Українська Греко-Католицька Парафія

Св. Йосифа Обручника
St. Joseph the Betrothed
Ukrainian Greek-Catholic Church
5000 N Cumberland, Chicago, IL 60656

www.stjosephukr.com stjosephucc@gmail.com
Very Rev. Fr. Mykola Buryadnyk - Pastor

Office: 773-625-4805 Fax: 773-887-5000

Very Rev. Fr. Bohdan Nalysnyk - Associate Pastor

Rev. Deacon Marko Krutiak

INTENTIONS
Candles for
July 2021 Sun, July 4th – Our Lady of Perpetual Help
Memorial Candles
*In memory of Irene(Daughters & Grandchildren)
* Birthday remembrance Paraskevia Prohny (Fam)
Perpetual Oil Lamp
*In loving memory of Dr Osyp Szandra
(Luboslawa Szandra)
Lady of Hoshiw Shrine
* available
* available
* Mother of God Shrine
* Health and blessings forVictoria
* available

Iconostas Icon Vigil

Christ the Teacher
* Special intention for Zachary Hayda
* available
Mother of God
*For Yvette’s recovery and health for the
Spearman family
St. Joseph the Betrothed
* available
* available
St. Nicholas the Wonderworker
* Special intention for the healing of Luba’s eyesight
* available
Our Lady of Protection
* Health & blessings for Nataliia
* Health and blessings for Anastasiia

Hieromartyr Andrew of Crete (G)
Our Lady of Perpetual Help; Martyr Julian of Tarsus (J)

8:00 am - Pray for the seniors of the parish; In memory:
+ Karg family(Frances Schweda), +Vasyl Dzul(wife Irma Dzul);
+Maria-Elizabeth Dzul (mother Irma Dzul); pray for the souls of
Nataliia's family
9:30 am – Pray for the sick and shut-ins of the parish; Health:
Nyna, Volodymyr, Tatiana, Areana, Alexandria, Maksymilian,
Yurij, Ludmyla
11:30 am –Pray for the youth of the parish

Mon, July 5th–Venerable Athanasius of Athos (G)
Hieromartyr Eusebius of Samosata (J)

9:00 am -In memory:+Yevhenia-Eugenia & Jerry Doskoczynsky

Tues, July 6th – Venerable Sisoes the Great (G)
Martyr Agrippina (J)

9:00 am - Health: Maksym, Danylo, Yulia, Ivan, Daria, Kristina,

Victor, Sasha, Vasylyna, Oleksandr, Kateryna & fam , Luba,
Ivan, Ivan, Oleh & fam
6:30 pm - Vespers

Wed, July 7th - Venerable Thomas of Maleum (G)
Nativity of John the Baptist (J)

9:00 am - Pray for our clergy
6:30 pm -For those struggling with their faith

THURS, JULY 8th – Great-Martyr Procopius (G)
Ven.-Martyr Febronia (J)

9:00 am - Pray for the orphan children in the world

FRI, JULY 9th- Hieromartyr Pancratius of Tauromenia (G)
Christ the Lover of Mankind (J)

9:00 am - Pray for the sick and shut-ins of the parish

Keep in your prayers: Riley Nolan,

Irene Szymanskyj, Johanna Riznyk,
Lucille Maryniw, Laura, Sean Patterson,
Maria Lojuk, Anna Hajduk, Mark Lawrin, Marta
Stadnyk, Reed Meersman, Irena & John Skrypnyk,
Mary Papinko, Ruslan, Max &
Valentina Laurtaire, Fr. Michael Bliszcz; members
of Spirit of St Joseph; Nurses, Drs, First
Responders, and our clergy
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SAT, JULY 10th – Venerable Anthony of the Caves in Kyiv (G)
Co-suffering of BVM (J)

9:00 am - In memory; +Bohdan Adamko, +Vasyl, +Natalia,
+Yaroslav, +Omelian, +Pavlo, +Maria, +Yaroslav, +Vitalij,
+Yaroslav, +Zenovij, +Bohdan, +Natalia, +Mykola, +Natalka
+Natalia +Yelena,+Aleksandr, +Nadiya, +Viktor, +Yevhenia,
+Zoya, +Tamara, +Dmytro
5:00 pm - Vespers

1

July 4, 2021

Літній табір/ група дозвілля ...

Садочок «Ангелятко» при парафії св Йосифа Обручника, продовжує реєстрацію діток віком
від 3 до 5 років на Програму 2 серпня- 3 вересня 2021р. Група дозвілля працюватиме з 9 год.
ранку до 1 год. пополудні з понеділка по п’ятницю . Також пропонуємо право вибору на 3 дні в
тижні: понеділок, середа, п’ятниця. Режим дня включає рухливі ігри, забави, пісні , розваги
частково надворі( залежно від погодних умов), а також дитячі саморобки, малюнки та інші ручні вироби. За
докладнішою інформацією просимо звертатися в парафіальний офіс телефон: 773-625-4805 .

Реєстрація в Школу Українознавства ім. Митрополита А. Шептицького

Mи розпочали реєстрацію учнів до Школи Українознавства ім. Митрополита А. Шептицького при парафії Св.
Йосифа Обручника на 2021-2022 н.р. Повідомляємо батькам наших теперішніх і майбутніх учнів, що реєстрацію
потрібно поновлювати щороку. Для цього потрібно заповнити заяву і заплатити реєстраційний внесок. Заяви для
заповнення можна взяти протягом тижня у канцелярії, в робочі години.

Журналу Скинія...Протягом літніх місяців ми не

Skynia Magazine...During the summer months we

будемо публікувати "Роздуми про Слово Боже" у
бюлетені. Aле, можете прочитати їх на нашому вебсайті
stjosephukr.com під заголовком Медитації від Скинії

will not print "Meditations of the Word of God" in the
bulletin. However, you can read them on our website
stjosephukr.com under the heading Skynia Meditations.

Continued from p.1
th

Sun, July 11 – Repose of Blessed Olga, Princess of Kyiv (G)
Transfer of Relics of Unmercenaries Cyrus & John (J)

8:00 am - Pray for the seniors of the parish; In memory:
+Irena Zaobidny 40th day, (Stefania Zaobiedny & family)
+Hawryluk family ( Demir family)
9:30 am – Pray for the sick and shut-ins of the parish; Health: Nyna,
Volodymyr, Tatiana, Areana, Alexandria, Maksymilian, Yurij, Ludmyla; 11:30 am –Pray for the youth of the parish; In memory: +Irena
Zaobidny 40th day, (Adam Yurkiw)

Our Lady of Perpetual Help
July 4 (J)
4 липня (Ґ)
М. Б. Неустанної Помочі
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Тропар і кондак на
вшанування свята
Незалежності Сполучених
Штатів Америки

Troparion and Kondakion in
commemoration of United
States Independence Day

Troparion, Tone 6. O Father of
Тропар, глас 6. Отче всіх
all nations and Lord of the uniнародів і Владико всесвіту,
verse, * may we always show
*
нехай
ми
завжди
ourselves to be a holy people,
виявляємо
себе
святим
* trusting in you, our God, and
народом,
fulfilling your will. * Since you
довіряючи Тобі, Боже наш, і
have bestowed on us this heritвиконуючи твою волю.
age of your bounties, * may we
* Даруючи нам насліддя
ever worship you, * and
Твоїх
щедростей,
*
make our nation a place
Christ
Lover
of
Mankind
July
9
(J)
June
11
(G)
поклоняючись Тобі, *
of freedom, equality, and
станови
наш
народ Христа Чоловіколюбця 9 липня (Ю) 11 червня
justice for all.
місцем свободи, рівності
Kontakion, Tone 6. O Lord, two hundred years ago, *
та
справедливості
для
всіх.
our country claimed its place among the family of naКондак глас 6. Двісті років тому, Господи * наша
tions. * You have richly favored us with your blessкраїна заявила своє місце серед рід народів. * Ти
ings * and prospered us with the fullness of the land. *
багатствував нас своїми благословеннями * і
We now offer our gratitude to you and we rededicate
процвітaв нас повнотою землі. * Ми з вдячністю
ourselves to serving you, * so that the works of justice
присвячуємо себе у служінні Тобі *, щоб діла
and freedom might be shared by all peoples.

Venerable Anthony of the
Caves in Kyiv
June 11 (G) 23 липня (Г)
Прп. Антонія Печерського,
Київського

No 27

NATIVITY OF JOHN THE BAPTIST
7 ЛИПНЯ (Г) 24 JUNE (G)
РІЗДВО ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ
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A heartfelt thank you to our sponsors !

Сердечно дякуємо нашим спонсорам !

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

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 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.

Відвідини Хворих

Станьте членами Парафії св. Йосифа Обручника!

Просимо повідомити парафіяльних отців про
потребу відвідин хворих у лікарнях чи вдома.

Аплікаційні форми для заповнення можна взяти в
церковній канцелярії тел: 773 625 4805.

Become a member of St. Joseph the Betrothed Church!

Visitation of the Sick

Parish membership forms are available at our church office,
telephone number: 773 625 4805.

Please contact our parish clergy when a family
member requests a hospital or home visitation.
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