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Candles for  

December 2021 

 
 

Memorial Candles 
*In loving memory of  Fr. Shary, Fr. Hayda,  
Fr. Glynn (F&S Fiedler Family)  
* In loving memory of Pavlo Prohny (Family) 
Perpetual Oil Lamp 
*In loving memory of Dr Osyp Szandra (Luboslawa 
Szandra) 
Lady of Hoshiw Shrine 
* In loving memory of Lida Holod (Lisa & Eric) 
* Health & blessings for the Senata Family 
* Mother of God Shrine 
*In loving memory of Dackiw, Crowhurst,  
Barnas and Zubrycky Families (L Zubrycky) 
* Health and Birthday blessings for Stefania and 
Katelyn (Family) 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
*In loving memory of Tomir and Yuriy  
(L. Shevchyk) 
*In loving memory of Anastazia Chomiak 40th 
day (sister Natalie) 
Mother of God   
* Health & Birthday Blessings for Helen Eizik 
(Lorraine Eizik) 
* In loving memory of Anthony & John Deeds 
(Family) 
St. Joseph the Betrothed  
*In loving memory of Teodor Melnyk (daughter 
Maria) 
*In loving memory of Mykola & Anna Szluz 
(F & S Feidler) 
St. Nicholas the Wonderworker  
* In loving memory of Olga Melnyk (daughter 
Maria) 
* In loving memory of Swiatoslaw Stadnyk (Marta 
Stadnyk) 
Our Lady of Protection 
*Blessings for the families of George & Mae  
Kuzma (George & Diane) 
* Health and blessings for the Seneta Family 

INTENTIONS 
Sun, Dec 26th – SYNAXIS OF THE THEOTOKOS; SUNDAY AFTER CHRISTMAS (G) 
MARTYRS EUSTRATIOS, AUVENTIUS, ESUGENIUS, MARDARIUS & ORESTES;  
SUNDAY OF THE HOLY FOREFATHERS (J) 
8:00 am - Necessary support for Ruslan; In meomry: +Sofie Onifer & 
+Olga Gulya (Onifer Fam); +Myroslav, +Emilia, +Lubomyr, +Taras 
Klymkowycz (Family Klymkowycz) 
9:30 am -Health Volodymyr, Tatyana, Ariana, Alexandria, 
Maksymylian, Lyudmyla, Nyna, Yuriy; Mariia, Olha, Ivan Iryna, 
Mariana, Ivan, Diana 
11:30 am - Health & blessings for  Lukas & Maia  (A Cozuc) 
In memory: +Lida Holod (Lisa & Erik);   
 

Mon, Dec 27th – APOSTLE, FIRST MARTYR & ARCHDEACON STEPHEN (G)   
MARTYRS THYSUS, LEUCIUS, PHILEMON, APOLONIUS & CALLINICUS (J) 
9:30 am -  For all parishioners 
 
 

Tues, Dec 28th – 20,000 MARTYRS OF NICOMEDIA (G)   
HIEOMARTYR ELEUTHERIUS (J) 
9:00 am - In memory:+ Bohdan Adamko, +Natalia, +Bohdan, 
+Mykola, +Zenoviy, +Nadiya, +Viktor, +Yevhenia, +Zoya, 
+Tamara, +Ivan, +Myron, Andrij, +Ihor, +Bohdan, +Marta, 
+Roman, +Liuba, +Yaroslava,+Kseniia 1yr , +Anna; +Kay Drews 
Anniv(George & Diane); +Katherine  +Stanley Gruszesky, +Bob 
Mulcahy (Kathleen Gruszesky) 
 

Wed, Dec  29th – HOLY INNOCENTS SLAIN BY HEROD (G) 
PROPHET HAGGAI (J) 
9:00 am - Pray for the sick and shut ins of the parish 
 

THURS, Dec  30th–MARTYR ANYSIA (G) 
PROPHET DANIEL & 3 HOLY YOUTHS (J) 
9:00 am -  Pray for those suffering with the covid virus 
 

FRI, Dec  31ST – VENERABLE MELANIA; LEAVE-TAKING OF  NATIVITY (G) 
MARTYR SEBASTIAN & HIS COMPANIONS (J) 
9:00 am -  For the victims of natural disasters 

6:30 pm - Moleben 
 

SAT,  Jan 1ST– CIRCUMCISION OF OUR LORD; BASIL THE GREAT (G) 
9:00 am - For all parishioners 
5:00 pm - Vespers 
 

Sun, Jan 2ND – Sunday before Theophany; Sylvester Pope of Rome (G) 
Sunday before Christmas; Hieromartyr Ignatius the Godbear (J) 
8:00 am - For the seniors of the parish; In memory: +Ann Gulya & 
+Olga Gulya (J Gulya) 
9:30 am Health Volodymyr, Tatyana, Ariana, Alexandria,  
Maksymylian, Lyudmyla, Nyna, Yuriy; Mariia, Olha, Ivan, Iryna,  
11:30 am - Health & blessings for  Lukas & Maia  (A Cozuc) 
In memory: +Lida Holod (Lisa & Erik)   
 

(to be continued in the next bulletin)
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Неділя 25-та по Зісланні Святого Духа 
Лк. 10, 25-37: А хто мій ближній? 

 

Притча Ісуса Христа про милосердного самарянина ду-
же багата на різні біблійні символи. Тим самим її слова 
мають глибоке духовне значення, несуть нам важливу 
науку для нашого духовного життя. Відповідаючи на 
запитання законовчителя – хто мій ближній?, словами 
цієї притчі Ісус дав практичну і повну відповідь. Він 
пояснив не лише хто є моїм ближнім, а також як потріб-
но любити ближніх. 
 
Перше, на що потрібно звернути увагу, це місце, де від-
бувається подія, про яку розповідає притча. Чоловік 
ішов з Єрусалиму до Єрихону, тобто з Божого міста у 
світ. На цій дорозі його тяжко побили і пограбували 
розбійники. Через деякий час тією самою дорогою ішли 
священик і левіт. Побачивши потерпілого чоловіка, во-
ни пройшли мимо. На перший погляд священик і левіт 
не зробили нічого злого потерпілому, але й не зробили 
нічого доброго. 
 

Хоча євангеліст Лука не уточнює мети їхньої подорожі, 
правдоподібно вони верталися із служіння в Єрусалим-
ському храмі, до дому, від Бога до світу. І що ж відбу-
вається? Ті, що були покликані і посвятилися служити 
Богові і людям, побачивши на своїй дорозі потерпілого, 
відмовилися надати йому першу невідкладну медичну 
допомогу. Їхня поведінка показала правдивий стан їх-
ньої душі, що вони прославляли Бога лише устами, а не 
серцем, тому не побачили Божого образу в потерпіло-
му, їхня побожність виявилася пустою, не принесла ба-
жаних плодів любові і милосердя до ближнього. Цю 
правду потвердив сам Ісус своїми словами: „О лицемі-
ри! Добре про вас пророкував був Ісая: Оцей народ 
устами мене поважає, серце ж їхнє далеко від ме-
не” (Мт. 15, 7-8). 
 

З однієї сторони відмова священика і левіта допомогти 
потерпілому є оправданою, бо вони дотримувалися об-
ряду чистоти. Адже ізраїльський закон забороняв доти-
катися померлого чи крові, бо хто це вчинив, ставав 
нечистим, не міг молитися, доки не пройшов обряд очи-
щення. Однак причина їхньої відмови криється в іншо-
му – їхньому самолюбстві. Зберігаючи релігійну чисто-
ту, священик і левіт насправді думали про себе, про 
власне добро і славу, ніж про Бога і ближніх, про добро 
своєї душі. 
 

Натомість самарянин, котрим євреї погорджували, ви-
явився більш побожним, ближче до Бога, бо думав і 
дбав про потерпілого. 
 

Іншим прикладом фальшивої побожності є законовчи-
тель, котрий започаткував сьогоднішню історію про 
самарянина. Законовчитель звернувся до Ісуса з важли-
вим запитанням: „А хто мій ближній?” Однак вже сама 
форма цього запитання викриває його підступність і 
нещирість. Питаючи Ісуса, „А хто мій ближній?”, зако-
новчитель насправді шукає в ближньому передусім пев-
ної особистої вигоди: неначе питає - хто може бути ко-
рисний, вигідний мені. Таким чином він не шукав наго-
ди кому би міг безкорисливо послужити, виявити свою 

Sunday of the Holy Forefathers 
 

At this time of the year we see our neighbors celebrating 
the western Christmas, and many of us may have had this 
thought: why cannot we celebrate the Holy Nativity of 
Christ on the same day? This Sunday gives us the an-
swer… 
The [Eastern] Church, as if anticipating the above ques-
tion, begins preparing us for the great day of the Nativity 
of Christ by means of the Nativity fast. As we approach 
this day, the Church commemorates the last two Sundays 
before Nativity in a special manner and points out their 
significance by naming them differently from ordinary 
Sundays. On the Sunday two weeks before Nativity we 
commemorate the Sunday of the Holy Forefathers. The 
Sunday directly preceding Nativity is called the Sunday of 
the Holy Fathers. 
What is so special about the Holy Forefathers and who 
were they? The word “forefathers” means just that: very 
distant ancestors of ours. Our most distant ancestors were 
Adam and Eve, followed by the biblical patriarchs Noah, 
Abraham, Isaac, Jacob, and others who are mentioned in 
the Holy Bible. What was so special about them? Adam 
and Eve were the first human beings who committed a sin, 
but they were also the first people to repent. They repented 
of their transgressions all of their life. 
The common denominator for all the Forefathers was their 
faith in the true God, the Creator of this world and of all 
things visible and invisible, just like we sing in our Creed 
at every Divine Liturgy. 
The Holy Forefathers very strictly and faithfully followed 
all the commandments which God sent them: they never 
compromised their faith because of surrounding circum-
stances. They firmly believed that what was right was right 
and what was wrong was wrong, regardless of what the 
majority of people were doing and thinking. In other 
words, the holy Forefathers did not subscribe to the man-
made theory of “political correctness”! It was not always 
easy for them, but they never compromised their faith. 
Christianity is a struggle: it always was and always will be. 
Moral and spiritual values never change. Right is always 
right and wrong is always wrong. People very frequently 
forget or ignore the fact that God is outside the concept of 
time. Time exists only for mortal beings and will someday 
come to an end, while God’s laws are outside time and, 
therefore, have an eternal value. 
In the holy Gospel the Lord Jesus Christ says: “I came not 
to send peace, but a sword” (Matt. 10:34). The sword is a 
symbol of combat – primarily spiritual combat. We have to 
fight throughout our entire life, and the most difficult bat-
tle is within ourselves. But before engaging in combat we 
have to know whether we are on the right path. Therefore, 
we should not blindly follow the actions of the majority in 
our society. In ancient times the great Greek philosopher 
Socrates said: “The majority is never right.” All revolu-
tions have been based upon the principle of how to control 
and lead the majority. 
And so the Holy Forefathers have shown us many bright 
examples of how to act and how to think: first of all, that 
God should be very real for us and not something abstract, 
and secondly, that we should examine our surrounding 
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любов людині і Богові. Словами притчі про милосерд-
ного самарянина Ісус показав, що законовчитель на-
справді не шукав правди а особистої вигоди. А дух 
Господньої заповіді Люби ближнього свого, як себе 
самого, говорить інше: а для кого я можу бути ближ-
нім, кому я можу стати у допомозі, бути корисним. 
Божі заповіді навчають нас про особисту ініціативу 
людини, готовність самостійно виявляти добро: люби-
ти Бога і любити ближніх, першим спішити на поміч 
тим, хто цього потребує, а не шукати тих хто творить 
добро нам. 
 

 Історія самарянина пригадує, якою є правдива жертва 
і любов Богові: що тільки щира молитва буде вислуха-
на Богом: „Жертва Богові - дух скрушений: серцем 
скрушеним і смиренним Бог не погордить” (Пс. 50, 19) 
– навчає цар Давид з досвіду власного життя. Роздуми 
над притчею про милосердного самарянина відкрива-
ють нам три важливі науки. 
 

Перше. Звернення самарянина до Ісуса із запитанням – 
„А хто мій ближній?”, є у певній мірі молитвою. Щоб 
наша молитва була вислухана, вона має бути щира і 
покірна, про що запевнює нас апостол Петро: „Бог гор-
дим противиться, а покірним дає благодать” (1 Пет. 5, 
5). Бо коли ми у молитві шукаємо певного добра у Бо-
га, ми шукаємо Його самого, або відкидаємо Його сво-
єю зверхньою поставою, чинимо без-
плідними наші звернення до Бога. 
 

Друге. Спосіб, яким Ісус відповів за-
коновчителеві на його запитання, по-
казує, що ми знаходимо Ісуса не тіль-
ки в молитві, а також і в особі наших 
ближніх, зокрема в тих, що потребу-
ють нашої допомоги: „Усе, що ви 
зробили одному з моїх братів найме-
нших - ви мені зробили” (Мт. 25, 40). 
 

Третє. Шукаючи собі приятелів, лю-
ди природно вибирають добрих осіб, 
близьких собі за уподобанням, з кот-
рими легко спілкуватися, приємно 
проводити час, від котрих маємо на-
дію отримати якесь добро. Однак Бог 
створив всіх з любові і любить всіх 
однаково, не за зовнішньою ознакою, 
і хоче, щоб всі люди були його прия-
телями: „Називаю вас приятелями, бо все я вам об’я-
вив, що чув від Отця мого” (Ів. 15, 15), адже Христос 
страждав і умер за всіх, що усіх спасти, вчинити учас-
никами своєї небесної радості: „Бог же показує свою 
любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще 
були грішниками”. (Рим. 5,8). „Бог хоче, щоб усі люди 
спаслися і прийшли до розуміння істини” (1 Тм. 2,4). 
За прикладом Христа, як правдиві християни, учні і 
послідовники Ісуса Христа, ми повинні любити і допо-
магати всім, кого зустрічаємо у житті в якійсь потребі, 
у кожному віднайти образ і подобу Бога. Бо там де є 
поділ на вигідних і невигідних людей, там панує дух 
диявола, а Божий дух любові провадить всіх до з’єд-
нання. 
 

Наше життя подібне до бумеранга. Чим сильніше ки-

environment against this background. Thus we will be able 
to see how much Western Christianity has lost its focus on 
God and a godly life. Western Christians have, unfortu-
nately, lost a true understanding of God. The image of God 
in Western Christianity has gone from bad to worse and is 
far removed from reality. Just think: what has eternal value 
in our environment nowadays? We are surrounded by spir-
itual emptiness or a horrible distortion of all things divine. 
In the days of the Forefathers mankind’s view of life was 
not much different from our times, but the Forefathers 
themselves held on to their faith very firmly and did not 
compromise the truth of their faith just because the majori-
ty thought otherwise. They held on to their faith, and for 
this God’s grace made them strong. 
Let us think about this, dear brethren, and let us try to fol-
low the example of the Holy Forefathers, since we current-
ly find ourselves in a similar situation. We can respect the 
beliefs of our neighbors, but we should not compromise 
our own faith. Our [Eastern Christian] faith has much bet-
ter examples and deeper roots in our Forefathers, whose 
memory we gloriously celebrate today.  
 

http://www.holy-transfiguration.org/ 

нув, тим сильніше повернеться.  
Один маленький хлопчик в приступі 
гніву закричав до мами: „Я тебе не лю-
блю!”, мама була розумною жінкою і 
сказала синові піти і вигукнути про це 
на подвір’ї, (а вони жили у  
гірській долині). Хлопчик побіг у до-
лину і закричав: „Я тебе не люблю!” 
Луна відповіла: „Я тебе не люблю!”. 
Прибігає до мами і каже, що у долині 
сховався поганий хлопчик, який гукає, 
що не любить мене. Мама каже: піди і 
скажи, що ти його любиш. Хлопчик 
побіг вигукнув: „Я тебе люблю!”, і лу-
на теж відповіла: „Я тебе люблю!” На-
ші слова і вчинки як луна – що говори-
мо і робимо – те до нас і повертається. 
Що людина сіє, те і буде жати. 
 

Законовчитель, питаючи Христа, „А 
хто мій ближній?”, отримав набагато більше ніж про-
сив. Ісус словами притчі пояснив йому не лише хто є 
нашим ближнім, а також показав як ми повинні люби-
ти наших ближніх, допомагати їм у потребі, незважаю-
чи на особу. Отож, за прикладом Христа, стараймося 
щиро і в любові служити всім, єднаймося і зближаймо-
ся до Христа, а Господь наблизиться до нас, щедро 
поблагословить нас пізнанням і розумінням Божої пра-
вди, дарами Святого Духа, розумінням один одного, 
повнотою щастя божих дітей, яке панує у небі.  
о. Михайло Чиж 
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Christmas Schedule  2021-2022 
 

Sunday, December 26th – Synaxis of the Mother of God (G) 
   Normal Sunday schedule (8:00, 9:30 and 11:30)  

Monday, December 27th – Feast of St. Stephen the 1st Martyr (G) 
9:00 am  Divine Liturgy (Ukr./Eng.) 
6:30 pm  Divine Liturgy (Ukr./Eng.) 

Friday, December  31st – Venerable Melania (G)  New Year’s Eve 
9:00 am  Divine Liturgy (Ukr./Eng.) 
6:30 pm   Moleben 

Saturday, January 1st – Circumcision of Our Lord & St. Basil the Great (G)  
9:00 am          Divine Liturgy (Ukr./Eng.) 

Wednesday, January 5th – Vigil of the Theophany–day of fast (G) 
9:00 am  Divine Liturgy with Lesser Water Blessing 

Thursday, January 6th – Theophany –Our Lord’s Baptism in the River Jordan (G) 
 8:00 am Great Compline (Z Namy Boh); & Divine Liturgy with Great Water Blessing 

Friday, January 7th – Nativity of Our Lord (J)  
 8:00 am  Great Compline (Z Namy Boh) & Divine Liturgy of the Nativity (Ukr.) 
            11:30 am  Divine Liturgy of the Nativity (Ukr.) 
 6:30 pm  Divine Liturgy of the Nativity (Ukr.) 

Saturday, January 8th – Synaxis of the Mother of God (J) 
9:00 am  Divine Liturgy (Ukr.)  

 11:00 am  Divine Liturgy (Ukr.) 
5:00 pm  Vespers 

Sunday, January 9th – Feast of St. Stephen the 1st Martyr -Sun. after Christmas (J) 
   Sun. after Theophany (G) 
  Normal Sunday schedule (8:00, 9:30 and 11:30)  

Thursday, January 13th -– Venerable Melania (J) 
 6:30 pm   Vespers 

Friday, January 14th – Circumcision of Our Lord and St Basil the Great (J) 
   9:00 am  Divine Liturgy (Ukr.) 

 6:30 pm Divine Liturgy (Ukr.) 

Sunday, January 16th – Sunday before Theophany (J) 
8:00 am          Divine Liturgy (Eng.) 
9:00 am  Divine Liturgy (Ukr.) 

  Parish Praznyk will take place after the 2nd Liturgy in the church hall. 

Tuesday, January 18th – Vigil of the Theophany- Day of Fast (J) 
  9:00 am Divine Liturgy with Lesser Water Blessing (Ukr.) 

Wednesday, January 19th – Theophany – Jordan (J) 
 8:00 am Great Compline (Z Namy Boh); Divine Liturgy with Great Water Blessing 
(Ukr.) 
 11:30 am  Divine Liturgy (Ukr.) 
 6:30 pm  Divine Liturgy (Ukr.) 
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doES YOUR CHILD UNDERSTand the GOSPEL? ЧИ ВАША ДИТИНА РОЗУМІЄ  ЄВАНГЕЛІЄ? 

Різдвяний Порядок  2021-2022 
 
 

Неділя, 26 го  грудня – Собор Пресвятої  Богородиці (Г) 

  Звичайний недільний порядок (8:00, 9:30 i 11:30)  

Понеділок, 27 го  грудня – св. Первомученика Стефана (Г)  
 9:00 рано св. Літургія (укр. /анг.) 
 6:30 веч. св. Літургія (укр. /анг.) 

П’ятниця, 31го грудня – Преподобна Меланія (Г)    Навечір’я Нового Року 
 9:00 рано св. Літургія (укр. /анг.) 
 6:30 веч. Молебень 

Субота, 1го  січня – Обрізання ГНІХ і св. Василія Великого (Г) 
 9:00 рано св. Літургія (укр. /анг.) 

Середа, 5 го  січня –  Навечір’я Богоявлення -піст  (Г) 
     9:00 paно  Св Літургія і Мале Водосвяття (укр. /анг.) 

Четвер, 6 го січня – Богоявлення ГНІХ – Йордан (Г) 
 8:00 рано Велике Повечір’я (З нами Бог); св. Літургія і Велике Водосвяття  

П’ятниця, 7го  січня – Різдво ГНІХ ( Ю)  
  8:00 рано Велике Повечір’я (З нами Бог) і Різдвяна св. Літургія (укр.) 
            11:30 рано Різдвяна св. Літургія (укр.) 
  6:30 веч. Різдвяна св. Літургія (укр.) 

Субота, 8 госічня  –  Собор Пресвятої Богородиці (Ю) 
 9:00 рано св. Літургія (укр.) 
 11:00 рано св. Літургія (укр.) 
 5:00 веч. Вечірня 

Неділя, 9 го січня  – св. Первомученика Стефана – Нед,  по Різдва (Ю) 
  Нед.  по Богаявленням (Г) 

  Звичайний недільний порядок (8:00, 9:30 i 11:30)  

Четвер, 13 го січня – Преподобна Меланія (Ю) 
 6:30 веч. Вечірня 

П’ятниця, 14го  січня - Обрізання ГНІХ та Св. Василія Великого (Ю) 
 9:00 рано     св. Літургія (укр.) 
 6:30 веч. св. Літургія (укр.) 

Неділя, 16 го  січня – Неділя перед Богояблення (Ю) 
 8:00 рано св. Літургія (анг.) 
 9:00 рано св. Літургія (укр.) 
      Парафіяльна Празник  Святковий бенкет відбудеться  після 2-ї літургії  у церковній залі. 

Вівторок, 18 го  січня  –  Навечір’я Богоявлення – піст (Ю) 
 9:00 рано     св. Літургія і Мале Водосвяття (укр.) 

Середа, 19 го січня  –  Богоявлення ГНІХ – Йордан (Ю) 
            8:00 рано  Велике Повечір’я (З нами Бог); св. Літургія і Велике Водосвяття (укр.) 
        11:30 рано св. Літургія (укр.) 
              6:30 веч. св. Літургія (укр.) 
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Акція до св. Миколая...Триває акція по збору одягу і цуке-
рок для дітей українських сиротинців. Цукерки можна 
залишити у великій коробці при вході до канцелярії. 
Одяг та інші речі просимо приносити до церковної залі і 
залишати сестринству.  

   NEWS                    НОВИНИ  

Keep in your prayers:  Pamela Karban, Olga Kozak, Olesia 
Andruch, Ed Coleman, Riley Nolan, Johanna Riznyk, 
Laura, Lucille Maryniw, Sean Patterson, Maria Lojuk, 

Ruslan, Anna Hajduk, Mark Lawrin, Marta Stadnyk,  Reed 
Meersman,  Irena & John Skrypnyk, Mary Papinko,  Max &  
Valentina Laurtaire, James Styokes,  Spirit of St Joseph,  
Fr. Michael Bliszcz; Drs, Nurses, 1st  Responders and our clergy 

САДОЧОК “АНГЕЛЯТКО ” 
Розпочинаємо запис дітей віком від 3 до 5 років у світличку “Ангелятко” на весняну програму 2021-
2022 навчального року, яка розпочнеться 10 січня 2022 р.  Заняття відбуваються з понеділка до 
п’ятниці з 9:00 ранку до 1:00 пополудні, від 10 січня  до 3 червня.   Дітей можна записати на 2, 3 або 
5 дні в теиждень.   Форми для реєстрації в канцелярії нашої церкви.  За детальною інформацією 

просимо звертатися за тел: 773-625-4805. 

Parish  prazyk 
We invite all parishioners to the Parish Praznyk, which 
will take place on Sunday, January 16,  2022, at 11:30 аm 
(after the second Divine Liturgy) in our church hall. . 
Tickets will be available December 19, in the church 
hall.  For more information call the parish office  773-625-
4805.  
 

Парафіяльна Празник 
Запрошуємо всіх парафіян на парафіяльний празник, 

що відбудеться у неділю, 16 січня 2022 року, об 11:30 
(після другої Літургії) у церковній залі. Квитки можна 
буде купити  19 грудня у церковній залі. Для детальної 
інформації звертайтеся до канцелярії за тел. 773-625-
4805.  

Gifts from ST. Nicholas ...We are collecting candy and clothes 
for the orphaned children in Ukraine. Candy can be left in 
the large box near the entrance to the church office. You 
can bring clothes and other items to the church hall and 
leave them with our sisterhood. 

http://news.ugcc.ua/en/news/
tel:(773)%20625-4805
tel:(773)%20625-4805
tel:(773)%20625-4805
tel:(773)%20625-4805
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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 the church 
  

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

Станьте членами  Парафії св. Йосифа Обручника! 
Аплікаційні форми для заповнення можна взяти в цер-
ковній канцелярії  тел: 773 625 4805. 
 

Become a member of St. Joseph the Betrothed Church! 
Parish membership forms are available at our church of-
fice, telephone number: 773 625 4805. 

 

In the vestibule of our church and in the lobby 
where the office is located, you will notice a 
Lions Club collection box (red & white).  Here 
you can donate used glasses, these are refur-
bished and sent to needy children in poor coun-

tries all over the world.  Lions Club also honor requests 
from local special need individuals, where it pays for the 
exam and new glasses. 
 The Club also collects hearing aids, cell phones, 
batteries, ink cartridges, and car keys, these items are 
recycled; empty medicine bottles, plastic or glass, with 
caps, all labels are collected. The labels are removed and 
the containers are recycled for re-use in other countries, 
outside the US where there's a shortage of these containers. 
 So instead of throwing these items away, consider 
donating to the Lions club whose mission to promote an 
active interest in civic, cultural, social and moral welfare 
communities.   Thank you for all your help! 

 

У вестибюлі нашої церкви та у коридорі, де 
розташований церковний офіс, знаходиться 
коробка  для збору від клубу 
«Lions Club» (червоно-біла).  Тут ви маєте 
можливість пожертвувати використані оку-

ляри, які відремонтовані або з незначними пошкоджен-
нями , які можна легко замінити . Речі будуть відправ-
лені нужденним дітям у бідні країни по всьому 
світу.  Програма також виконує  запити місцевих осіб з 
особливими потребами, та оплачує  іспит і нові окуля-
ри. 
  Клуб також збирає слухові апарати, мобільні 
телефони, батарейки, картриджі та ключі від авто-
мобіля, ці предмети переробляються;  пусті пляшки від 
ліків, пластикові або скляні, з кришками, всі етикетки 
видаляються, а контейнери переробляються для повтор-
ного використання в інших країнах, за межами США, 
де цих контейнерів не вистачає. 
 

 Адже,  замість того, щоб викидати ці предмети, поду-
майте про пожертвування для Lions Club, місія якого 
полягає в тому, щоб сприяти активному інтересу до 
громадських, культурних, соціальних і моральних гро-
мад.   Дякую за всю вашу допомогу! 

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. 


