
take place immediately. For this reason, in 1089 Pope Urban 
II instituted the feast of the translation of the relics of St. 
Nicholas and ordered it to be celebrated on the 9th of May. 
Three years later a magnificent church was built there and 
his relics were deposited in it. The city of Bari became a 
great and famous place for pilgrimages. 

Not long after the relics were transferred to Bari, the 
feast of the translation of the relics of St. Nicholas was also 
established on the 9th of May in Rus-Ukraine. Hence, our 
people speak of the cold and warm Nicholas. The institution 
of this feast has been ascribed to the Metropolitan of 
Pereyaslav, Ephrem. He is also said to have described the 
event of the translation of the relics and to have composed 
the service of the translation and an akathistos in honor of 
St. Nicholas.  

Closely connected with the cult of St. Nicholas in 
Rus-Ukraine is the veneration of his icons. In number they 
occupy first place next to the icons of the Mother of God 
among our people. Some of these icons were famous for 
their miracles among which is the icon of St. Nicholas, so-
called, “the Wet” in the Cathedral Church of St. Sophia in 
Kyiv. This icon became famous around 1090-1100 because 
of a special miracle. A man with his wife and small son 

збудовано церкву святого Миколая. У Києві під 
покровом святого Миколая був жіночий монастир, який 
фондувала жінка князя Ізяслава Святославича († 1078). У 
цьому монастирі прийняла чернечий постриг мати 
святого Теодосія Печерського. На рідних землях в нас 
було багато церков на честь святого Миколая. До 
найдавніших з них належить церква святого Миколая у 
Львові, що походить з кінця XIII ст. Енциклопедія 
yкраїнознавства про почитання святого Миколая в 
нашому народі каже: "У численних народних переказах 
Миколай боронить людей від стихійного лиха; 
найбільше він опікується тими, хто перебуває у плаванні, 
тому чорноморські рибалки, виходячи на промисел, 
брали з собою образ Миколая... У давнину — святий 
Миколай також заступник перед небезпеками із степів. 
Пісні про святого Миколая належать до найдавніших 
зразків української поезії, серед них такі популярні, як 
"О хто, хто Миколая любить" (Т. 4, с. 1533). 

Дуже важливим чинником у поширенні культу 
святого Миколая, передусім в Італії і на Заході, а також і 
в нашого народу, було перенесення мощей святого 
Миколая у кінці XI ст. з Мир Лікійських до міста Барі в 
південній Італії. 

У другій половині XI століття магометани 
зайняли Малу Азію, а при тому й місцевість, де 
спочивали мощі святого Миколая. Італійські купці з Барі 
вважали Миколая за великого святого й опікуна 
мореплавців. Ведучи торгівлю з Малою Азією, вони 
вирішили викрасти мощі святого Миколая і перевезти їх 
до Італії. Викрадені мощі святого Миколая прибули до 
Барі 9 травня 1087 року. Біля мощей відразу почали 
діятися великі чуда, тому папа Урбан II в 1089 році 
установив свято перенесення мощей святого Миколая на 
9 травня. Три роки пізніше там побудовано величну 
церкву, у якій покладено його мощі. Місто Барі стало 
великим і славним місцем відпустів. 

Після того, як мощі святого Миколая перенесли 
до Барі, і у нас на Русі-Україні установили празник 
перенесення мощей на 9 травня. Через це у нас є зимний 
і теплий Миколай. Запровадження цього празника в нас 
приписують переяславському митрополитові Єфремові. 
Йому також приписують опис події перенесення мощей, 
укладення служби перенесення та акафисту на честь свя-
того Миколая. 

З культом святого Миколая на Русі-Україні тісно 
пов'язане і почитання його ікон. Вони в нашого народу 
щодо кількости посідають перше місце після ікон Божої 
Матері. Деякі з тих ікон прославилися чудами, серед 
яких - ікона святого Миколая, т. зв. Мокрого, що є у 
соборі святої Софії в Києві. Ця ікона стала відомою 
близько 1090-1100 років через особливе чудо. Чоловік і 
жінка з малим сином поверталися з празника у 
Вишгороді і плили до Києва човном по Дніпрі. 
Несподівано зірвалася буря, хлопчик випав з човна у 
Дніпро. Через кілька днів його знайшли живим, 

from page 1. Із стор. 1. 
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were returning from a feast day celebration in Vyshhorod, 
and were on their way to Kyiv travelling along the Dnieper 
River by boat. Suddenly a storm broke out and the boy fell 
out of the boat into the Dnieper. Several days later, they 
found him alive and healthy, but only wet, at the foot of the 
said icon of St. Nicholas. The icon received its name from 
this incident. 

    In our Church, St. Nicholas not only has two sep-
arate feasts in his honor, but every Thursday is also dedicat-
ed to his name. Like the church services of the two feasts, 
the weekly service is a faithful reflection of the cult of St. 
Nicholas in the Eastern Church and among our people. In 
this weekly service, the deep faith, eminent virtues, numer-
ous works of mercy, various miracles, and effective inter-
cession of St. Nicholas before God are praised.  

Our holy Father Nicholas gives us a beautiful exam-
ple of a living, active, and sacrificial love of God and neigh-
bor. His love of neighbor is universal, all-embracing, full of 
mercy and ready to assist in every necessity of soul and 
body. 

On the significance of almsgiving, St. John Chrysos-
tom wrote: “Almsgiving is the queen of virtues. It raises 
man very quickly to the heavenly mansions. It is the most 
effective defender. Great is almsgiving…It pierces the air, 
soars beyond the moon, rises above the rays of the sun and 
reaches the very heavens. And even there it does not stop, 
but on the contrary, it penetrates heaven, circles around the 
assemblies of angels and all the higher powers and stands 
before the very throne of the King…Give bread and receive 
paradise, exchange the small for the large, the mortal for the 
immortal, corruption for incorruption (Sermon on Repent-
ance).♦  

 
 
 

здоровим, але тільки мокрим біля згаданої ікони святого 
Миколая, звідси й вона отримала свою назву. 

Святий Миколай має в нашій Церкві не тільки 
два окремі празники, йому ще присвячений кожний 
четвер у нашому богослуженні. Як богослуження 
обидвох празників, так і щотижнева служба його є 
справжнім віддзеркаленням культу святого Миколая у 
Східній Церкві та нашому народі. Тут оспівується його 
глибока віра, чесноти, його діла милосердя, різні чуда та 
його заступництво перед Богом.  

Святий Отець Миколай дає нам гарний приклад 
живої, діяльної та жертвенної любови до Бога і 
ближнього. Його любов до ближнього загальна, усіх 
обіймає, повна милосердя і готова допомогти кожній 
потребі душі й тіла. 

Про значення милостині у святого Йоана 
Золотоустого читаємо: "Милостиня — цариця чеснот. 
Вона дуже скоро підносить людей у небесні двори. Вона 
найкраща заступниця. Велике діло милостиня... Вона 
пробиває повітря, минає місяць, зноситься понад промені 
сонця і досягає самих небес. Але й там вона не зупиня-
ється, а щобільше, проходить небо, обходить збори 
ангелів і хори архангелів, і всі вищі сили, і стає перед 
самим царським престолом... Дай хліб і візьми рай, дай 
мале і візьми велике, дай смертне і візьми безсмертне, 
дай тлінне і візьми нетлінне" (Бесіда про покаяння).♦ 
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            Today’s Gospel Reading 

By Matthew Kenenitz 

 
In today’s Gospel reading, Jesus cures a crippled 

woman on the Sabbath.  For eighteen years she had suffered 
from a back infirmity. After being healed she gave thanks to 
God and proclaimed his glory throughout the town. We must 
also remember to give thanks to our Lord for the many gifts 
and blessings that He has given us.  

Yet, in the world today, there are many people who 
never give thanks to God. Even in the Gospel stories we hear 
about and see many thankless people. For instance, the Gos-
pel of Matthew records that Jesus cured ten lepers, but out of 
the ten only one returned to Jesus and gave him thanks for his 
cure. Jesus then said to him, "Where are the others?" It seems 
like the others just used Jesus for their own selfish ends. We, 
of course, should never imitate these ungrateful lepers but 
strive to be like the one who returned in thanksgiving for 
what our Lord had done.  

Another important point in the Gospel is that the syn-
agogue official was not healed of his bent heart. He became 
very angry with Jesus for curing the woman on the Sabbath. 
The Lord, in turn, called him a hypocrite. He was so self-
righteous that he did not recognize that he had defects. For 
one thing, he showed no compassion to the crippled woman. 
He just wanted to glorify himself in front of the people. Do 
we sometimes in life repeat the same actions of this cold 
Pharisee? Perhaps we are quick to judge the faults of other 
people, yet do not see our own sins. The Lord has told us that 
all judgment shall be done by Him on the day of reckoning. 
People who harshly condemn others need to have their hearts 
healed by the healer of souls, Jesus Christ. The Lord has in-
stituted the Mystery of Repentance for this reason.  

No matter how much evil we have done in this life, 
the Lord will always forgive and have mercy on us. In the 
Second Book of Chronicles, it is recorded that there was an 
evil man who needed a cure of heart. King Manasseh was a 
cruel man who reigned for 55 years in Jerusalem after suc-
ceeding good king Hezekiah. Tradition says that he sawed the 
prophet Isaiah in half. He practiced sorcery, magic, witch-
craft and introduced necromancy and wizardry. He also 
caused his sons to pass through the fire. This meant that he 
sacrificed his own sons in a bloody ritual to the pagan gods of 
Baal. The Lord God in turn sent the despotic Assyrians to 
punish him and his people. He was taken as a captive to the 
city of Ninevah in chains. In his distress, the king humbled 
himself and implored the Lord for mercy and forgiveness. He 
asked the Lord to heal his heart. The Lord God had compas-
sion for him and forgave him and returned his kingship to 
him. The king then lived a life that was pleasing to God. In 
spite of the king’s wickedness, the Lord was merciful.  

So, let us today, seek the physician of souls, our Lord 
God Jesus Christ to help us and heal us in the spiritual strug-
gles of our life. Then we shall understand how much He 
loves us and cares for us; then we shall know the mercy and 
compassion of our Creator. ♦ 

Читання Євангелія 
Матвій Кенениц 

 
У сьогоднішньому Євангелії, Ісус зцілює в 

суботу жінку, що довго слабувала. Вісімнадцять років ця 
жінка страждала від недуги в спині. Після зцілення вона 
складала подяку Господу і прославляла його ім’я по 
всьому місту. І ми також маємо пам’ятати про те, що 
потрібно бути вдячним Господеві за ті всі численні дари 
і ласки, які він нам зіслав. 

Утім, сьогодні переважна більшість людей ніколи 
не дякують Богові. Навіть, читаючи притчі з Євангелія, 
ми бачимо у них багато невдячних людей. Наприклад, 
Євангеліє від Матвія розповідає, що Ісус зцілив десять 
прокажених, але з тих десятьох лише один повернувся до 
Ісуса, щоб подякувати йому. Тоді Ісус спитав його: “А де 
решта?”. Здається, що ті інші просто скористалися 
Ісусом для власних егоїстичних потреб. Mи ж ні в якому 
разі не маємо уподоблятися до тих невдячних 
прокажених, а навпаки – маємо дякувати Богу за все, що 
він зробив і робить для нас.  

Інший важливий урок, який ми маємо вивчити з 
Євангелії – це те, що старший синагоги так і не вилікував 
свого покаліченого серця. Він дуже розізлився на Ісуса 
за те, що той зцілював у суботу. Ісус, у свою чергу, 
назвав його лицеміром. Той чоловік був надміру 
зайнятий самовдоволенням і своєю праведністю, що не 
міг визнати, що сам має недоліки. По-перше, він не 
виявив жодного співчуття до слабої жінки. Він лише 
прагнув слави і визнання серед інших людей. Хіба ми 
самі не повторюємо подібних вчинків у своєму житті, як 
цей Фарисей? Можливо ми занадто поспішно 
засуджуємо інших за їхні слабкості, але не бачимо своїх. 
Господь сказав, що лише Він може судити, коли день 
розплати прийде. Люди, котрі жорстко засуджують 
інших, потребують, щоб їхні серця були вилікувані 
цілителем душ, Ісусом Христом. Для цього Господь і 
встановив Тайну Покаяння.  

Незалежно від того, скільки зла ми зробили у 
цьому житті, Господь завжди простить і буде 
милосердний до нас. У Другій книзі Хроніки, читаємо, 
що в один час жив поганий чоловік, якому потрібно було 
вилікувати серце. Це був жорстокий чоловік, цар 
Манасія, який правив упродовж 55 років у Єрусалимі 
після доброго царя Езикії. Джерела переказують, що він 
перерубав пророка Ісаю навпіл. Він практикував 
чаклунство, магію, окультизм, ввів магів і чаклунів в 
храмову службу. Він спричинився до того, що його сини 
мали проходити через вогонь, тобто він пожертвував 
ними заради кривавого жертвоприношення язичницьким 
богам Ваалу. Щоб покарати Манасію, Господь наслав на 
нього і його народ деспотичних ассирійців. Його 
схопили і в кайданах привезли до міста Ніневії. 
Усвідомивши, що він зробив, цар розкаявся і благав 
прощення і ласки в Бога. Він просив Господа зцілити 
його серце, і Він змилосердився над ним. Господь Бог 
простив Манасію і повернув йому його царство. Відтоді, 
цар жив праведним життям, яке тішило Господа. Як 
бачимо, замість злості, Господь проявив своє милосердя.  

Тому сьогодні, шукаймо цілителя душ наших, 
Ісуса Христа, щоб він допоміг нам у духовних 
протистояннях у нашому житті. Лише тоді ми 
зрозуміємо, наскільки сильно Він любить нас і 
піклується про нас, пізнаємо милосердя і ласку нашого 
Творця. ♦ 
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This Week       Цього Тижня 

SUNDAY, DEC 10TH –  27TH     SUNDAY AFTER PENTECOST    
GREAT MARTYR JAMES 
8:00 am –Pray for health: Connor Patterson Birthday Blessing 7yrs;  
In memory: +William York (Gene & Lorraine Wuss); +Irena Stadnyk, 
36yrs (Marta Stadnyk); +Berne Coleman 14 yrs;  
9:30 am – For the sick and shut-ins of the parish; Pray for health: Taras, 
Olha, Lesya, Yehor, Maria, Lyubomyr, Petryk, Adrianka, Nicole, 
Olesya, Nazar, Adrian, Nadia, Vasylyna, Olha, Stepan, Ira, Martha, 
Oleh, Orysia, Anna, Yuriy, Ivan, Larysa, Volodymyr, Zoryana, Petro, 
Olha, Andriy, Tetyana, Sofia, Hanna, Stanislav; In memory: +Dmytro 
Wesolowskyj, +Evhenia Fedyniak, +Lyubomyra Wesolowskyj  
(O Wesolowskyj) 
11:30 am – For the youth of our parish; Pray for health: Olha, Petro, 
Pavlo, Andriy, Vitaliy, Anna, Mykhailo, Dr. George Podlusky; Special 
intention for George Gojewycz (Family);  In memory: +Jaroslaw Dragan 
(J & V Shapiro); +Erica, +Margaret, +Unsoon, +Marion 
 

MONDAY, DEC 11  – VENERABLE DANIEL THE STYLITE   
CONFESSOR STEPHEN THE NEW  
9:00 am – Pray for health:  Oleksandr, Olya, Halyna, Maria, Zhdana;   
In memory +Orest 
  

TUESDAY, DEC 12TH    –  VENERABLE SPIRIDON  MARTYR PARAMON 
9:00 am – In memory: +Elaine, +Nadya, +Maria, +Kateryna, +Halyna, 
+Ivan, +Mykhailo, +Mykola, +Roman, +Teklya, +Ivan, +Mykola, +Ihor, 
+Kateryna, +Anastasia, +Ivan, +Maria, +Yevhenia, +Marian, +Myron, 
+Teklya, +Anna, (W Ohonowskyj)  
 

WEDNESDAY, DEC 13TH – MARTYRS EUSTRATIUS & OTHERS  
 APOSTLE ANDREW - FIRST CALLED  
9:00 am– Pray for health:  Mykhailo, Andriy, Paraska, Anatoliy, Ulyana, 
Matviykoa; In memory: +Rozalie Proczko, Birthday Remembrance 
(Family) 
 

THURSDAY DEC 14TH   – MARTYR THRYSUS    PROPHET NAHUM 
9:00 am–Pray for the hungry and homeless 
 

FRIDAY, DEC 15TH  – MARTYR ELEUTHERIUS & OTHERS    
PROPHET HABAKKUK 
9:00 am – In memory: +Olha, +Kateryna, +Hanna, +Stefania, +Pelehia, 
+Myroslava, +Ivan, +Yuriy, +Ivan, +Pavlo, +Stefan, +Anna, +Tomir, 
+Beata (Shevchyk Fam) 
 

SATURDAY, DEC 16TH     – PROPHET HAGGAI   PROPHET SOPHONIAS 
9:00 am – Pray for the sick and shut-ins of the parish; In memory: 
+Mykola & +Anna Szluz (Fiedler Fam); +Oleh Eliashevsky (Larissa 
Eliashevsky); +Vasiliy, +Oleh, +Orest, +Olga, +Franko, +Ivanna, 
+Stephania, +Zenon &Family, +Yosyf, +Anna, +Iryna, +Yaroslav, 
+Roman, +Vitaliy, +Maryan, +Yosyf, +Anatoliy, +Stefania, +Yaroslava 
 

SUNDAY, DEC 17TH      –  SUNDAY OF THE FOREFATHERS    
GREAT MARTYR BARBARA 
8:00 am –In memory: +Anthony & John G Deeds (Family)  
9:30 am –  For the sick and shut-ins of the parish; In memory: +Ivan, 
Romaniv 40th day (Skrobacz Family) 
11:30 am – For the youth of our parish; Pray for health: Olha, Petro, 
Pavlo, Andriy, Vitaliy, Anna, Mykhailo, Dr. George Podlusky, George 
Gojewycz,; In memory:  +Erica, +Margaret, +Unsoon, +Marion 

Candles for december  2017 
Memorial Candles 
* In loving memory of Anthony & John G 
Deeds (Family) 
* In loving memory of Roman and Larissa 
Sawka (Artiushenko Family) 
Perpetual Oil Lamp 
*In loving memory of Helen Charuk (Family) 
Lady of Hoshiw Shrine 
* In loving memory of Tony, Angela, Charles 
Pastorino and Nick, Mary Starasta  
(Anne Pastorino) 
* Health and blessings for Stefania Jasion & 
Kaitlyn Tahara (Family) 
Mother of God Shrine 
* In loving memory of Dackiw, Crowhurst, 
Barnas and Zubrycky families           
(Lorraine Zubrycky) 
* In loving memory of Pawlo Prohny 
(Family)       

Iconostas  
Iconostas Icon Vigil  

 

  Christ the Teacher  
* In loving memory of my parents Maria & 
Ivan (J Selemenko) 
* For the health of friends (Johanna Riznyk) 
Mother of God   
*In loving memory of Rose Proczko (Family) 
* In loving memory of Mary Brudny (Family) 
St. Joseph the Betrothed  
*In loving memory of William York      
(Mary York) 
*Health and welfare of Lesia Cerkowniak 
(Powidajko Family) 
St. Nicholas the Wonderworker  
* Peace in Ukraine (Fiedler S & F) 
* Health and Blessings for Irene Muryn       
(B & P Zaparaniuk) 
Our Lady of Protection 
* Blessings for families of George and Mae 
Kuzma (George & Diane) 
* Special intention for Rosalie Deeds            
(I Szymanskyj) 
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News       Вісті 
  

ADULT CATECHISM CLASS 
Last class of the Catechism in English for the year will be 
held Thursday in December14. Catechism begins at 6:30 in 
the St. Paraskevia Chapel with Akathist. All ages welcome!  

КАТЕХИЗМ ДЛЯ ДОРОСЛИХ УКРАЇНСЬКОЮ 
Остання зустріч учасників катехитичної групи цього 
року відбудеться 14 грудня о 7 год. вечора у церкві 

КАРТКИ ГЕРОЇв 
Картки героїв - це чудовий подарунок від св. Миколая 
або на Різдво. Ви не платите жодних податків, інших 
платежів, і їх можна зразу використовувати. Фонд 
Захисту Героїв отримує відсоток з кожної придбаної 

Holiday gift giving cards 
Hero cards are great for St. Nicholas Day and Christmas 
gifts. There are no taxes, no fees and cards are already acti-
vated and ready to use. The Ukrainian Heroes fund receives 
a donation from every card purchased.  

The Spirit of St. Joseph  
The Spirit of St. Joseph is having a Christmas luncheon at the “Hanging Gardens Restaurant” on Belmont and Cumber-
land on Tuesday, December 19, at 11:30 am. Cost is $20 for members and $25 for guests. Please contact Barbara at  
1-773-625-4487 or Olga at 1-773-625-8185 by Dec. 13th to make your reservation. 
All are invited to this festive occasion! 
 

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. Приймаємо замовлення до 22 грудня 
2017. Забрати замовлення можна у суботу, 23 грудня, з 
4 до 6 вечора та у неділю, 24  грудня, з 8 год ранку до 1 
год поп. 

Place your orders for your holiday table! 
Save some time and order everything you need for a tradi-
tional Ukrainian Christmas Eve meal prepared by our par-
ish 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. All orders must be in 
by Friday, December 22, 2017. Take-out orders will be 
available to be picked up on Saturday, Dec 23rd  4:00 pm to 
6:00 pm and Sunday December 24th, 8:00 am – 1:00 pm 

садочок 
Триває запис дітей віком від 3 до 5 років у 
світличку при парафії Св. Йосифа на 2017-18 
навчальний рік. Заняття проводяться від понеділка 
по четвер з 9:30 ранку до 12:30 пополуднi, з 
вересня до травня. Дітей можна записати на 1, 2, 3 
або 4 дні в тиждень.  

Зарезервуйте дати у січні 
14 січня – парaфіяльна Просфора 
(Зала церкви св. Йосифа Обручника) 
21 січня – 50-літній ювілей Владики Венедикта, на 
благо  
Катедри св. Миколая  
(Культурний осередок, церква св. Володимира і Ольги) 
28 січня – Колядуймо разом, на благо поранених 
українських воїнів         
(Катедра св. Миколая) 

Save the dates in January 
January 14th – Parish Prosphora  
(St Joseph the Betrothed Church Hall) 
January 21st-Bishop Benedict 50th Jubilee Benefit for St  
Nicholas  Cathedral  
(Cultural Center Sts Volodymyr & Olha) 
January 28th - Caroling Together, Benefit for wounded 
Soldiers      
(St Nicholas Cathedral) 

 Конверти на 2018 р. 
Конверти на 2018 рік можна забрати у церковній залі, 
починаючи з наступної неділі, 17-го грудня, з 8:30 pанку до 
12:30 год. полудня. Крім того, протягом цього часу ви 
можете заплатити щорічний внесок або зареєструватись до 

2018 Collection Envelopes 
Offering envelopes for 2018 are in the church hall starting next 
Sunday Dec 17th. Stop by the table 8:30 am - 12:30 pm and you 
may pick up your collection envelopes and pay your annual dues.  
Also, during that time you may sign up and  become a member of 
the Parish.  

tel:(773)%20625-4487
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Thank you for Last Sunday’s Collections: 

Sunday Collections $         3,593.00  

Capital Improvement $            382.00  

Renovation $              40.00  

Utilities  $              35.00  

Holy Day & Andrews Pence $         1,560.00   

TOTAL $       5,615.00   

 

Станьте членами  Парафії св. Йосифа Обручника! 
Звертайтеся до церковної канцелярії за телефоном:  
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 
 

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 
 в церкві/in church 
  

 

Keep in your prayers:   

Fr. Myron Panchuk - Lucille Maryniw - Olga 
Kykta - John Melinyshyn – John Masley -  

Sean Patterson – Josephine Bereza  -  
Antonia (Toni) Bilyk - Reed Meersman - 

George Gojewycz 

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 requests a hospital or home visitation. 

 “And the prayer of faith shall save the sick, 
and the Lord shall raise him up.”  
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