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Весняний Піст прийшов! Весняний Піст засвітив квітку ка-
яття! Піст – це ліки для нашого скаліченого життя!  

Увійдімо в цей Піст з радістю, вірні! Покиньмо сумувати. 
 

Ось кілька цитат, які лунатимуть у різних парафіях 
під час прийдешнього тижня. Ви помітите одну річ – усі 
вони запрошують до Посту з радісними відчуттями. Дух 
світла і радості наскрізно проходить через увесь час Вели-
кого Посту. Піст – це запрошення до духовної мандрівки, 
це та подорож, яка приведе нас до святкування Великодня. 

На жаль, дуже часто ми вкладаємо у зміст Велико-
го Посту не зовсім правильні поняття. Колись його сприй-
мали як час “організованого смутку”, чи час “відмови від 
насолоди”. Сьогодні питання полягає не в тому, від чого ми 
готові відмовитися, а питання зосереджене на наступному: 
як мені стати кращим? Так, це правда, що Великий Піст 

передусім – це час утримання від їжі. Ніхто 
не може бути занадто старим, щоб постити. 
Постити не є просто. У сьогоднішньому 
Євангелії Ісус говорить нам, що піст є части-
ною нашої духовної дисципліни. Він каже: 
“Коли ви постите...”,  ви подаєте руку помо-
чі і підтримки тим, хто її потребує. Піст є 
також часом, коли ми утримуємося від роз-
ваг, приємних подорожей і надмірних радо-
щів. Це є час тиші у нашому житті. Шум 
найбільше відволікає нас у часі медитації і 
молитви, завдяки чому цей особливий час 
наповнюється змістом. У цьому часі ми по-
винні плекати дари Святого Духа: любов, 
радість, сердечність, доброчесність і самоко-
нтроль.  
Великий Піст розпочинається сьогодні із 

заходом сонця. Ми будемо святкувати Вечірню з чином 
прощення о 4:00. Я сподіваюся, що більшість з вас прийде. 
Тему цієї Вечірньої можна прослідкувати у сьогоднішній 
вечірній молитві: “О Господи, світло ласки твоєї зійшло і 
засяяло в наших душах. Глянь, зараз бо час, година каяття 
вже настала. Відкиньмо, отже, вчинки темряви і зодягні-
мося у зброю світла.” Сьогоднішнє читання Послання св. 
Павла нас заохочує “відкинути діла темряви” і почати тво-
рити наше життя як діти світла. У своєму посланні до Гала-
тів св. Павло перелічує деякі з тих вчинків, що приносять 
темряву в наше життя: “неневисть, гнів, вчинки себелюбст-
ва”. Сьогодні нам варто задуматися над етнічною і расовою 
ненавистю, над культом війни, яка пожирає наше суспільс-
тво. 

Сьогоднішня вечірня наштовхує на одну важливу дум-

LENT THE SPRING TIME OF THE SOUL 
                                    +Fr. Tom Glynn 
 

The Lenten Spring begins, the Lenten Spring shines forth, The 
flower of repentance! Lent brings the cure to our crippling lives! 

Let us enter the Fast with joy, O Faithful! Let us not be sad! 
 

These are some of the quotations from the Church Of-
fices during this coming week.  You will notice that the Fast is 
welcomed in a spirit of joy.  Throughout the whole season of 
the Great Fast there is a spirit of brightness and light. It is an 
invitation to us to make a spiritual adventure, a journey that 
will lead us to the celebration of Easter. 

It is sad that quite often the Great Fast as we call lent 
is so often misunderstood.  It was once seen as what I like to 
call a time of organized gloom, a “give up” time.  The question 
for this day is not what one is going to give up, it should be: 
what can I become?  True, it is a time, first of all of fasting.  No 
one is too old to fast.  Fasting is not a simple option.  In today’s 
Gospel Jesus pre-
sumes that fasting is 
part of our spiritual 
discipline.  He says: 
When you fast”. It is 
a time when we give 
alms and support to 
the needy.  It is a 
time when entertain-
ments, pleasure 
trips, diversions, are 
curtailed.  This is to 
give us time for 
more quiet in our 
lives.  Noise is the 
one great distraction 
from the time of 
meditation and prayer that this season should become.  It is a 
time for us to cultivate in our lives the gifts of the Holy Spirit: 
love, joy, peace, kindness, goodness, and self-control. 

The Great Fast begins tonight at sundown.  We will 
celebrate Forgiveness Vespers at 4:00 PM.  I hope as many of 
you as possible will attend.  A theme of this service can be seen 
in the following prayer said tonight: “O Lord, the light of your 
grace has risen and shines in our souls.  Behold, now is the 
acceptable time, the season of repentance is here. Let us cast 
off the works of darkness and put on the armor of light.” In 
today’s epistle reading St. Paul encourages us to: “throw off the 
works of darkness” and to begin to conduct our lives as chil-
dren of the light.  In his epistle to the Galatians, St. Paul enu-
merates some of the works that bring darkness into our lives: 
“hatred, outbursts of fury, acts of selfishness”.  Today we can 
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reflect on the racial and ethnic hatred and worship of warfare 
that eats away at our society. 

Tonight’s service brings to mind the most important 
teaching of Jesus: “If you bring your gifts to the altar, and 
there recall that your brother has something against you, leave 
your gifts there at the altar, go first to be reconciled, and then 
come and offer your gift” (Matt 5: 24).  Here is a Jesus’ reali-
ty check: before prayer or any devotional act, there must be a 
heart at peace with all. Grudges, “chips on the shoulder”, old 
resentments turn our payers and devotions into ashes.  Per-
haps today the most important thing one might have to do is 
to make an apology to someone one has not spoken to for a 
long time.  Does a letter of apology have to be written?  If one 
is on the outs with someone in the family or neighbor, recon-
ciliation is to be made before prayer to our Father.   

Bishop Kallistos once wrote that repentance is the 
door through which we enter Lent.  It is the starting point of 
our journey to Easter, He says that repentance is more then 
self-pity or futile regrets for things done in our past, to repent 
is to be renewed, to be transformed in our world viewpoint, to 
attain a fresh way of looking at our relationship with God and 
others.  The fault of the Pharisee is that he has no desire to 
change his outlook; he is complacent, self-satisfied, and he 
allows no place for God to act in him.  The Publican truly 
longs for a “change of mind”. I pray this week that as we 
begin the Great Fast -  that we allow a place forGod to act in 
us; that we receive a fresh new way of looking at our lives; 
that complacency be removed; that we all become very hun-
gry for God. 

 

ку Ісусового вчення: “Коли, отже, приносиш на жертов-
ник дар твій і там згадаєш, що твій брат має щось на те-
бе, зостав там перед жертовником твій дар; піди, помири-
ся перше з твоїм братом і тоді прийдеш і принесеш дар 
твій.” (Матвій 5:24). Ось це є перевірка на розуміння реа-
льного стану речей, яку нам пропонує Ісус: перед тим, як 
приступити до молитви, ми маємо бути в мирі зі собою і 
ближніми. Усі затаєні образи, гнів, заздрощі зводять наші 
молитви і побожні наміри нанівець. Можливо, однією з 
важливих речей, які ми маємо зробити сьогодні, це поп-
росити пробачення в того, з ким ми давно не бачилися і 
не говорили. Чи потрібно написати лист-вибачення? Як-
що ви перебуваєте у напружених стосунках з кимось з 
родини, чи з сусідом, обов’язково примиріться перед тим, 
як мовити молитву до Отця нашого Небесного. 

Єпископ Каллісто колись написав, що покаяння – 
це двері, через які ми входимо у Піст. Це початок нашої 
подорожі, яка приведе нас до Великодня. Він пояснює, 
що покаяння – це є щось більше, ніж жаль до самого себе 
чи нікчемне каяття за вчинки в минулому. Покаятися – 
означає оновитися, змінити свій світогляд і сприйняття 
світу, кинути свіжий погляд на свої стосунки з Богом і 
ближніми. Провина Фарисея полягає в тому, що він не 
готовий змінювати свій світогляд; він послужливий, са-
мовдоволений і тим не дає Богові нагоди чинити його 
волю над ним. Митар, насправді ж, прагне змінити себе. 
З наближенням Великого Посту, я хочу молитися за на-
ступне: щоб ми дали Богові нагоди чинити його волю над 
нами; щоб ми могли новим поглядом подивитися на наше 
життя; щоб самовдоволення не було присутнє в нашому 
житті; щоб ми усі були спраглі Бога. 

QUO Vadis St. Joseph the betrothed? (Part VII) 
 

In order to better orient ourselves in responding to the 
general direction of where we are going as a parish communi-
ty, we need to reflect upon our origins. Where are we from? 
What is the place of our birth? Why are we here? Our an-
swers to this question may be of great assistance in under-
standing where we need to go. 

We come from another place, a different land, and 
even a different country. Whether I was born here in the 
United States or Ukraine, my ancestors lived in another land 
and in a different time. Most of our parishioners are of 
Ukrainian origin, but some are from different lands, such as 
Ireland, Italy, Germany, Poland, Canada, and almost all con-
tinents of the globe. We are an immigrant people or the de-
scendants of people from other places and historical times. 

The reasons for leaving one’s home are deeply per-
sonal. What unites all of us is the need to save our lives:  po-
litically, economically, and spiritually. Through the years, I 
have listened to the stories of forced executions, arrests, star-
vation, imprisonment, and economic suffering from my par-
ents’ and grandparents’ generations, and I have recognized 
the common themes of loss, grief, and pain. When I was 
growing up, such matters were not commonly talked about. 
My perception of this silence was the lack of a psychothera-
peutic culture at that time, and the need to forget the past and 
move on. It was only during my years of priesthood that I 
would begin to hear the stories of what really happened in the 
lives of so many. At times, I found their pain to be unbeara-
ble, but I remain deeply sympathetic to the pain that our most 
recent immigrants experience.  

    Куди йдеш, парафіє св. Йосифа Обручника (Част. VII) 
 

Щоб краще зорієнтуватися, в якому напрямку 
нам, як парафіяльній спільноті йти, нам напевно потріб-
но почати з того, хто ми є? звідки ми? де ми народилися? 
чому ми всі тут? Відповіді на ці запитання можуть нам 
допомогти зрозуміти куди нам рухатися далі.  

Ми всі колись приїхали сюди з інших місць, на-
віть з різних країн. Незалежно від того, чи я народився у 
Сполучених Штатах чи Україні, мої предки жили на ін-
шій землі і в інший час. Більшість наших парафіян є 
українського походження, але є й такі, що мають інше 
коріння – ірландське, італійське, німецьке, польське, ка-
надське або якесь інше. Ми є іммігрантами або нащадка-
ми людей з різних країн і історичних періодів.  

 Причини, якими людина керується, покидаючи 
рідний дім, є глибоко особистими. Але є одна річ, яка 
об’єднує нас – це потреба рятувати своє життя з політич-
них, економічних чи духовних причин. Упродовж років я 
чув від своїх батьків, бабців і дідів історії про страчених 
людей, арешти, голод, масові ув’язнення і економічні 
виклики, і для мене тут є очевидною одна спільна тема 
втрати, горя і болю. Коли я був дитиною, про це перева-
жно ніхто не говорив. Я собі пояснював це мовчання 
браком психотерапевтичних послуг у той час, намагання 
забути минуле і перегорнути сторінку. Лише ставши свя-
щеником я знову почав слухати історії про те, що справ-
ді сталося у житті баагтьох людей. Деколи, мені здавало-
ся, що їхній біль просто нестерпний, і тому я добре розу-
мію той біль, який переживають наші сьогоднішні імміг-
ранти.  



 

No  10  3 March 10, 2019 

Колись один мудрий чоловік сказав: “Де б ти не 
був, ти ніколи не покинеш рідного дому”. Ми можемо 
фізично кудись поїхати, але наші серця і душі назавжди 
залишаються там, де ми народилися. Ми несемо наше 
минуле з собою, як якусь невидиму валізу, яка відкрива-
ється, незалежно від того чи хочемо ми того, чи ні. Спога-
ди переслідують нас як привиди і минуле завжди є прису-
тнім у нашому житті у тій чи іншій формі. Навіть якщо 
ми намагатимемося забути, змінити наше ім’я, ідентич-
ність чи громадянство і стати “новою” людиною, мій дім 
в мені, в моїй душі назавжди.  

Дорогий читачу цієї статті, церква – це місце куди 
ми маємо бігти, не йти, а бігти. Наша парафія – це прибі-
жище, слово зі старослов’янської мови, яке важко перек-
ласти особливо англійською. Найкраще я можу його пере-
класти як “місце, де можна сховатися”, святилище, свя-
щенне місце для біженців, для тих, хто шукає захисту від 
переслідувань. Церква, як будівля, є Божим домом, міс-
цем, куди жоден загарбник не наважиться увійти. З історії 
ми вже знаємо, як недавно  під час Революції Гідності, 
переслідувані втікали до церкви, щоб буквально врятува-
тися від смерті. Як тільки дзвони забили, люди зрозуміли, 
що Церква готова їх врятувати від смерті. Тільки потріб-
но добігти до неї! 

Наше щоденне життя минає у доїздах з дому і 
додому, корках, у сплатах по кредитах за авто, нерухо-
мість, навчання і т.д. Список здається безкінечним, а ще 
до того, наше життя “наповнене” економічними стресами: 
ми допомагаємо нашим родинам в Україні і жертвуємо 
фінансами заради цього. Під проводом наших священиків 
ми надаємо підтримку у забезпеченні медикаментами на-
ших солдатів, які втратили руки чи ноги у війні з Росією. 
Ми також допомагаємо невиліковно хворим дітям, особ-
ливо тим, хто захворів на рак. Крім того, наша громада 
завжди допомагає родинам тих, хто помер раптовою сме-
ртю, покрити фінансові витрати на похорон. 

Ми біжимо до церкви, рятуючись від тягарів що-
денного життя, втікаємо з рідного краю, наприклад, з Ук-
раїни, втікаємо від роботи, від стресів сімейного життя. 
Наша парафія св. Йосифа втілює екзистенційну реаль-
ність Пресвятої Родини, Ісуса, Марії і Йосифа, які втікали 
від Ірода. Наш покровитель, св. Йосиф Обручник, дійсно 
захищає тих, хто втікає від гноблення, хто рятується від 
голоду, бідності, політичних репресій і релігійних перес-
лідувань. Коли ми читаємо Євангеліє про народження 
нашого Господа, то бачимо постать св. Йосифа, яка уо-
соблює заклик захистити невинних і врятувати життя від 
смертоносних тиранів. Нам справді пощастило, що св. 
Йосиф є нашим захисником і небесним заступником. 

У контексті наших сьогоднішніх роздумів, ми 
можемо підсумувати, що всі ми прийшли з різних країв, 
незалежно чи це була країна, чи її не існувало; ми всі пе-
рейшли через біль втрати і горе; і ми біжимо до церкви по 
захист і прихисток. Якщо ми приймемо ці основоположні 
принципи, тоді нам буде легше клякнути перед Всемогут-
нім в смиренні і визнати нашу грішну натуру. А щоб це 
виконати, ми можемо повністю поринути у сорокаденний 
час Великого Посту, щоб приготувати себе для святку-
вання Христового Воскресіння.  

о. Д-р Мирон Панчук 
 
 

 

A wise person once said: 
“Wherever you go, you nev-
er leave your home.” We 
may physically leave home, 
but our soul, our heart, our 
mind can never leave the 
place of our origin. We car-
ry our past, like an invisible 
suitcase which opens, 
whether we want it to or 
not. Memories haunt us like 
ghosts, and the past is al-

ways present in some form or way. Even if we try to forget, 
even change our names, identity, or citizenship and become a 
“new” person, my original home remains within me in my 
very soul. 

Dear reader of this article, the church is a place we 
run to, not walk to, but run to. Our parish is a prybizhysche, a 
word from Old Slavonic that is difficult to translate, especial-
ly to English. The best I can offer is to translate it as “a place 
to run to,” a sanctuary, a sacred place for refugees, for those 
who seek protection from persecution. The church, the build-
ing itself, is God’s territory, a place which no invader dares 
enter. We know from historical experience, as recently as the 
Revolution of Dignity, that the persecuted would literally run 
to a church to seek safety. The bell tolled and everyone un-
derstood that the Church will save you from death. Just run to 
it! 

Our daily lives are consumed by driving to and from 
work, traffic jams, credit card bills, car payments, mortgages, 
school tuition, and so on. The list seems endless, and our 
lives are “consumed” by economic stressors. We help our 
families in Ukraine and make financial sacrifices to do so. 
Under the guidance of our priests, we support the medical 
needs of soldiers who have lost their arms and legs in Rus-
sia’s war against our people. We also help the terminally ill, 
especially children suffering from cancer. Certainly, our 
community always helps families cover funeral costs of those 
who have died from accidental and sudden deaths.  

We run to the church from the burdens of our daily 
lives, from the place we have come from, whether it be from 
Ukraine, or from work, or from the stressors of family life. 
Our St. Joseph parish embodies the existential reality of the 
Holy Family, of Jesus, Mary, and Joseph, who ran away to 
escape Herod. Our patron, St. Joseph the Betrothed is truly 
the protector of those who flee oppression, of those who want 
to save their lives from hunger, poverty, political repression, 
and religious persecution. When we read the Gospel passages 
regarding the birth of our Lord, the figure of St. Joseph en-
capsulates the call to protect the innocent and to save lives 
from murderous tyrants. We are truly fortunate to have St. 
Joseph as our protector and heavenly intercessor.  

In terms of today’s reflection, we can conclude the 
following:  we are all from another place, whether it is an 
actual country or not; we all share the pain of loss and grief; 
and we run to the church for protection and refuge. If we ac-
cept these fundamental realities, it is easier for us to kneel 
before the Almighty in an act of humility and the recognition 
of our sinful nature. In doing so, we can fully engage in the 
forty-day period of the Great Fast and prepare ourselves for 
the celebration of Christ’s Pascha. 

Rev. Myron Panchuk Ph.D. 
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Понеділок 25 березня 
6:30 веч – Пасії 

7:30 веч – Перша реколекційна наука.  
Господній задум щодо подружжя у Святому Писанні.  

 
Вівторок 26 березня 

6:30 веч – Акафіст до Страстей Христових 
7:30 веч – Друга реколекційна наука.  

Залишити батька і матір. Приліпитися до свого подруга 
 

Середа 26 березня 
6:30 веч – Літургія Напередосвячених Дарів 

7:30 веч – Третя реколекційна наука.  
  Святий Йосиф Обручник – взірець чоловіка у сім’ї 

 
Четвер 27 березня 

6:30 веч – Акафіст до Страстей Христових 
7:30 веч – Четверта реколекційна наука.  

Пресвята Богородиця - приклад служіння жінки в родині 
 

П’ятниця 28 березня 
6:30 веч – Літургія Напередосвячених Дарів 

7:30 веч – П’ята реколекційна наука. Сповідь. 
Спілкування у любові – присутність Божого Слова в подружжі. 

 
Субота 29 березня 

Нічні чування. Похід із свічками.   
 
 

Жертва Христа - зразок самопожертви подругів для освячення родини. 
Молитва серця та покаяння біля Хреста Господнього. 

 
 

Великопосні Реколекції  
 

Хочемо повідомити усім парафіянам, що з 25 по 31 березня 2019 р. у церкві  

св. Йосифа Обручника  

відбуватимуться Великопосні реколекції під проводом о. Володимира Нестера 
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       This Week                    Цього Тижня 
Intentions 

 

SUN, MAR 10TH–SUNDAY OF ORTHODOXY/MARTYR CODRATUS & OTHERS (G)      
CHEESEFARE -FORGIVENESS SUNDAY/HIEROMARTYR TARASIUS OF  
CONSTANTINOPLE (J)     
7:00 am – Мatins  
8:00 am – Special intention for the Seniors of the parish 
9:30 am –Pray for the sick  & shutins of the parish;  
11:30 am – Special intention for the Youth of the parish;  
Health for Dr. George Podlusky, Lyubov, Olenka, Oksana; Health & 
Blessings for Paraskewia Duda (George); In memory: +Wasyl Duda, 
Wedding Anniversary Remembrance (Paraskewia Duda); +Erica, 
+Margaret, +Unsoon, +Marion 
4:00 pm – Forgiveness Vespers 
 

MON, MAR 11TH – HIEROMARTYR SOPHRONIUS OF JERUSALEM (G) 
FIRST DAY OF LENT/PORPHYRIUS OF GAZA (J)            
6:30 pm – Canon of St Andrew of Crete (poklony) 
 

TUES, MAR 12TH – VENERABLE THEOPHANES OF SIGRIANA (G)  
VENERABLE  PROCOPIUS (J) 
6:30 pm – Canon of St Andrew of Crete (poklony) 
 

WED, MAR 13TH TRANSFER OF RELICS OF NICEPHORUS OF CONSTANTINOPLE (G)                                                  
VENERABLE BASIL THE CONFESSOR (J) 
6:30 pm – Presanctified Divine Liturgy 
Birthday Blessings for Jozef Jasion 
 

THURS, MAR 14 TH – VENERABLE BENEDICT OF NURSIA (G)         
VENERABLE MARTYR EUDOCIA (J) 
6:30 pm – Canon of St Andrew of Crete (poklony) 
 

FRI, MAR 15TH –  MARTYR AGAPIUS  & 6 MARTYRS (G)                                                  
HIEROMARTYR THEODOTUS OF CYRENIA (J)         
6:30 pm – Presanctified Divine Liturgy 
Health for Irene 
 

SAT MAR
 16TH – MARTYRS OF SABINUS & PAPAS (G)                                                

MARTYRS EUTOPIUS, CLEONICUS & BASILISCUS (J)           
9:00 am – Health for Luba, Lesia, Roman, Andriy, Daanya, Laura;  
In memory: +Elaine, +Nadia, +Maria, +Kateryna, +Halyna, +Ivan, 
+Mykhailo, +Mykola, +Roman, +Teklya, +Ivan, +Mykola, +Ihor, 
+Kateryna, +Anastasia, +Ivan, +Maria, +Yevhenia, +Maryan, +Myron, 
+Teklya, +Anna, +Vasyl, +Natalia, +Ana (W. Ohonowskyj);  +Orest 
Hladky (wife Roma); +Hryhoriy & Anastasia Matura (R Hladky); 
+Natalia, +Bohdan +Mykola+Elena, +Alexandra, +Nadia, +Myroslava, 
+Oleh, +Orest,  +Anelia, +Stepan, +Taras, +Ivan, +Ksenia, +Vasyl, 
+Olha, +Oleksandra, +Vasyl, +Petrunelia, +Mykola, +Yaroslav 
5:00 pm – Vespers 
 

SUN, MAR 17TH–2ND SUNDAY OF THE GREAT FAST 
HIEROMARTYR GREGORY PALAMAS -VENERALBE ALEXIUS MAN OF GOD (G)      
SUNDAY OF ORTHODOXY - VENERABLE GERASIMUS OF THE JORDAN 
8:00 am – +Maria Hajduk, Birthday Remembrance;  +Anna Romanyuk; 
+Nicholas Bereza (Family) 
9:30 am – Pray for the sick and shutins of the parish 
11:30 am – Health for Dr. George Podlusky; In memory: +Erica, 
+Margaret, +Unsoon, +Marion 
 

Keep in your prayers:  
 

 Paraskewa Duda, Fr. Myron Panchuk,  
Lucille Maryniw, Olga Kykta, John Masley,  

Sean Patterson, Florence Kozyra,  
Josephine Bereza, Reed Meersman,  

Maria Lojuk, Anna Hajduk, Paul Lawrin,  
Dr. George Podlusky, Mrs. Stefania Dragan, 

Mrs. Marta Stadnyk, Fr. Leonarrd, Laura, 
Іrena & John Skrypnyk, Daanya Bego,  

Candles for March 2019 

Memorial Candles 
*In memory of Anna Romanyuk  
(Mariya Romanyuk)     
* Heavenly 100 “Nebesna sotnya”  
Perpetual Oil Lamp 
* In loving memory of Douglas Goeters & 
Family (Eleanor Goeters)  
Lady of Hoshiw Shrine 
* Health & Birthday Blessings for Anna 
Hajduk (Family) 
* Available 
* Mother of God Shrine 
* In loving memory of Dackiw, Crowhurst, 
Barnas and Zubrycky Families(L. 
Zubrycky) 
*In loving memory of Maria Hajduk 
(Family) 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
* Available 
* Available 
Mother of God   
* In loving memory of Zena Dankewycz 
(Family) 
* In loving memory of Antoinette Kuropas 
(V. Gojewycz) 
St. Joseph the Betrothed  
*In loving memory of Anna  
(M Kushnir Family) 
*Available 
St. Nicholas the Wonderworker  
* Available 
* Available 
Our Lady of Protection 
* In thanksgiving Marta Stadnyk 
*Pray for health of Pryshlyak, Malaniy, 
Khudyk-Zozulya Families (Maria Khavko)  
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FOLLOWING JESUS GIVES US TREASURE 

 
One day, our Lord Jesus reminded His followers 

about some very important things. He said that we need to 
forgive others when they do something wrong or hurt us. 
Jesus said that if we forgive others, God will also forgive 
us when we sin. But if we do not forgive other people, 
God will not forgive us. Our Lord also said that when we 
fast, we should look and act like we usually do. He said 
that hypocrites (people just pretending to be godly) show 
off by how they look and act when they fast. We should 
not fast so that people see how good we are. We should 
fast so that God can see that we want to be more like Him. 
Then our Lord Jesus said we should not care so much 
about things we can get here on Earth. The earthly stuff we 
have can break, get rusty, or someone could steal it. In-
stead, we should care about heavenly things, which can’t 
break, get rusty, or be stolen. Our Lord reminds us that 
whatever we care about the most is where our hearts will 
be. 
 
 
 
WHAT DO YOU 
THINK? 
1. What does Jesus 
say we need to do if 
someone has done 
something wrong to 
us? Why?  
2. What will hap-
pen if we do not 
forgive others?  
3. How should we 
act when we are 
fasting?  
4. Who should 
know about our 
fasting, other peo-
ple or God?  
5. What happens to 
the things we get, 
here on Earth? 
What happens to 
heavenly things?  
6. Where do you 
care about the 
most? Earth or 
Heaven? Are you 
living in a way that 
shows that? 

НАСЛІДУВАННЯ ХРИСТА НАС ЗБАГАЧУЄ 
 

Одного дня наш Господь Ісус Христос нагадав 
своїм учням про кілька важливих речей. Він сказав, що 
нам потрібно прощати тим, хто робить нам щось пога-
не чи завдає болю. Ісус каже нам, що якщо ми пробача-
ємо інших, Бог нам теж пробачить наші гріхи. Але як-
що ми не пробачаємо іншим, Бог не пробачить нам. 
Наш Господь каже, що в часі посту ми повинні вигля-
дати і поводитися як звично. Він також сказав, що ли-
цеміри (люди, які прикидаються побожними) часто ви-
хваляються тим, що вони постять. Не потрібно пости-
ти, аби показати іншим, які ми побожні. Ми повинні 
постити для того, щоб Господь побачив, що ми хочемо 
стати ближчими до нього. А ще Ісус Христос сказав, 
щоб ми не переймалися тими речами, які маємо тут на 
землі. Матеріальні речі можуть розбитися, заіржавіти, 
або їх навіть можуть вкрасти. Натомість, ми маємо ду-
мати про те, що є на небі, те, що неможливо розбити, 
зіпсувати чи вкрасти. Наш Господь нагадує нам, що те, 
про що ми найбільше піклуємося і є найближче нашо-
му серцю.  

 
 
ЯК ВИ  
ГАДАЄТЕ? 
1. Що Ісус нам ка-
же робити, якщо 
хтось нас образив? 
Чому? 
2. Що станеться, 
якщо ми не проща-
тимемо інших? 
3. Як ми повинні 
поводитися під час 
посту? 
4. Хто повинен 
знати про наше 
постування – інші 
люди чи Бог? 
5. Що стається з 
речима, які ми ма-
ємо тут на землі? 
Що стається з бо-
жественними ре-
чима? 
6. Про яке життя – 
земне чи небесне – 
ти піклуєшся біль-
ше? Як ти це вияв-
ляєш? 
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               News          Вісті 

HERO CARDS 
Put your shopping dollars to work for our Heroes. Every 
card you buy allows that company to give a donation to 
our fund. Eхample: Jewel and Mariano’s will give $4 for 
every $100 purchаsed. You still get your $100 to spend at 
the store for groceries and our Heroes also get $4. It’s a 
win-win situation.  

Kaртки для героїв 
Зробіть так, щоб ваші долари працювали для наших 
героїв. З кожної картки, яку ви купуєте, певна сума іде 
на наш Фонд Героїв. Як це працює? Наприклад, Jewel  
і  Mariano’s віддають нам $4 з кожних $100 закупів. Ви 
нічого не втрачаєте: купуєте продукти на $100, а наш 
Фонд отримує $4. Це вигідно всім. 

Thank you for your  last Sunday Collection 
Sunday Collection  $ 3,959.00-  Capital  Improvement  $ 2,060.00   -  Development fund   $ 36.00  -  Utilities   $ 10.00   -   Other    $ 11.00  

TOTAL   $ 6,076.00 

Chicago Ethnic Advertising Agency 
запрошує українську громаду на безкоштовний семінар, який відбудеться у церковній залі св. Йосифа Обручни-
ка 17 березня 2019 р., о 1 год. Під час семінару можна буде ознайомитися зі змінами до податкового законодав-
ства, кредитуванням та імміграційними законами США. Також на вас чекатиме невеличке  частування. Детальну 
інформацію можна отримати за тел. 224-518-5221. 

Sorokousty 
is a Lenten service, during which memorial prayers are 
read for all who have fallen asleep in the Lord. If you 
would like our priests to pray for your deceased loved 
ones, please submit the last name and names on the enve-
lopes which can be found at the entrance of the church.  
Sorokousty will be served every Saturday after the 9:00 
am Divine  Liturgy beginning on Saturday, 10th of Мarch. 
Remember, praying for deceased relatives and friends is 
an obligation of every Christian. 

Сорокоусти 
це Великопосне богослужіння, під час якого читають 
поминальні молитви за всіх померлих. Якщо ви хоче-
те, щоб священики молилися за ваших померлих 
рідних, просимо подати їхні імена. Конверти для імен 
ви можете знайти при вході до храму. Сорокоусти бу-
дуть служитися щосуботи після св. Літургії, починаю-
чи від cуботи, 10-го березня. Пам'ятайте, молитись за 
померлих родичів, близьких та знайомих є обов'язком 
кожного християнина . 

 Spirit of St. Joseph 

The next meeting of the Spirit of St. Joseph will be Tuesday, March 19th at 11:30 am in the church hall. We will be hav-
ing a  Soup and  luncheon with dessert and beverages. Afterwards  Bingo will be played. Cost is $8 for members,  $10 
for guests.  Please make reservations by contacting Barbara at 1-773-625-4487 or Eleanor at 1-773-589-0780. 

КАТЕХИЗМ ДЛЯ ДОРОСЛИХ УКРАЇНСЬКОЮ 
У церкві св. Йосифа Обручника ми провадимо цикл катехитичних наук українською мовою для усіх охочих гли-
бше пізнати Христову віру у своєму обряді. Запрошуємо вас щочетверга о 7 год. вечора до церкви.  

Церква Св. Йосифа Обручника  
запрошує на Великопосні рефлексії “Подорож до Пас-
хи”,  які відбуватимуться щоп’ятниці впродовж Велико-
го Посту після Літурії Ранішосвячених Дарів українсь-
кою та англійською мовами 
Теми для роздумів: 
I тиждень: Ікони, створені на образ і подобу Божу 
II тиждень: Ісусова Молитва і внутрішнє світло 
III тиждень: Хрест 
IV тиждень: Благовіщення і наше спасіння 
V тиждень: Марія Єгипетська: мандрівка духовною пус-
телею 
Наша подорож розпочнеться 15-го березня  

St. Joseph the Betrothed  
invites уоu to join our Lenten Reflections “Journey to 
Pascha”. The reflections will be in Ukrainian and English 
and will take place every Friday during the Great Fast after 
Presanctified Liturgy. 
Topics for reflections: 
Week I: Icons: Created in the image and likeness 
Week II: The Jesus Prayer and the Interior Light 
Week III: The Cross 
Week IV: Annunciation and our salvation 
Week V: Mary of Egypt: Wandering the spiritual desert 
Our journey starts on March 15th.  
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REGENCY PLAZA

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

YOUR NEXT DOOR NEIGHBOR 100 E. Rand Rd., Arlington Hts, IL 
Phone: 847-368-0238 

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 

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 office, 
telephone number: 773 625 4805. 

Відвідини Хворих  

Просимо повідомити парафіяльних отців про пот-
ребу 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. 


