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Candles for February 2021 

Memorial Candles 
* In loving memory of Wasyl Palahniuk 
* In loving memory of Maria Durbak  
Perpetual Oil Lamp 
* In loving memory of Dr Osyp Szandra 
(Luboslawa Szandra) 
Lady of Hoshiw Shrine 
* Health for Bohdanna Chudio (Cousin) 
* Available 
* Mother of God Shrine 
*Health & Birthday Blessings for  
Lorraine Zubrycky (Helen & Amy) 
*In loving memory of Millie Crowhurst 
and Olga Barnas (Lorraine Zubrycky) 
 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
* In loving memory of Anastasia 
Krupnicka 
*Birthday Remembrance for Vasyl  
Dumanchuk 
Mother of God   
* In loving memory Antoinette Kuropas 
(Vera Gojewycz) 
* Health for Viktoria Levchenko 
(Mama) 
St. Joseph the Betrothed  
*In loving memory of George Gojewycz 
(Vera Gojewycz) 
* Available 
St. Nicholas the Wonderworker  
* In honor of Lorraine Zubrycky 
(Anonymous) 
* Special intention for health for Joel 
Kwasigroch 
Our Lady of Protection 
*Happy Birthday for Lorraine Zubrycky 
with God’s Blessings (M Papinko) 
* Available 
 

 
 

Intentions 
 

Sun, Feb 14th  – Cheesefare Sunday, Repose of Ven Cyril of the slavs (G) 
Zacchaeus Sunday, forefeast of Encounter, Martyr Tryphon (J) 
8:00 am - Pray for the seniors of the Parish; Health Roman,  
Hanna, Andriy, Josaphat, Franceso, Leom ; In memory: +George Gojewycz, 
loving memory (Vera Gojewycz); +Wasyl &+Paraskewa Duda Wedding 
Anniv. Remembrance (loving Sons)  +Gerda Bardygula 
9:30 am – Pray for the sick and shut-ins of the parish; Special intention for 
the of health Mykhailo Skrobacz (Skrobacz & Wozny Families) 
Health Volodymyr, Tatyana, Ariana, Nyna, Alexandria, Maksymylian, 
Lyudmyla, Yuriy;  In memory: +Natalia;  
11:30 am – Pray for the youth of the parish;  Needed blessings for Ruslana 
& Oksana; In memory: +Dr. George Podlusky 

 

 Mon, Feb 15th – First day of Lent; apostle Onesimus (G) 
Encounter of our Lord, God & Savior Jesus Christ (J) 
9:00 am - Divine Liturgy - Стрітення (J) 
6:30 pm - Divine Liturgy - Стрітення (J) 
 
 

Tues, Feb 16th  – Martyr Pamphilius & Others (G) 
Righteous Simeon & Prophetess Anna (J) 
9:00 am - Pray for those who are suffering with Covid-19 
 

Wed, Feb 1 7th  - Great-Martyr Theodore (Bohdan) of Tyro (G) 
Venerable Isidore of Pelusium (J) 
9:00 am - Pray for the sick and shut ins of the parish 
 

Thurs, Feb 18th -  Leo Pope of Rome (G)             
Martyr Agatha (J) 
9:00 am - Special intention for Oleh Ivakhniuk 
 

Fri, Feb 19th - Apostle Archippus (G)   
Venerable Boucolus of Smyrna (J) 
9:00 am - Health & Birthday Blessings for Volodymyr (мама)  Health  for 
Sister Tomassina & Laura (Kathleen); In memory:  +Stanley Gruszesky 
(daughter Kathleen) 
 

Sat, Feb 20th  – Venerable Leo of Catania—Sat. of St. Theodore the Recruit (G) 
Venerable Parthenius of Lampsacus (J) 
9:00 am - Health intention for Ruslan;   
In memory: +Sophie Strawniak (M Papinko); +Yaroslav, +Sviatoslav, 
+Bohdan Adamko, +Wasyl Dumanchuk, +Anastasia Krupnicka, 
+Volodymyr, +Ivan, +Yaroslav, +Sviatoslav, +Bohdan, +Maria, +Pavlo, 
+Omelyan, +Yaroslav, +Vitaliy, + Serhiy, +Bohdan, +Natalie, + Mykola,  
+Natalka, +Yelena, +Natalia, +Aleksandr, +Nadiya, +Viktor, +Yevhenia, 
+Zoya, +Tamara, +Dmytro 
5:00 pm - Vespers with Liturgy 
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Keep in your prayers:  
Irene Szymanskyj, Joel Kwasigroch, Johanna 
Riznyk, Olga Melnyk, Lucille Maryniw,  
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, Fr. Michael Bliszcz; 
members of Spirit of St Joseph; Nurses, Doctors, First 
Responders, and our  clergy 
 

Sunday, Feb 21st  intentions continued from  page 1 
 

Sun, Feb 21ST
  – Sunday of Orthodoxy-Ven. Timothy of Symbola (G) 

Sun of the Publican & Pharisee - Great Marty Theodore Stratelates (J) 
8:00 am - Pray for the seniors of the Parish; Health Roman,  
Hanna, Andriy; In memory: +Halyna & + Mykola Romaniw  
(J Romaniw)  
9:30 am – Pray for the sick and shut-ins of the parish; 
Health Volodymyr, Tatyana, Ariana, Nyna, Alexandria, 
Maksymylian, Lyudmyla, Yuriy;   In memory: +Natalia;  
11:30 am – Pray for the youth of the parish;   
In memory: +Dr. George Podlusky 

 

Over the next few weeks we will print a series of questions about the Great Lent. The questions are answered by Fr. Vasyl 
Rudeyko, Doctor of Theology, vice head of the Patriarchal Liturgical Commission of UGCC, pastor of the Blessed Hiero-
martyr Klymentiy Sheptytsky in Lviv  

 

“THE GREAT FAST IS ONLY A DIET, IF IN STRIVING TO ABSTAIN FROM FOOD, WE END UP  
HAVING NO TIME FOR GOD”  Rev. Vasyl Rudeyko  

 

What is the structure of the Great Fast?  
A long time ago, the feast of Pascha was preceded by a one-day fast (the fast of Holy Saturday). Since that time, the fast of 
Holy Saturday has remained the main fasting day of the Great Fast, however with a little shift to Friday. The next step in 
the development of the Great Fast structure was establishing the so-called Easter Triduum (Great Friday, Saturday and Sun-
day). It begins on the evening of Holy Thursday where the Liturgy of St. Basil and Vespers commemorates the Last  Sup-
per and proceeds to the Matins of Holy Friday. A very special service of the Triduum is the presentation of the Holy Shroud 
and the Orthros of Holy Saturday. The Easter Triduum concludes with the Liturgy of St. Basil the Great and a special read-
ing on Holy Saturday which sometimes was combined with baptism of catechumens. This is a special service that symbol-
izes the break between Jesus’s descending into Hades and His Resurrection. This is the reason why the priests wear lenten 
phelons during first half of the services and then change into festive ones. The next step in the Great Fast development was 

adding one more week. It began on Sunday of Lazarus and ended on Holy Saturday. The final step of 
such development consisted in adding pre-lenten Sundays (the Sunday of Pharisee and Publican, 
Sunday of Prodigal Son, Meatfare and Cheesefare Sundays). Another reason why the structure of the 
Great Fast is complicated, is because it embraces many church traditions. On the one hand – the Al-
exandrian tradition, whose central service is the Liturgy of the Presanctified Gifts, and on the other - 
a monastic and church tradition according to which parables are read during the Lenten days and the 
days of veneration of the saints. This is what defines the main theme of the Great Fast. Not only does 
it strive to demonstrate abstinence from certain foods or actions, but also the sense of Christian life. 
All these ideas are intricately interwoven in various liturgical services.  

Протягом кількох наступних тижнів ми будемо друкувати запитання про Великий Піст. На 
запитання відповідатиме о. Василь Рудейко, доктор богослов'я, заступник голови 

Патріаршої літургійної комісії УГКЦ, парох церкви Блаженного Священномученика Климентія Шептицького у 
Львові.  

 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ СТАНЕ ДІЄТОЮ, ЯКЩО МИ, ВІДМОВЛЯЮЧИСЬ ВІД ПЕВНОЇ ЇЖІ, НЕ МАТИМЕМО 
ЧАСУ ДЛЯ БОГА» (о. Василь Рудейко 

 Якою є структура Великого посту? 
Колись святові Пасхи передував одноденний піст (піст Великої суботи). До сьогодні піст на Велику суботу 
вважається основним постовим днем усього Великого посту, який дещо змістився до п’ятниці. Наступним кроком 
у структурі Великого посту є так зване пасхальне тридення (Велика п’ятниця, субота і неділя).  Воно 
розпочинається ввечері Великого четверга зі святкування Тайної вечері Літургією святого Василія Великого з 
Вечірнею і продовжується Утренею страстей. Особливе Богослужіння цього тридення - винесення Плащаниці, а 
також Єрасулимська Утреня у Велику суботу. Завершується пасхальне тридення Літургією святого Василія 
Великого у Велику суботу з особливими читанням, з яким інколи поєднувалося хрещення катехуменів. Це 
особливе святкове Богослужіння, що показує злам сходження Христа в ад і Його воскресіння. Саме до половини 
цих богослужбових відправ священики одягнені в постові ризи, а потім перевдягаються у світлі. Наступним 
кроком у розвитку цього посту є додавання ще одного тижня. Він розпочинався з Лазаревої суботи і завершувався 
Великою суботою. Завершальним етапом у формуванні посту стало додавання передпостових седмиць (Неділя 
митаря та фарисея, Неділя про блудного сина, М’ясопусна і Сиропусна неділі).Кожен день Великого посту варто 
вважати строгим за своїм змістом Складною структура Великого посту є ще й тому, що в ній поєдналося багато 
церковних традицій. З одного боку, Олександрійська традиція, центральним богослужінням якої є Літургія 
Напередосвячених Дарів, а з іншого – монаша і катедральна традиція, за котрими передбачається читання притч 
протягом постових днів та пам’яті різних святих. Цим і визначається тематика посту. Вона передбачає намагання 
показати стриманість від певної їжі та вчинків, а також сенс християнського життя. Усе це складно перемішується 
в різноманітних богослужіннях. 
 

 



 

No  7  3 February 14, 2021 

This Week                                Цього Тижня               

АКЦІЯ ДОПОМОГУ CИРOТАМ...Триває акція по збору  і одягу 
для дітей українських сиротинців.  Одяг та інші речі 
просимо приносити до церковної залі і залишати 
сестринству.  

COLLECTION TO HELP THE ORPHANS ...The Sisterhood is collecting 
clothes for the orphaned children in Ukraine. You can bring 
clothes and other items to the church hall and leave them 
with our sisterhood. 

Jordan Blessing of homes 
If you wish to have your home blessed with Holy Wa-
ter 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.  
  

 

Порядок Богослужень - Liturgical Schedule 
  

У Неділю - Sundays: 
 

 8:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 англійською/ in English   

 9:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 українською/ in Ukrainian 
 

 11:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy               
 для молоді/Children’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 
 в каплиці/in the chapel 
  

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

Готуємо Пироги... 
У середу, 17 лютого, o 6  год пополудні на нашій парафіяльній кyхні  ми  будемо робити пироги. Усіх запрошуємо 
приєднатися і разом готувати цю смачну українськy страву , щоб підтримати парафію! 
 

We ARE making pyrohy... 
We will be making pyrohy on Wednesday, February 17th  at 6:00 PM in the Church Kitchen. All are welcome to 
come and make this Ukrainian dish to help benefit our parish! 

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. 

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. 
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NATALIE ACEVEDO 
773.368.0123  

Solutions Financial Mortgage  
1706 W Chicago Avenue 

Chicago, IL 60622 

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.  

Remember Us in Your Will 
You can leave a lasting legacy to benefit future genera-
tions!  Please remember St. Joseph Parish when creating 
your will.  Your good works will continue after you have 
gone home!  Please contact the office for information.  

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

REGENCY PLAZA

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

YOUR NEXT DOOR NEIGHBOR

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

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 mem-
ber requests a hospital or home visitation. 


