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 ПАТРІАРХ УГКЦ ПІДСУМУВАВ, ЯКИМ БУВ 2017 РІК ДЛЯ 
ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ 

“Я б обережно оцінював події, які відбулися 
в нашій державі, а їх було дуже багато. Очевидно, 
що песимісти скажуть, що все було погано, оп-
тимісти − усе було добре. Провладні особи ска-
жуть, що влада блискуче працювала, а опозиціоне-
ри − що теперішня влада абсолютно погано 
працювала. Проте правда є десь посередині. Я ду-
маю, що, може, нам ще 
зарано остаточно 
підбивати підсумки. 
Ми, можливо, тільки з 
часом усвідомимо 
зміст і значення нашої 
історії й усього того, 
що цього року відбу-
лося з нами.”. Про це 
сказав Патріарх УГКЦ 
Святослав в ефірі ін-
терактивної програми 
«Відкрита Церква», 
говорячи про підсумки 
року, що минає, та 
найважливіші події – 
здобутки і втрати, які 
відбулися в Україні та 
Церкві повідомляє Де-
партамент інформації 
УГКЦ. 

Глава Церкви переконаний, що іноді для то-
го, щоб та добра справа чи реформа дала добрий 
плід − потрібен час! На його думку, одна з глобаль-
них реформ, яку українці потребують нагально − це 
боротьба з корупцією. Однак Глава Церкви, попри 
все, залишається палким оптимістом. Бо 
патріотизм людей «сірої зони», які пережили оку-
пацію, звільнення, та їхнє бажання жити в новій 
Українській Державі − надихає. 

PATRIARCH OF UGCC SUMMARIZED THE OUTCOMES OF 2017 
FOR STATE AND CHURCH 

    “I would be careful in evaluating the events that took 
place in our country, and there were a lot of them. Ob-
viously, the pessimists may say that everything was 
bad, and optimists – that everything was good. The 
persons related to power will say that the authorities 
worked brilliantly, and the opposition - that the current 
government was working absolutely bad. However, the 
truth is somewhere in the middle. I think that maybe 

it's too early for us to 
summarize the results. 
We may only soon be 
aware of the meaning 
and significance of 
our history and all 
that happened to us 
this year.”. This was 
stated by the Patriarch 
of the UGCC 
Svyatoslav on the air 
of the “Open Church” 
interactive program, 
as he was speaking 
about the results of 
the passing year, and 
the most important 
events – the achieve-
ments and losses that 
took place in Ukraine 

and the Church, reports the Department of Information 
of the UGCC. 
 The Head of the Church is convinced that 
sometimes, in order for a good cause or reform to bring 
a good fruit, the time is required. In his opinion, one of 
the global reforms that Ukrainians need urgently is the 
fight against corruption. However, the Head of the 
Church, despite everything, remains a passionate opti-
mizer. For the patriotism of the people of the “gray 
zone” who survived the occupation, the liberation, and 
their desire to live in the new Ukrainian state is         
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У житті Церкви також сталося багато не 
менш цікавих і вагомих подій, які залишили вели-
кий слід для вірних. «З усіх подій в житті Церкви я 
б відзначив насамперед три. Передусім, цей рік ми 
прожили під зорею дуже цікавої постаті. Це був рік 
125-ї річниці з дня народження патріарха Йосифа 
Сліпого. Загалом, відзначаючи ювілей, ми намага-
лися познайомити Україну з цією особистістю. Це 
була гарна нагода пізнати незламного в’язня, свідка 
Христа, а з іншого боку − великого українця, вели-
кого борця за гідність свого народу. Постать Йоси-
фа Сліпого не дає нам складати руки, а йти впе-
ред», − наголосив Предстоятель УГКЦ. 

Другу важливу подію в 2017 році Патріарх 
Святослав назвав 150-ті роковини канонізації свя-
того священномученика Йосафата Кунцевича, му-
ченика за єдність Церкви. 

«Цього року 25 червня у Ватикані, у ба-
зиліці Святого Петра, ми отримали особливий при-
вілей від Папи − служити на Папському престолі, 
який розташований на гробі святого апостола Пет-
ра. Такий привілей надається дуже рідко, тому що 
це ексклюзивне право самого Папи звершувати Бо-
гослужіння на цьому престолі. Базиліка Апостола 
Петра − це найбільший християнський храм світу і 
ми його по вінця наповнили нашими вірними. Це 
святкування у Римі показало наскільки сильною є 
наша Церква, наскільки велика є Україна», − сказав 
першоєрарх. 

А третя подія назавжди ввійде в історію - 31 
травня 2017 року день відходу до вічності Предсто-
ятеля нашої Церкви, морального авторитета 
України − Блаженнішого Любомира (Гузара). «Ми 
справді по сьогоднішній день переживаємо вели-
кий біль втрати. Блаженніший Любомир − кобзар 
новітньої української думки, пісні й духу, який за-
лишив нам, як спадщину, цілу цивілізацію миру й 
любові, всього того, що ми потребуємо під час вій-
ни», − підкреслив Глава УГКЦ. 

Як відзначив Предстоятель УГКЦ, справу 
збереження великої спадщини Блаженнішого Лю-
бомира − любові та миру − першими підхопили 
українські студенти, які створили цілий рух 
«Покоління Любомира».♦ 

inspirational. 
In the life of the Church, there were also many 

no less interesting and important events that left a great 
trace for the faithful. “Of all the events in the life of the 
Church, I would mention, first of all, the following 
three. First of all, this year we witnessed the rise of a 
very interesting figure. It was the year of the 125th an-
niversary of the birth of Patriarch Iosyp Slipyy. In gen-
eral, celebrating the anniversary, we tried to acquaint 
Ukraine with this person. It was a good opportunity to 
get to know the invincible prisoner, the witness of 
Christ, and on the other hand – a great Ukrainian, a 
great fighter for the dignity of his people. The figure of 
Iosyp the Blind does not allow us to fold our hands, but 
to go forward,” the Head of the UGCC noted. 

Patriarch Sviatoslav called the 150th  anniver-
sary of canonization of the holy martyr Jeosafat 
Kuntsevych, a martyr for the unity of the Church, the 
second important event of 2017.  

“This year, on June 25, in the Vatican, in the 
Basilica of St Peter, we received a special privilege 
from the Pope – to serve on the papal throne, which is 
located on the grave of St. Peter the Apostle. Such a 
privilege is rarely given because it is the exclusive 
right of the Pope to perform the Divine Liturgy on this 
throne. The Basilica of the Apostle Peter is the largest 
Christian temple of the world and we have filled it with 
the faithful to the maximum. This celebration in Rome 
showed how strong our Church is, how big Ukraine 
is,” said the prime minister. 

And the third event will forever make into in 
history - May 31, 2017, the day of departure for the 
eternity of the Primate of our Church, the moral au-
thority of Ukraine – His Beatitude Lubomyr (Husar). 
“We really have been suffering a great loss caused by 
pain by this day. His Beatitude Lubomyr is the kobzar 
of modern Ukrainian thought, song and spirit, which 
left us as an inheritance the whole civilization of peace 
and love, all that we need during the war,” the Head of 
the UGCC stressed.  

As the Head of the UGCC noted, the task of 
preserving the great heritage of His Beatitude Lubomyr 
– love and peace – was first caught up by Ukrainian 
students who created the entire movement “Generation 
of Lubomyr”.♦ 
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СВЯТИЙ ОТЕЦЬ ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ 
 

"Ти всіх святих зібрав чесноти, Отче наш Василію,  
Мойсееву покору й ревність Іллі,  

Петрове визнання і Йоанове богословіє... " 
(Стиховна вечірні празника). 

 

Першого січня, на початку року, наша Церк-
ва святкує пам'ять смерти одного з найбільших і 
найвизначніших Отців Церкви, учи-телів віри й мо-
наших законодавців, свя
-того Отця Василія Ве-
ликого, архиєпископа 
Кесарії Кападокійської в 
Малій Азії (329-379). 
Його особа з будь-якої 
точки зору незвичайна, 
велична, світла та гідна 
подиву. Він не тільки 
аристократ за походжен-
ням, а й аристократ ду-
ху, характеру, науки і 
святости. Печать його 
глибокої віри, героїчної 
любови до Бога і ближ-
нього, науки і святости 
спочиває на цілій Хри-
стовій Церкві, на мона-
шому житті Сходу й 
нашого народу. 

Тож нічого див-
ного, що свята Церква 
заслужено дала йому 
титул — Великий. Він 
справді ВЕЛИКИЙ у 
трьох ділянках свого 
життя: він Великий Ар-
хипастир Церкви, Вели-
кий Законодавець мона-
шого життя і Великий 
своєю святістю. 

Німецький істо-
рик Ганс фон Кампен-
гавзен у книзі Грецькі 
Отці Церкви каже про 
святого Василія: 
"Василій- це аскет тілом 
і душею. Строга аскеза це елемент, в якім він ду-
ховно працює, живе й існує". У святого Василія, за 
його виразом, "монахи — це борці за святість". У 
вступі до свого Великого правила він каже: "А 
маємо ми, і ви, і я ту саму ціль: святість життя". 
Так він учив і так жив. Великодушність, безко-

FEAST OF ST. BASIL THE GREAT 
 

“O our Father Basil, You acquired the virtues of all the Saints, 
 the humility of Moses, the zeal of Elias, the profession of Peter  

and the theology of John, Paul’s unceasing pleading…” 
(Stichera at the Aposticha of the Feast of St. Basil)  

 

    On the first of January, the beginning of the civil 
year, our Church celebrates the memory of the death of 
one of the greatest and most outstanding Fathers of the 

Church and doctors of the 
faith and of monastic leg-
islators – St. Basil the 
Great, Archbishop of 
Caesarea, Cappodocia, of 
Asia Minor (329-379). His 
person is in every respect 
extraordionary, noble, il-
lustrious and worthy of 
praise. He was not only an 
aristocrat by birth, but al-
so an aristocrat in spirit, 
character, learning and 
holiness. The mark of his 
deep faith, heroic love of 
God and neighbor, learn-
ing and holiness is 
stamped on the entire 
Church of Christ, on the 
monastic life in the East 
and on our people. 
      Small wonder 
then, that holy Church jus-
tifiable gave him the title 
“the Great”, He is truly 
“Great” especially in three 
areas of his life: as a great 
archbishop of the Church, 
as a great legislator of mo-
nastic life, and as a man of 
great holiness. 
      The German his-
torian, Hans von Kampen-
hausen, in a book entitled 
“The Greek Church Fa-
thers”, speaking of St. 
Basil, said: “Basil is an 

ascetic body and soul. Austere asceticism is the ele-
ment in which he labors spiritually, lives and exists.” 
According to the expression of St. Basil “monks are 
those who struggle for holiness.” In the introduction to 
his Longer Rules he says:: “You and I, we have the 
same goal – holiness of life.” As he taught, so he lived. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST. BASIL THE GREAT 
1/1 (G)  1/14 (J) 

СВ. ОТЕЦЬ ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ 
1/1 (Г)   1/14 (Ю) 
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 промісність, ангельська невинність і повна жертви 
любов Бога і ближнього — це знаменна риса його 
характеру. "Коли святий Василій раз на щось 
рішився, — каже французький автор В. П. Юм-
берклод, — то він ішов до тієї мети за всяку ціну... 
Таким він залишився на усе життя... Ця риса його 
характеру перейшла на його аскезу" (Аскетична 
наука святого Василія). А британський історик Ф. 
Фаррар каже: "Василій не належав до тих, які роби-
ли що-небудь на половину. Коли він віддався Бо-
гові, то зробив це повністю" (Життя святих). 

Його святість, чесноти й велич оспівує наша 
Церква у своїх богослуженнях у дні його празника. 
Тут він прославляється, як "святий Христовий 
язик", "пастир Христової Церкви", "Божест-венна і 
священна бджола Христової Церкви", "царська 
окраса Церкви", "пребагатий скарб наук", 
"непобідний Тройці поборник", "Ти йшов твердою 
дорогою чеснот", "твоє слово це хліб ангельський", 
"невинности чаша", "для монахів взірець чесноти", 
"світло благочестя", "труба богослов'я".  

Свята Церква дуже скоро після його смерти 
почала почитати його як святого і празнувати день 
його смерти першого січня. Історик Т. Руфін († к. 
410), який через 18 літ після смерти святого Ва-
силія переклав його Правила латинською мовою, у 
супровідному листі вже називає Василія святим: "Я 
переклав, — каже він, — монаші правила святого 
Василія, єпископа Кападокії, мужа славного зі своєї 
віри, діл і всякої святости". 

Латинська Церква з огляду на празник Гос-
поднього Обрізання святкує його пам'ять 14 черв-
ня, бо саме в цей день 370 року він був висвячений 
на єпископа. Службу празника святого Василія 
уложили Анатолій Константинопольський (V ст.), 
святий Йоан Дамаскин і Герман Константинополь-
ський (VIII ст.). 

Ось перед нами коротко окреслено життя 
невмирущого святого Василія Великого та його 
вічне значення для нашої Церкви й українського 
чернецтва. Словами святого апостола Павла 
"наслідуйте мене брати" (Флп. З, 17) та "будьте 
моїми послідовниками, як і я Христа" (1 Кор. 2, 1) 
святий Василій Великий усіх нас закликає, щоб і 
ми наслідували його глибоку віру, його жертвенну і 
всесторонню любов до Бога і ближнього та його 
велику святість.♦ 
  

Magnanimity, uncompromising will, angelic innocence 
and love of sacrifice for God and neighbor – these 
were the distinctive marks of Basil’s character. “When 
St. Basil once decided on something,” says the French 
author, P. Humberclaude, “he pursued it to the end…
Thus he remained to the end of his life…This feature 
of his character became evident in his asceti-
cism.” (Ascetical Teaching of St. Basil) The British 
historian, F. Farrar remarked: “Basil did not belong to 
those who do things half way. When he consecrated 
himself to God, he did it without reservation.” (Lives 
of the Saints) 
      His holiness, virtues and greatness are extolled 
by our Church in her services in honor of his feast. 
Here he is praise as “the holy tongue of Christ”, “the 
shepherd of Christ’s Church”, “the divine and holy bee 
of Christ’s Church”, “royal ornament of the Church”, 
“a rich treasure of learning”, “invincible defender of 
the Trinity”. Addressing him, the liturgy proclaims, 
“You walked the rough road of the virtues”, “your 
word is angelic bread”, “you are a chalice of inno-
cence”, “for monks a model of virture”, “a light of pie-
ty”, and a “trumpet of theology”. 
Immediately after Basil’s death, Holy Church began to 
venerate him as a Saint and to celebrate the day of his 
death on the first of January. The historian T. Rufin 
(+410), who eighteen years after the death of St. Basil 
translated his Rules into Latin, in a letter accompany-
ing the translation addresses Basil as a Saint: “I trans-
lated,” he says, “the monastic rules of Saint Basil, 
Bishop of Cappodocia, a man renowned for his faith, 
works and every kind of holiness.” 
      Because the feast of the Circumcision of Our 
Lord is celebrated on January 1, the Latin Church hon-
ors his memory on the 14th of June, on which day he 
was consecrated bishop in the year 370. The church 
service in honor of St.Basil was composed by Anatolus 
of Constantinople (5c), St. John Damascene and Ger-
manus of Constantinople (8c). 
      Thus we have briefly outlined a silhouette of 
the immortal figure of St. Basil the Great and his ever-
lasting significance for our Church and Ukrainian mo-
nasticism. With the words of St. Paul, “Brethren, be 
imitators of me as I am of Christ” (I Cor.11) St. Basil 
summons us all also to imitate his deep faith, his sacri-
ficial and all-embracing love of God and neighbor, and 
his great holiness.♦ 
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This Week       Цього Тижня 

 
SUNDAY, DEC 31ST – SUNDAY BEFORE THEOPHANY (G)       
SUNDAY BEFORE CHRISTMAS (J)     NEW YEAR'S EVE 
8:00 am – In memory: +Dmytro & +Stefanie Ovcharchyn, +Mary 
Brudny (C DeVitt Westly) 
9:30 am For the sick and shut-ins of the parish;  
Health for: Maksym, Roksolana, Samira-Anna, Yustyna, Iryna, Petro, 
Pavlo, Viktor, Mykola, Maria, Olha, Adelina, Olena, Volodymyr, 
Mykhailo, Lukyan, Maryana, Oleh, Oksana, Roman, Stefania, Petro and 
Fam., Vasylyna and Fam. 
In memory: +Ivan, +Kateryna, +Ivan, +Myroslava, +Petro, +Dmytro, 
+Vasyl 
11:30 am – For the youth of our parish; Pray for health: Olha, Petro, 
Pavlo, Andriy, Vitaliy, Anna, Mykhailo, George Gojewycz; Health and 
blessings for Andriy 
In memory:  +Jaroslaw Dragan (J.& V. Shapiro) 
 

8:00 pm – Moleben 
 

MONDAY, JAN 1ST – CIRCUMCISION OF OUR LORD & ST. BASIL THE GREAT (G)        
MARTYR BONIFACE (J)  
9:00 am –  Health for Kucan, Allen, Greatting, Noble Families  
(J. Kucan Family);  In memory: John and Anthony G Deeds (Family) 
 

TUESDAY, JAN 2ND –  SYLVESTER, POPE OF ROME (G)  
HIEROMARTYR IGNATIUS THE GODBEARER (J) 
9:00 am – In memory: +Yaroslava (9th day), +Ivan 
 

WEDNESDAY, JAN 3RD – PROPHET MALACHI (G)  
VIRGIN-MARTYR JULIANA (J) 
9:00 am – Pray for peace and tolerance in the world 
 

THURSDAY, JAN 4TH – SYNAXIS OF 70 APOSTLES (G)    
GREAT MARTYR ANASTASIYA (J) 
9:00 am – In memory: + Ivan, +Maria, +Myron, +Tetyana, +Emilia, 
+Omelyan, +Kateryna, +Maryan, +Mykhailo, +Olha, +Izydor (1 yr), 
+Vasyl, +Hryhoriy  
 

FRIDAY, JAN 5TH – THEOPHANY EVE, VEN. SYNCLETIKA OF ALEXANDRIA (G)  
MARTYRS OF CRETE (J)  
9:00 am – Divine Liturgy with Lesser Water Blessing 
 

SATURDAY, JAN 6TH – HOLY THEOPHANY OF OUR LORD (G)   
CHRISTMAS EVE, VEN-MARTYR EUGENIA (J) 
9:00 am – Divine Liturgy with Great Water Blessing 
 

10:00 pm – Solemn Christmas Compline (Z namy Boh) (Ukr.) 
11:00 pm – Divine Liturgy of the Nativity (Ukr.)  
 

SUNDAY, JAN 7TH – SYNAXIS OF ST JOHN BAPTIST (G)                                      
NATIVITY OF OUR LORD (J) 
8:00 am – Divine Liturgy 
9:30 am –  Nativity Liturgy 
11:30 am – Nativity Liturgy 
    

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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Парафіяльна просфора  
Запрошуємо всіх парафіян нашої церкви на парафіяль-
ний празник, що відбудеться у неділю, 14 січня 2018 
року, об 11:30 (після другої Божественної Літургії) у 
церковній залі. Святкування включатимуть концертну 
програму. Вхідні квитки для дорослих - $30, для дітей 
віком 6-13 років - $15, для дітей до 5 років (без окремо-
го місця) - вхід безкоштовний. Квитки можна купити 
сьогодні у церковній залі. Для детальної інформації 
звертайтеся до канцелярії за тел. 773-625-4805.  

Parish  Proshphora  
We invite all parishioners to the Parish Prosphora which 
will take place on Sunday, January 14,  2018, at 11:30 аm 
(after the second Divine Liturgy) in our church hall. 
There will be an artistic program included in the 
celebration. Tickets are $30 for adult; children 6-13 ages 
$15 and 5 and under  (sitting on the lap with no chair) free. 
Tickets are on sale today in the church hall.  For more 
information call the parish office 773-625-4805.  

Садочок “Ангелятко” 
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 січня до травня. Дітей можна записати на 1, 
2, 3 або 4 дні в тиждень.  

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

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

Зарезервуйте дати у січні 
14 січня – парaфіяльна Просфора 
(Зала церкви св. Йосифа Обручника) 
28 січня – Колядуймо разом, на благо поранених укра-
їнських воїнів        (Катедра св. Миколая) 

Save the dates in January 
January 14th – Parish Prosphora  
(St Joseph the Betrothed Church Hall) 
January 28th - Caroling Together, Benefit for wounded 
Soldiers     (St Nicholas Cathedral) 

 Конверти на 2018 рік 
Конверти на 2018 рік можна забрати y церковній канце-
лярії у будь який зручний час впродовж офісних годин.  

2018 Collection Envelopes 
Offering envelopes for 2018 are available in the church of-
fice. You may pick them up anytime during office hours. 

Вифлиємський Вогонь Миру... 
привезли до церкви Св. Йосифа Обручника та урочисто 
передали його пластунам i скаутам різних народів у 
Чікаґо. Пластуни будуть роздавати Вогонь у церкві Св. 
Йосифа у суботу, 6 січня 2018 р. після 9:00 ран. Літургії.  

Bethlehem Peace Light... 
arrived at St. Joseph Church and was shared with interna-
tional scouts including Plast Scouts. Plast Scouts will dis-
tribute the Peace Light at St Joseph on Saturday January 6th, 
2018 after the 9:00 am Liturgy. 

Курс англійської мови 
Оголошуємо набір на безкоштовний курс англійської мови для початківців. Кількість місць обмежена. За деталь-
ною інформацією просимо звертатися до канцелярії за тел: 773-625-4805. 

tel:(773)%20625-4805
tel:(773)%20625-4805
tel:(773)%20625-4805
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Thank you for Last Sunday’s Collections: 

Sunday Collections $         3,161.00  

Capital Improvement $                5.00  

Renovation $            115.00  

Utilities  $              10.00  

other $         3,600.00   

TOTAL $       6,891.00   

 

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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100 E. Rand Rd., Arlington Hts, IL 

Phone: 847-368-0238 


