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Українська Греко-Католицька Парафія 

Св. Йосифа Обручника 
St. Joseph the Betrothed 

Ukrainian Greek-Catholic Church 

 

      Rev. Deacon Marko Krutiak  

Keep in your prayers:   Olesia Andruch, Ed 
Coleman, Riley Nolan, Johanna Riznyk, 
Laura, Lucille Maryniw, 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; Drs, First Responders,  
Nurses, and our clergy 

INTENTIONS 
 

Sun, Sept 12th – Hieromartyr Autonomus ; Sunday before the Exaltation  
Leave-taking  of the Nativity BVM (G) 
Hieromartyrs Alexander, John & Paul the Younger of Constantinople  (J) 
8:00 am - Pray for the seniors of the parish; Health & blessing for 
Swytnyk family; In memory: +Josephine Bereza (M Hanowsky Fam) 
9:30 am –  Pray for the sick and shut-ins of the parish;   
Health: Volodymyr, Tatyana, Ariana, Alexandria, Maksymylian, 
Lyudmyla, Nyna, Yuriy; In memory:+Lida Holod (Spirit of St Joseph), 
+Olga Melnyk (Spirit of St Joseph) +Irene Szymanskyj  
(Spirit of St Joseph) 
11:30 am  – Pray for the youth of the parish; Health Serhiy, Natalia, 
Taras, Anastasia, Matviy, Myroslav, Anna, Nazar, Olha 
In memory: +Irene (A Wenglowskyj) 
 

Mon, Sept 13th  – Hieromartyr Cornelius (Forefeast of Exaltation )(G)   
Placing of the Precious sash of the theotokos in Calcopratrea (J) 
9:00 am -In memory:+Zofiya 9th day; +Yevhenia; 
6:30 pm - Vespers  
   

Tues, Sept 14th– Exaltation of the Holy Cross (G)   
Venerable Symeon the Stylite   (Ecclesiastical New Year) (J) 
9:00 am - Health & Blessing for Mary Spearman on the occasion of her 
Birthday;   In memory: +Joseph Hajduk 
6:30 pm - For those struggling with their faith  
 

Wed, Sept 15th- Great Martyr Nicetas (G) 
Martyr Mamas (J) 
9:00 am - Pray for our clergy 
 

THURS, Sept 16th-Great martyr Euphemia (G) 
Hieromartyr Anthimus (J) 
9:00 am - Pray for the sick and shut-ins of the parish 
 

FRI, Sept 17th - Martyr Sophia and her daughters Faith, Hope & love (G) 
Hieromartyr  Babylas Prophet Moses (J) 
9:00 am - In memory: +Kay Drews Death Rememb ( George & Diane) 
 

SAT,  Sept 18th  – Venerable Eumenius (G) 
Venerable Zachary & Elizabeth (J) 
9:00 am -Health & blessing for Zachary                                                                              
In memory: +Lida Holod (Chornij)  +Natalia, +Bohdan, +Mykola, 
+Zenovij,  +Yelena, +Aleksandr,  +Nadiya,  +Viktor, +Yevhenia, 
+Zoya, +Tamara, +Yaroslav, +Omelyan, +Pavlo, +Maria, +Yaroslav, 
+Olha, +Serhiy, +Petro, +Hanna, +Ivan, +Vasyl, +Hanna, +Yevhenia, 
+Maria, +Volodymyr, +Vasyl, +Mykhailo, +Maria, +Yaroslav, 
+Omelyan, +Pavlo, +Maria, +Yaroslav, +Bohdan, +Vitaliy, 
+Sviatoslav, +Olha, +Serhiy, +Ivan, +Vasyl         
5:00 pm - Vespers  

Candles for September 
2021 

Memorial Candles 
*In loving memory of Anna Wizniak 
(daughter Irene Maksym) 
Perpetual Oil Lamp 
* In loving memory of Dr Osyp Szandra 
(Luboslawa Szandra) 
Lady of Hoshiw Shrine 
*In loving memory of Lida Holod  
(Lisa & Eric)  
*In loving memory of Kay Petosa  
(E Goeters) 
* Mother of God Shrine 
* In loving memory of Dackiw, Crowhurst, 
Barnas and Zubrycky Families (L Zubrycky) 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
* For the soul of the servant of God Ivan-Illia 
(Iryna) 

* Available 
Mother of God   
* In memory of Olga Melnyk (N Mandzij) 
*In memory of Irene Zaobidny (V Gojewycz) 
St. Joseph the Betrothed  
* In loving memory of Mykola Szluz (Fiedler 
Family) 
* Available 
St. Nicholas the Wonderworker  
*Health & Blessings for Luba Shevchuk 
*Health & Blessings for Viktoria & Nataliya 
(Levchenko Fam) 
Our Lady of Protection 
* Health & Blessings for Olesia 
* In loving memory of Maria & Volodymyr 
(Sabetskii Family) 
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The Liturgical Year—Uniting us with God 

 + Fr. Pavlo Hayda 
  

 The first day of September(G) September 14 (J)   each 
year is the beginning of   a new church year - the liturgical year. 
The liturgical year, following a certain order, offers us a cycle 
of prayers and commemorations that bring to our minds and         
hearts the teachings of the Gospel   and the main events of our 
salvation. Celebrating a feast takes the   event out of the past 
and makes it present. We, thereby, share in the grace and be-
come more closely   related to Christ. 

We are called to live the liturgical year in order to re-
live the whole    life of Christ: from 
Christmas to Easter; from Easter to 
Pentecost. We are challenged to 
unite ourselves with Christ in his 
birth, growth, suffering, dying, tri-
umphal rising and his being with us 
in his Church. The liturgical year 
forms Christ in us from his birth to 
his full stature of the perfect man. 
In the Beatitudes (Mt 5: 3-12, Lk 6: 
20-26), Christ offers us a portrait of 
himself as meek, poor, hungry for 
holiness, suffering for justice, merci-
ful, peaceful, pure of heart and com-
passionate. Reflecting on the feasts 
can help us come to a deeper under-

standing of the Beatitudes. Let us look at some of the feasts: 
Тhe Exaltation of the Holy Cross challenges us to 

hold up the Cross of Christ to find the courage to carry the 
crosses of our own lives with the meekness of Christ. Meekness 
will lead us to be calm, self-controlled and obedient to God as 
Jesus was, rather than being ruled by pride, self-pity or irritabil-
ity. 

Nativity of Our Lord Christ who was poor and hun-
gered for holiness offers us in his humble birth that we celebrate 
at Christmas, the opportunity to reflect on the attachments we 
have to money, fame and honor, that often make us greedy, en-
vious and jealous. The truly poor and holy understand that all is 
gift and that true detachment comes from accepting the gift God 
created us to be, and accepting others as the gift God created 
them to be. 

Theophany we see Christ baptized by St. John the 
Baptist. Both knew how to suffer for justice. John was a true 
disciple, a champion of holiness and Jesus is proclaimed 
"Beloved Son" by his Father as the Holy Spirit poured forth 
grace. Suffering for justice gives us the courage to be true disci-
ples and beloved sons and daughters. Season of the Great Fast ~ 
Mercy is love in action. Christ shares his mercy with us. A deep 
relationship with Christ will allow us to concentrate on the good 
qualities of others and to assist them with their needs. 

Easter and Pentecost gives us the opportunity to be 
free from fear, trusting in the new life of the Resurrection. Liv-
ing in peace with a heart that is totally unselfish and pure so that 
everything is for God is a result of living the Beatitudes well. 
The Holy Spirit will grace us to have undivided hearts and com-
pelling visions that will lead us to the Kingdom. 

Transfiguration we see the compassion and care 
Christ has for his favorite Apostles in allowing them to see his 
glory prior to his Resurrection so that they would understand his 
Passion and Death. Suffering and sorrow should gift us with 
understanding hearts so the we can be compassionate truly 
"companions" to those who suffer. 

Living the Liturgical Year well will provide us the op-
portunity to unite ourselves to God in all the seasons and events 
of our lives. 
  

Літургічний Рік-Єднає нас з Богом 
+ o. Павло Гайда 

 

Першого вересня (Ґ) 14 вересня (Ю) кожного року 
є початком нового церковного року - літургійного року. 
Літургійний рік подає нам в певному порядку цикл моли-
тов і стихир, котрі подають для нашого ума і серця вчення 
Євангелії і ключеві події нашого спасіння. Святкування 
празника усучаснює події минулого. Ми, таким чином, от-
римуємо Божу благодать і стаємо тісніше пов'язані з Хри-
стом. 

Ми є покликані переживати цілий літурґічний рік, 
щоб взяти участь у цілому житті Христа: від Різдва до Пас-
хи, і від Пасхи до П'ятидесятниці. Ми є покликані з'єднати-
ся з Христом. у Його народженні, зростанні, страстях, 
смерті, славному воскресінні і в Його перебуванні разом з 
нами в Його Церкві. Літурґічний рік формує Христа в нас 
від Його народження аж до Його стану дорослої людини. 

В Блаженствах (Мт. 5:3-12, Лк. 6:20-26) Христос 
дає нам своє зображення: Він є лагідний, вбогий, спраглий 
святості, страждаючий в ім'я справедливості, милосердний, 
миролюбивий, чистий серцем і співчутливий. Роздумуючи 
про празники, ми можемо прийти до глибшого розуміння 
Блаженств. Розгляньмо деякі з цих празників: 

Воздвиження Чесного Хреста закликає нас до під-
несення Хреста Христового для того, щоб знайти в собі 
мужність нести хрести нашого власного життя з Христо-
вою лагідністю. Завдяки цій лагідності ми станемо спокій-
ними, врівноваженими і, як і Христос, послушними Богові, 
замість того, щоб бути порушуваними гордістю, жалем до 
самого себе чи гнівливістю. 

Різдво Господа Нашого Ісуса Христа, котрий був 
вбогим і спраглим святості, показує нам у Його вбогому 
народженні, котре ми тепер урочисто вшановуємо як 
Різдво, нагоду задуматися над нашим прив'язанням до гро-
шей, слави й шани, котре часто нас вчиняє пихатими, за-
здрісними й підозрілими. Той, хто дійсно є вбогий і святий 
розуміє, що все є даром, і що справжнє неприв'язання при-
ходить від признання цього дару; приймаючи нас самих та 
інших такими, якими вони є. 

У Святому Богоявленні бачимо Христа, що хре-
ститься від Івана Хрестителя. Обидвоє вони знають, що то 
є терпіти за справедливість. Іван Хреститель був справжнім 
учнем, подвижником святості, а Христос був проголоше-
ний "Сином Улюбленим" Своїм Отцем, в той час, як Свя-
тий Дух зливав благодать з висот. Страждання в ім'я спра-
ведливості дає нам мужність бути правдивими учнями і 
улюбленими Богом синами й дочками. 

Час Великого Посту показує нам, що милосердя - 
то є діяльна любов. Христос ділиться з нами Своїм мило-
сердям. Глибока злука з Христом дасть нам змогу зосере-
дитись на добрих якостях інших людей і допомагати їм в 
їхніх потребах. 

Празник Пасхи і Зіслання Святого Духа дає нам 
змогу звільнитися від страху, надіючися на нове життя у 
Воскресінні. Життя в мирі, маючи повністю нееґоїстичне й 
чисте серце, так що все є для Бога, - є результатом життя 
згідно з Блаженствами. Святий Дух дасть нам ласку мати 
неподільне серце і дороговказ до Божого Царства. 

У Преображенні бачимо те співчуття і турботу, 
яку Христос має до своїх вибраних апостолів, дозволяючи 
їм бачити Свою славу ще перед Воскресінням, щоб вони 
могли зрозуміти Його Страсті і Смерть. Страждання і жаль 
повинні сповнити вирозумінням наші серця, щоб ми могли 
бути співчутливими - справжніми приятелями для тих, хто 
страждає. 

Добре переживання літургічного року дасть нам 
можливість з'єднатися з Богом у всі періоди й у всіх подіях 
нашого життя. 
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Sun, Sept 19th – Martyrs trophimus, Sabbatius & Dorymedontus;  
Sunday After the Exaltation (G) 
Miracle of the Archangel Michael (J) 
8:00 am - Pray for the seniors of the parish;  
In memory: +Stephen Gural (Helen Ehlers);  
+Kateryna Szwed (M Spearman); +Olga Gulya  
(R Kalinski); +Mary Jablonski (R Kalinski);  
+William Holowtchyn (Holowtchyn Fam) 
9:30 am –  Pray for the sick and shut-ins of the parish;   
In Health: Volodymyr, Tatyana, Ariana, Alexandria, 
Maksymylian, Lyudmyla, Nyna, Yuriy;  In memory: 
+Lida Holod (Spirit of St Joseph),  
11:30 am  – Pray for the youth of the parish;  
In memory: +Irene (A Wenglowskyj) 

 News                                  Вісті 

Школа танцю “Вишиванка” 
Запрошуються діти від 3-х років і старші. Запис про-
водитиметься  За детальною інформацією просимо 
звертатися за тел: 773-931-9144/773-931-9086 
(Павло/Оксана) 

САДОЧОК “АНГЕЛЯТКО” 
Продовжуємо запис дітей віком від 3 до 5 років у світличку “Ангелятко” на осінню програму 2021-2022 навчаль-
ного року, яка розпочнеться 13 вересня 2021 р.  Заняття відбуваються з понеділка до п’ятниці з 9:00 ранку до 
1:00 пополудні, від 13 вересня до 23 грудня.  Дітей можна записати на 2, 3 або 5 дні в тиждень.   Форми для ре-
єстрації в канцелярії нашої церкви.  За детальною інформацією просимо звертатися за тел: 773-625-4805. 

Реєстрація дітей до Першої Св. СповіДІ 
Набираємо дітей віком від 8 років, які планують при-
ступити до Першої Сповіді та Урочистого Святого При-
частя у 2021-2022 році. Форми для реєстрації дитини 
можна взяти в канцелярії цекрви св. Йосифа. Заняття 
розпочнуться у жовтні; точну дату ми повідомимо бать-
кам згодом на електронну пошту.  

Registration for First Confession Holy Communion 
We are signing up children from the age of 8 who plan 
to participate in the First Confession and Solemn Holy 
Communion in 2021-2022. Forms for registration can 
be picked up  in the parish office. Classes will begin in 
October; we will notify parents of the exact date later by 
e-mail. 

Готуємо Пироги... 
У середу, 15 вересня, o 6  год пополудні на нашій пара-
фіяльній кyхні  ми  будемо робити пироги. Усіх запро-
шуємо приєднатися і разом готувати цю смачну 
українськy страву, щоб підтримати парафію! 

We ARE making pyrohy... 
We will be making pyrohy on Wednesday, Sept 15, at 
6:00 PM in the Church Kitchen. All are welcome to come 
and make this delicious Ukrainian dish to help benefit our 
parish! 

    Spirit of St. Joseph 
Come and help us celebrate the end of Summer and begin-
ning of Fall. The next meeting will be Tuesday, September 
21 at 11:30am in the church hall.  It's a bring your own lunch 
with beverages and dessert provided.  

Bingo will be played.  Please come. 

  Музичні Заняття  
Музична студія при церкві св. Йосифа Обручника оголо-
шує набір дітей у такі класи: 
фортепіано (тел. п. Галина тел. 773-882-6222),  
гітара (п. Надія тел. 773-808-1089) 

Дитячий церковний хор «Надія» оголошує набір дітей, 
які люблять співати. Хор буде вивчати Божественну 
Літургію та періодично співати під час дитячої Літургії 
на  11:30, а також буде вивчати  українські  пісні тощо.  
    Для отримання додаткової інформації телефонуйте  за 
номерами: 708-996-5002 - керівник п.Ольга Допілко, та 
з   організаціних питань - 773-716-8997 п.Тетяна Багрій. 

Духовна віднова 
У неділю 19 вересня під час всіх Літургій (8:00, 9:30 та 11:30 ранку), та 20-22 вересня о 9:00 ранку та 6:30 вве-
чері на нашій парафії буде вести духовні реколекції о. Ілля, монах-студит і духовний отець  Свято-Успенського 
монастиря в Річмонді, Ілліноіс. В останній вечір реколекцій, 22 вересня, о 6.30, буде служитися служба Собо-
рування, служба , де вділяється Святе Таїнство Єлеопомазання. Запрошуємо всіх парафіян та друзів відвідати 
цю чудову можливість для духовної віднови. 

 Заняття з мистецтва 
Можливо наступний Пікассо живе у вашому домі? 
Познайомте свою дитину зі світом мистецтва за до-
помогою урокіа професійного художника п. Мона-
стирецького. Для отримання додаткової інформації 
телефонуйте за номером 773-552-9929 
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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 церкві/in church 
  

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 плану-
ванні 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, зобо-
в’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  

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. 


