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THEOPHANY: THE BAPTISM OF OUR LORD AND SAVIOR JESUS
CHRIST

БОГОЯВЛЕННЯ: ХРЕЩЕННЯ НАШОГО ГОСПОДА І СПАСИТЕЛЯ
ІСУСА ХРИСТА

On January 19 (6), we celebrate one of the major feasts of
the Ukrainian Church: the Theophany, the Baptism of Our
Lord and Savior Jesus Christ. The commemoration of the
day Jesus accepted baptism
in the River Jordan by St.
John the Baptist is mentioned in all four Gospels
(Matthew 3:1-17; Mark 1:113; Luke 3:1-12; John 1:134). The great event was
observed very early in the
Church. In the 2nd century
A.D., and perhaps even earlier, Clement of Alexandria,
one of the Apostolic Fathers,
writes about it. It was first
introduced in the churches
of the East, specifically in
Palestine and Syria, and later
it was celebrated in the
West. According to Clement, the Christians gathered
on January 5/18, the night
before Theophany, and read
passages from the Holy Bible. They remained throughout the night in the house of
worship, praying, chanting
and glorifying the Lord. In
the 4th century AD, Archbishop Theophilos of Alexandria tells us that the Christians observed the Theophany from the day before,
abstaining from every food.
After the services on
the eve, the new catechumens were baptized. Because of this, water is blessed both
on the eve of Theophany and on the day itself. For a long
time, this day, the Baptism of Jesus, was celebrated more
than Christmas or the Nativity of Christ. It is a special feast
during which we witness Jesus being baptized in the Jordan
River by St. John the Baptist. You might ask, “Why do we
call it Theophany?” The word Theophany means “a mani-

19 (6) січня ми святкуємо одне з найбільших свят
української церкви: Богоявлення, хрещення нашого
Господа і Спасителя Ісуса Христа. Подія, коли Ісус
прийняв хрещення у ріці
Йордан від Івана
Хрестителя, згадується у
всіх чотирьох Євангеліях
(від Матвія 3:1-17, від
Марка 1:1-13, від Луки 3:112, від Івана 1:1-34) і
вшановувалася з раннього
періоду існування Церкви.
У 2 столітті після Христа,
а можливо, й раніше,
Климент
Олександрійський, один з
отців-апостолів теж пише
про неї. Спочатку свято
було впроваджено на
Сході, а саме, в Палестині і
Сирії, а згодом традиція
закріпилася і на Заході.
Згідно з Клементом,
християни збиралися
разом 5 (18) січня, за день
до Богоявлення, щоб
почитати уривки з Біблії. І
так залишалися до ранку в
молитовному домі –
молились, співали, і
прославляли Бога. У 4
столітті після Христа,
архієпископ Теофіл
Олександрійський
розповідає нам, що
християни починали
святкувати свято
Богоявлення за день до того, утримуючись від їжі.
Після вечірніх богослужень, наставало
хрещення новонавернених. Власне через це, ми і
святимо воду двічі – один раз у надвечір’я свята і у
саме свято. Досить довгий час хрещення Ісуса Христа
святкували більше, ніж Його народження. Це особливе
свято, коли ми бачимо Ісуса, якого охрещує у ріці

By Matthew Kenenitz

Матвій Кенениц

festation of God.” It is during this event that the Holy Trinity is revealed: we hear the Father’s voice; we see Christ
the Son of God in the Jordan River; we see the Holy Spirit
descending in the form of a dove. The Gospel of St. Mark
tells the story: “It came to pass in those days that Jesus
came from Nazareth of Galilee and was baptized by John
in the Jordan. And immediately, coming up from the water,
He saw the heavens parting and the Spirit descending upon
Him like a dove. Then a voice came from heaven, ‘You are
My Beloved Son, in Whom I am well pleased.’ Immediately the Spirit drove Him into the wilderness.” (Mark 1:912).
It is with this event that we come to know that Jesus is the Christ, the Son of the Living God. Through this
baptism of Jesus in the Jordan, St. John the Baptist testifies
about Him: “I did not know Him, but He who sent me to
baptize with water said to me, `Upon whom you see the
Spirit descending, and remaining upon Him, this is He
Who baptizes with the Holy Spirit.’ And I have seen and
testified that this is the Son of God” (John 1: 33-34).
In celebrating this great feast of Theophany, we see
the Holy Trinity being revealed to us; we see Jesus the
Christ being made manifest to us. But there is another important aspect of our faith that is proclaimed. With the Baptism of Our Lord in the Jordan, we see the
refashioning, the recreation of nature to the
way that it was supposed to be before the
fall of mankind. Our Lord takes that which
is fallen and raises it up - He takes what is
infirm or lacking in us and heals our very
nature.
When does all this take place? It all
takes place TODAY! Have you ever noticed
that, in all of our services, we don’t commemorate a past event as if it has already
been accomplished and that’s it? No, we
celebrate it as if it is still going on. We celebrate the reality TODAY. Let us listen to some of the prayers from the Great Blessing of Waters which is celebrated
with the Feast: “For today the time of the Feast is at hand
for us; the choir of Saints assembles today with us and angels join with men in keeping the festival. Today the grace
of the Holy Spirit in the form of a dove descended upon the
waters. Today the Sun that never sets has risen and the
world is filled with the splendor by the Light of the Lord.
Today the glittering stars make the inhabited earth fair with
the radiance of their shining. Today the clouds drop down
upon mankind the dew of righteousness from on high. Today the Uncreated of His own will accepts the laying on of
hands from His own creature. Today the Prophet and Forerunner approaches the Master, but stands before Him with
trembling seeing the condescension of God towards us.
Today the waters of the Jordan are transformed into healing
by the coming of the Lord. Today the whole of creation is
watered by the mystical stream. Today the transgressions
of men are washed away by the waters of the Jordan….”
We see that we do not bless water just to commemorate the
event of our Lord’s baptism. We bless and participate in
the water because TODAY WE ARE THERE; we are at
the Jordan. We witness the baptism of our Lord by John;
we see the Spirit descending as a dove, and we hear the
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Йордан св. Іван Хреститель. Ви запитаєте: “Чому це
свято називається Богоявленням?”. Слово “теофанія” з
грецької означає “явлення Бога”. Саме під час цього свята
ми виявляємо Святу Трійцю: ми чуємо голос Отця, ми
бачимо Сина Божого у Йорданських водах, ми бачимо, як
Святий Дух сходить під виглядом голуба. Євангеліє від
Марка так описує нам цю подію: “Сталося, що тими
днями прийшов Ісус із Назарета галилейського і був
хрещений Іваном у Йордані. І тут же, виходячи з води,
Він побачив, що розкрилися небеса і що Дух, як голуб,
сходив на Нього; і голос пролунав з неба: Ти — Син Мій
Улюблений, Якого Я вподобав! І відразу Дух веде Його в
пустелю.” (від Марка 1:9-12).
Саме через цю подію ми пізнаємо Ісуса Христа,
як Сина Бога Живого. Через своє хрещення у ріці Йордан
св. Іван Хреститель свідчить про ньоґо: “Я не знав Його,
але Той, Хто послав мене хрестити водою, сказав мені:
Над Ким побачиш Духа, Який сходить і перебуває над
Ним, — Він Той, Хто хрестить Духом Святим. І я
побачив, і засвідчив, що Він — Божий Син.” (від Івана
1:33-34).
Святкуючи це велике свято Богоявлення, нам
відкривається сутність Святої Трійці; ми бачимо, як нам
являється Ісус Христос. Але є ще один важливий аспект
нашої віри у цій події, на якому важливо
наголосити. З хрещенням нашого Господа у
Йордані, ми бачимо зміну, перетворення
природи до того первісного стану, що
існував до гріхопадіння людини. Наш
Господь бере те, що впало і підносить його
– він бере те, що немічне у нашому єстві і
зцілює його.
І коли ж все це відбувається? Це все
відбувається СЬОГОДНІ! Чи ви колинебудь помічали, що у всіх наших
Богослужіннях, ми ніколи не говоримо про
події, як довершені, у минулому часі, а як
такі, що відроджуються і відбуваються знову. Ми
святкуємо реальність СЬОГОДНІ. Прочитаймо кілька
молитов з Великого Водосвяття, що святкуємо у цей
день: “…Бо днесь настав для нас празничний час і хор
святих збирається з нами, і ангели з людьми спільно
празнують. Днесь бо благодать пресвятого Духа у виді
голубиному на воду прийшла. Днесь незаходиме сонце
засяло, і світ осяюється Господнім світлом. Днесь місяць
співосвітлює світ ясним промінням; днесь світловидні
зорі світлістю сяяння вселенну украшують. Днесь облаки
з небес росять дощ правди для людства. Днесь
Несотворений від Свого створіння Своєю волею
рукополагається. Днесь пророк і предтеча до Владики
приступає, але трепетно предстоїть, бачачи Боже до нас
сходження. Днесь йорданські води перетворюються на
цілющі Господнім пришестям. Днесь усе створіння
таїнственними струями напоюється. Днесь людські гріхи
йорданськими водами обмиваються...”. Як бачимо, ми
святимо воду не лише для того, щоб вшанувати подію
хрещення нашого Господа. Ми беремо участь у
водосвятті, тому що МИ Є ТАМ, ми є Йордан. Ми стаємо
свідками хрещення Ісуса, ми бачимо як Дух Святий
сходить під виглядом голуба, і ми чуємо голос Отця
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Божого, який проголошує, що ЦЕ Є Його Син
возлюблений, що Він Його вподобав!
Тому, пиймо свячену воду, не як звичайну і
просту, бо з приходом Христа, вона перетворилася.
Слухаймо, як змінюється молитва під час водосвяття:
“І дай їй благодать ізбавлення, благословення
Йорданове, сотвори її джерелом нетління, даром
освячення, розрішенням гріхів, зціленням недуг,
погубною для демонів, для супротивних сил
неприступною, ангельської сили сповненою, щоб усі,
що черпають і причащаються, мали її на освячення
душ і тілес, на зцілення від терпінь, на освячення
домів, і на всякий особливий пожиток”.
У цей день наш Господь являється нам як
людина, яка охрещується заради нашого спасіння; він
стає таким, як ми, щоб показати нам шлях до
спасіння. Це є заклик, щоб ми теж пройшли
перетворення, іншими словами апофеоз, щоб стати
подібним до Христа у наших вчинках і діях. Тож
святкуймо цей празник, у всій повноті його віри і
радості СЬОГОДНІ! Зодягнімся в нашу святкову
одіж і святкуймо власне хрещення, утверджуючи
нашу віру в Христа. Це свято єднає нас всіх, як
послідовників Христа, як тих, що споживають
благодать хрещення, зіслану на нас в цей день.
Христос Хрещається! В ріці Йордан!
Христос Рождається! Славімо Його!

voice of the Heavenly Father proclaiming that this IS His
Son with whom He is well pleased!
Therefore, let us partake of the blessed water not
as if it is just plain and ordinary, for with the coming of
Christ, it is transformed. Listen to the prayers to what it has
become: “Confer upon it the grace of redemption, the
blessing of the Jordan. Make it a source of incorruption, a
gift of sanctification, a remission of sins, a protection
against disease, a destruction to demons, inaccessible to
the adverse powers and filled with angelic strength; that all
who draw from it and partake of it may have it for the
cleansing of their soul and body, for the healing of their
passions, for the sanctification of their homes, and for every expedient purpose.”
On this day, our Lord manifests Himself as a Man
to be baptized for our salvation; he becomes like us to
show us the way. This is a calling that we, too, are to undergo a transformation, an apotheosis, in order to become
more like Christ in our actions and words. Let us celebrate
the Feast in all faith and in all joy TODAY! Let us don our
baptismal robes and celebrate our own baptism, confirming
our faith in Christ. We share in this feast as followers of
Christ, and we embrace the grace that our baptism bestows
upon us this day.
Christ is Baptized! In the river Jordan !
Christ is Born! Let us Glorify Him!
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During the pandemic, people learned to value each other,
rediscovered the value of the family as a fruitful union of
love between a man and a woman. Look where most
Ukrainians have recovered from the coronavirus - in the
family! This opinion was expressed by Father and Head
of the Ukrainian Greek Catholic Church His Beatitude
Sviatoslav in an interview with the newspaper
"Poradnytsia" on January 14, 2021.

Під час пандемії люди навчилися цінувати одне
одного, по-новому відкрили цінність сім’ї як плідного
союзу любові між чоловіком і жінкою. Бо, погляньте,
де більшість українців одужали від коронавірусу. Та в
сім’ї! Таку думку висловив Отець і Глава Української
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав
в інтерв’ю для газети «Порадниця» №2 (1244) від 14
січня 2021 року.

"Anyone who did not have this environment of family
warmth felt in great danger. He needed help in various ways to
overcome these circumstances," the Primate added.
According to the Head of the UGCC, the pandemic is an objective fact. We do not know why it arose, and even contemporary
medical science does not fully understand all the behavioral characteristics of the coronavirus.
"But these are the circumstances that we must realize
and learn to live in. Therefore, I am convinced that the pandemic
is a warning that the Lord God gives us - not a punishment, but
an opportunity to learn something. I think we learned a lot of
lessons last year," said His Beatitude Sviatoslav.
People should realize, the Head of the Church believes,
that we are all members of one great human family. After all, we
are equally defenseless against this virus, regardless of whether
we are rich or poor, what skin color we have, what language we
speak, what church we go to. We all belong to the same human
race. This is what unites us all.
"Pope Francis says that now people feel in the same boat
amid the stormy sea. Even more, we feel that we will not survive
alone. We will overcome this pandemic, but we will fight together. Such solidarity of all people is based on the fact that we have
something in common, a certain foundation which we call human
nature, and each of us is a partaker of it," he added.
The UGCC Department for Information
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«Той, хто не мав цього середовища сімейного тепла,
почувався у великій небезпеці. Йому треба було допомагати в
різний спосіб, аби міг здолати ці обставини», – додав
Предстоятель.
На переконання Глави УГКЦ, пандемія – об’єктивна
даність, факт. Ми не знаємо, чому вона виникла, і навіть
сучасна медична наука до кінця не розуміє всіх поведінкових
характеристик коронавірусу.
«Але такими є обставини, які мусимо усвідомити й
навчитися в них жити. Тому я переконаний, що пандемія є
певним попередженням, яке Господь Бог нам дає, – не карою,
а нагодою чогось навчитися. Думаю, минулого року ми
отримали немало уроків», – вважає Блаженніший Святослав.
Люди б мали усвідомити, вважає Глава Церкви, що
всі ми є членами одної людської великої сім’ї. Адже однаково
безборонні перед цим вірусом, незалежно від того, багаті чи
бідні, який колір шкіри маємо, якою мовою розмовляємо, до
якої церкви ходимо. Ми всі належимо до одного людського
роду. Це те, що всіх нас єднає.
«Папа Римський Франциск говорить, що зараз люди
відчули себе в одному човні серед розбурханого моря. Навіть
більше, відчули, що наодинці не виживемо. Ми поборемо цю
пандемію, але поборемо разом. Така солідарність усіх людей
базується на тому, що маємо щось спільне, базове, певний
фундамент, який називаємо людською природою, і кожен із
нас є її причасником», – додав він.
Департамент інформації УГКЦ

3

January 17, 2021

NEWS of the UGCC

НОВИНИ УГКЦ

Vaccination is one of the
possible ways to prevent
the spread of the disease.
We must take care of the
lives and health of ourselves and our neighbors.

Саме вакцинація є одним із можливих способів
запобігання поширенню хвороби. Ми повинні дбати про
життя і здоров’я - своє і ближніх, а відтак про
загальне благо і, очевидно, спільно над ним
працювати.

Про це сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший
Святослав під час інтерв’ю для «5 каналу»,
His Beatitude Sviatoslav,
відповідаючи на питання про допустимість чи
the Father and Head of
недопустимість вакцинації.
the UGCC, said this in an
Предстоятель УГКЦ зауважив, що часто
interview with Channel 5,
люди
плекають
свої уявлення і забобони, які не
answering questions
мають нічого спільного з релігійним життям, ба
about the acceptability of
більше, бувають важливішими від живої віри в Бога.
vaccination.
На його переконання, минулий рік навчив усіх
The Head of the UGCC noted that very often peoхристиян відрізняти головне від другорядного. Ми
ple have their own ideas and superstitions that have nothing навчилися розрізняти, що є змістом нашої віри, а що to do with religious life, moreover, they are more important тимчасовими формами, як її переживати. Ті форми
than a living faith in God.
можуть змінюватися, бо змінюється життя.
According to him, last year taught all Christians to distinЦього року, каже Отець і Глава УГКЦ, я почав
guish the main from the secondary. We have learned to dis- розуміти, що вакцинації не потрібно боятися.
tinguish what is the content of our faith and what are tem«Очевидно, що питання безпеки чи
porary forms of experiencing it. Those forms can change
ефективності вакцини є в межах компетенції медиків.
because life changes.
Жоден релігійний діяч не повинен входити в цю
This year, says the Father and the Head of the
компетенцію. Коли йдеться про сприйняття вакцинації
UGCC, I began to understand that vaccination should not
як явища, то в цьому немає жодних релігійних причин,
be feared.
щоб оминати вакцинацію. Сьогодні всі світові лідери,
"Obviously, the safety or effectiveness of the vacзокрема Святіший Отець і Патріарх Варфоломій,
cine is within the competence of physicians. When it comes висловилися в унісон, що потрібно вакцинуватися. Бо
to the perception of vaccination as a phenomenon, there is
це один з можливих способів запобігання цієї
no religious reason to avoid it. Today, all world leaders: the хвороби», ‒ пояснив Глава Церкви.
Holy Father, Patriarch Bartholomew, spoke in unison that
Блаженніший Святослав розповів про Заувагу
vaccination is needed. Because this is one of the possible
щодо моральності використання деяких вакцин антиways to prevent this disease," the Head of the Church exCovid-19, затверджену Папою Франциском. Її
plained.
оприлюднила Конгрегація віровчення.
His Beatitude Sviatoslav also mentioned the "Note
«У документі йдеться про те, що не лише
on the morality of using some anti-Covid-19 vacможна вакцинуватися, але що це є моральним
cines" approved by Pope Francis. It was promulgated by
імперативом. Як християни, ми повинні дбати про
the Congregation for the Doctrine of the Faith.
спільне благо. Передусім треба бути християнами, і
"The document states that not only can you be vac- тоді різні псевдонаукові теорії відійдуть на задній
cinated, but it is also a moral imperative. We must take care план. Ми повинні дбати про життя і здоров’я - своє і
of our lives and the health of ourselves and our neighbors,
ближніх, а відтак про загальне благо і, очевидно,
and therefore we must take care of the common good and
спільно над цим працювати», ‒ додав на завершення
obviously work on it together,” the Head of the UGCC
Глава УГКЦ.
added.
Департамент інформації УГКЦ
The UGCC Department for Information
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John Prepares the way for Jesus
This is the beginning of the good news about Our Lord Jesus Christ, God’s Son. Long ago, some very Godly men
told about the time when Jesus would come to earth. These men were called prophets because they were very close to God,
and He told them abоut things that were going to happen, and later on those things really did happen! Here is what one of
them wrote down: “God says, “I will send someone to get people ready. He will live in the wilderness. He will tell people to
get to meet and follow God”.
What the prophet said, came true! John the Baptizer lived out in the wilderness. He preached to everyone who came
to hear him. He told them about being baptized if they repented and asked God for forgiveness of their sins.
A lot of people went to hear John—from all over Judea and from Jerusalem. After they confessed their sins, he baptized them in the Jordan River.
John lived on what God provided for him, in the wild place where he was. He always dressed in camel hair. He wore
a big leather girdle around his waist. His food was big bugs called locusts, and wild honey. But John’s different clothes and
menu did not keep people away from him! People came to
him and learned about God from him. They knew he was special and holy.
John told the people, “Someone much greater than I
is coming. He is so amazing that I don’t even deserve to untie
his sandals. I have been baptizing you with water. But He is
so great that He will baptize you with the Holy Spirit!”.
WHAT DO YOU THINK?
1. What are the prophets?
2. What did the prophet in this Gospel story write about?
Did it come trues?
3. Who lived out in the wilderness? What did he do there?
4. Tell something special about John the Baptizer. Would
you want to meet him? Why or why not?
5. Who did John come to tell about?
6. Ask your parents or godparents to tell you about your
baptism. You were baptized with water and sealed with
the Holy Spirit, too!

Іван Готує шлях для Ісуса

Сьогоднішня розповідь— початок доброї новини
про Нашого Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Колись
давно кілька дуже побожних чоловіків розповіли, як Ісус
прийшов на землю. Їх називають пророками, тому що
вони були дуже близько до Господа, і Він розказував їм
про те, що має статися у майбутньому, i його
передбачення справді сповнилися! Ось що один з них
написав: “Господь каже: Я пошлю того, хто приготує
людей. Він житиме відлюдником. Він накаже людям
збиратися і йти за Господом”
Все, що пророк сказав, справдилося! Іван
Хреститель справді жив у пустелі. Він проповідував кожному, хто хотів його почути. Він казав людям, що може
охрестити їх, якщо вони покаються і попросять прощення у Бога за свої гріхи.
Багато людей з усієї Юдеї і з Єрусалиму приходили послухати Івана. Після сповіді, він хрестив їх у ріці
Йордан.
Іван жив з того, що йому посилав Господь у пустелі. Він одягався у верблюжі шкіри і оперезувався великим
шкіряним поясом. Він їв сарану і дикий мед. Але навіть таке щоденне меню не відлякувало людей від нього! Люди
хотіли послухати про Бога і брати науки від Нього. Вони знали, що Іван був особливій і святий.
Іван казав людям: “Хтось, хто є набагато величніший, ніж я, прийде. Я не заслужив, щоб розв'язати шнурівки
на його сандалях. Я хрещу вас водою, а він настільки величний, що охрещуватиме вас Святим Духом.”
ЯК ВИ ГАДАЄТЕ?
1. Хто такі пророки?
2. Про що писали пророки у Євангелії? Чи їхні писання справдилися?
3. Хто жив у пустелі? Що він там робив?
4. Розкажіть щось особливе про Івана Хрестителя. Ви б хотіли з ним зустрітися? Чому так або ні?
5. Про кого Іван розповідав людям?
6. Попросіть ваших батьків, дідусів або бабусів розказати про ваше хрещення. Вас теж охрестили водою і
запечатали Святим Духом!
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This Week

Цього Тижня
Intentions

Sun, Jan 17th – Zacchaeus Sunday; Venerable Anthony the great (G)
Sunday before theophany; Synaxis of 70 apostles (J)

8:00 am-Special intention & Blessings for Olga Gulya, on her 101st Birthday
Pray for the seniors of the Parish; Health for Roman, Hanna Andriy
9:30 am – Health for Dianka, Health Volodymyr, Tatyana, Ariana, Alexandria, Maksymylian, Lyudmyla, Nyna, Yuriy; God’s protection for Yuriy
&Family (Diana Pelesh); In memory:+Maria & +Anton Tun (Szymanskyj
Fam), +Natalia
11:30 am – Pray for the youth of the parish; In memory: +Erica, +Marion
+Dr. George Podlusky, +Margaret, +Unsoon,

Mon, Jan 18th –Hieromartyr Athanasius & Cyril of Alexandria (G)
Theophany Eve; Venerable Syncletika of Alexandria (J)
9:00 am – Divine Liturgy with Lesser Water Blessing

Tues, Jan 19th Venerable Macarius of Egypt (G)
Holy Theophany of Our Lord, God, & Saviour Jesus Christ (J)

8:00 am -Great Compline (Z Namy Boh); Divine Liturgy & Great Water
Blessing
11:30 am -Divine Ligurgy
6:30 pm - Divine Ligurgy

Wed, Jan 20th- Vernerable Euthemius the Great
Synaxis of St John the Bapitst

9:00 am - Special health intention for Ruslan; In memory:+Halyna, +Maria
ST

Thurs, Jan 21 - Venerable Maximus the Confessor (G)
Venerable George the chosebite (J)

9:00 am - Special health intention for Ruslan; In memory:+Halyna, +Maria
ND

Fri, Jan 22 - Apostle Timothy (G)
Martyr Polyeuctus (J)

9:00 am - Special health intention for Ruslan; In memory: +Vasyl 9th day,
+Halyna, +Maria, +Ivan Dankewycz (Emily);
RD

Sat, Jan 23 – Martyrs of Pratulin; Hieromartyr Clement of Ancyra (G)
Sat after theophany; Martyrs of Pratulin; Hieromartyr Gregory of nyssa (J)

9:00 am - Special health intention for Ruslan;
In memory: +Olga Kykta, +Joseph, +Oleksandra, +Volodymyr, +Yaroslav,
+Sviatoslav, +Bohdan Adamko, +Maria, +Pavlo, +Omelyan, Yaroslav,
+Vitaliy, + Serhiy, +Bohdan, +Natalie, + Mykola, + Natalka, +Natalia,
+Yelena, +Aleksandr, +Nadiya, +Viktor, +Yevhenia, +Zoya, +Tamara,
+Dmytro, +Hanna, +Petro, +Ivan, +Hanna, +Vasyl, +Mykhailo, +Maria,
+Vasyl, +Ivan, +Olesya 40th day, +Oksana 40th day, +Stanislav 40th day
5:00 pm - Vespers with Liturgy

Sun, Jan 24th – Sunday of Publican & Pharisee; Venerable Xenia the Roman (G)
Sunday After theophany; Venerable Theodosius (J)

8:00 am - Pray for the seniors of the Parish; Health for Roman, Hanna,
Andriy
9:30 am – Health for Dianka, Health Volodymyr, Tatyana, Ariana, Nyna,
Alexandria, Maksymylian, Lyudmyla, Yuriy; Dr. Halyna Volos & Fam, Dr.
A. & M. Melnyk & Fam, E. & V. Glebiv & Fam, I. & M. Skrobacz, L. & Z.
Wozny & Fam, A. Holowatyj & Fam; In memory:+Zofia Wenglowska,
(Orysia); +Natalia;
11:30 am – Pray for the youth of the parish; In memory: +Erica, +Marion
+Dr. George Podlusky, +Margaret, +Unsoon,
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Candles for January 2021
Memorial Candles
* In loving memory of John & Anthony
Deeds (Family)
* Available
Perpetual Oil Lamp
* In loving memory of Dr. Osyp Szandra (Luboslawa Szandra)
Lady of Hoshiw Shrine
* Available
* Available
* Mother of God Shrine
* Special intention for the Durbak,
Palahniuk, Mykyta & Proczko Families

Iconostas Icon Vigil

Christ the Teacher
* Blessings and God’s protection for
Warren Szulkowski upon his retirement
and his birthday (Mom, Szulkowski &
Eizik Families)
* Available
Mother of God
* In loving memory of Mychailo Chuchman (Olga Chuchman & Family)
* Special intention for the Ukrayinets
Family
St. Joseph the Betrothed
*In loving memory of Anna (Mykhaylo
Kushnir & Family)
*Available
St. Nicholas the Wonderworker
* In loving memory of Yuriy, Stefania,
Kateryna, Tomir, Olha, Ivan (Lyubov
Shevchuk)
* Health for Irene K. (sister)
Our Lady of Protection
* Health and blessings for Viktoria
Levchenko
*Health & Blessings for Justina, Lidia,
Oleksandra & Kori

Keep in your prayers:

Irene Szymanskyj, Joel Kwas, Johanna Riznyk
Olga Melnyk, Lucille Maryniw, Gerda , John
Masley, Laura, Sean Patterson, Maria Lojuk,
Rosalee, Anna Hajduk, Mark Lawrin, Marta
Stadnyk, Josephine Bereza, Paul Lawrin,
Reed Meersman, Irena & John Skrypnyk,
Mary Papinko, Ruslan, Max & Valentina
Laurtaire; members of Spirit of St Joseph;
Nurses, Doctors, First Responders, and our
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This Week
Jordan Blessing of homes

If you wish to have your home blessed with Holy Water
this year, please fill out form and place it in the collection
basket, the designated basket in the church vestibule, call
our parish office at (773) 625-4805, or send an email to
stjosephucc@gmail.com, with your name, phone number and the date you wish the clergy to come and Bless
your home.

Цього Тижня
Йорданське свячення осель

Родини, які бажають посвятити їхні оселі, можуть
виповнити анкету і покласти її в кошик недільної
збірки, в кошик при вході до храму, зателефонувати до
парафії тел. (773) 625-4805 або надіслати на адресу
stjosephucc@gmail.com таку інформацію: Ваше ім'я,
адресу, телефонний номер, дату і час, коли би Ви
хотіли посвятити Ваше помешкання.

ЄПАРХІАЛЬНИЙ ЗАКЛИК 2021...Розмірковуючи

SHARE 2021 EPARCHIAL APPEAL...As you con-

над підтримкою Заклику 2021,
згадайте притчу Ісуса від Марка 12: 4144 про пожертву бідної вдови в храмі.
Подивившись, як вдова кинула дві
дрібні монети, які мали мало вартості,
Ісус зібрав своїх учнів і сказав:
«Запевняю вас, що ця бідна вдова
вкинула більше за всіх тих, які кидали
тут до скарбниці, бо всі кидали з
надлишку, а вона дала зі своєї убогості
все, що мала, весь свій прожиток.»

template your commitment, please remember Jesus’ story of the widow’s
offering at the temple in Mark 12: 4144. After watching the widow place two
small coins, worth very little, into the
offering, Jesus called together his disciples and said: “Truly I tell you, this poor
widow has put more into the treasury
than all the others. They all gave out of
their wealth; but she, out of her poverty,
put in everything—all she had to live
on.”

On Sunday January 10th we had the privilege of У неділю, 10 січня, ми мали честь вітати нашого
welcoming our Most Reverend Bishop, Benedict Aleksiychuk to St. Joseph the Betrothed parish. The Bishop
was greeted by representatives of St. Joseph’s Brotherhood and Sisterhood who presented his Excellency with
flowers and the customary, bread and salt.
The Hierarchical Divine Liturgy was attended by our first
communicants and their parents as a part of their religious
education. At the conclusion of the Liturgy, Bishop Benedict presented the parish with a beautiful mosaic of St.
Joseph which now graces the entrance to our church. We
are truly grateful to our Vladyka for his most generous
gift and wish him many blessed years!
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Преосвященнішого Владику Венедикта у нашій парафії
св. Йосифа Обручника. Владику зустріли квітами та
хлібом і сіллю за давнім звичаєм представники
Братства та Сестринства св. Йосифа.
У Архієрейській Божественній Літургії брали участь
наші першопричасники та їхні батьки, які
є частиною їхньої релігійної освітньої програми. На
завершення Літургії Владика Венедикт подарував
парафії прекрасну мозаїку св. Йосифа, яка зараз
прикрашає вхід до нашої церкви. Ми щиро вдячні
нашому Владиці за такий щедрий подарунок та
бажаємо йому багато благословенних років!
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A heartfelt thank you to our sponsors !

Сердечно дякуємо нашим спонсорам !

NATALIE ACEVEDO
773.368.0123
Solutions Financial Mortgage
1706 W Chicago Avenue
Chicago, IL 60622

Regency plaza
5050 N Cumberland Ave
Your next door neighbor
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.

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.

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
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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 investigation and also for a pre-Cana conference. Plan ahead of
time.

Похорони - Funerals

Ласкаво просимо зателефонувати до парафіяльної
канцелярії перед зустріччю з похоронним директором.
Please contact the parish office before making arrangements
with the funeral director.
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