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INTENTIONS                                
SUN SEPT  18th  - VENERABLE EUMENIUS 
SUNDAY AFTER THE EXALTATION OF THE CROSS (G) 
VENERABLE ZACHARY & ELIZABETH (J) 
8:00 AM - Pray for the Seniors of the Parish;  For the health of our 

community “Nasha vsyudy” 

9:30 AM  – For the sick and shut-in of the parish; In Health: Danylo, 

Ostap, Bohdan, Sofiia, Yuliia, Lilia, Yurij, Alla Bday , Andrij, 

Anna, Khrystyna, Halyna, Yurij, Lilya, Liuba, Viktor, Kateryna, 

Mykhailo, Taras, Ostap;  Pray for the remains of more than 400 

people found in a mass grave in the village of Izium 

11:30 AM -For the youth of the parish 
 

MON SEPT  19th    - MARTYRS TROPHIMUS, SABBATIUS & DORYMEDONTUS  (G) 
MIRACLE OF THE ARCHANGEL MICHAEL (J) 
9:00 AM - In memory: +Stephen Gural; +Mykhailo Skrobacz (Irene 

Skrobacz & Family) 
 

TUES SEPT  20th -MARTYRS & CONFESSORS MICHAEL & THEODORE;  
GREAT-MARTYR  OSTAP (G) 
MARTYR SOZON;  FOREFEAST OF THE NATIVITY OF BLESSED VIRGIN MARTYR (J) 
9:00 AM– Pray for the people in war-torn Ukraine 

6:30 PM - VESPERS 
 

WED SEPT  21ST - APOSTLE CODRATUS; LEAVE-TAKING OF EXALTATION (G) 
NATIVITY OF THE MOST HOLY THEOTOKOS (J) 
9:00 AM  –Pray for our clergy 

6:30 PM -  Pray for the soldiers fighting for sovereignty in Ukraine 
 

THUR SEPT  22ND - HIEROMARTYR PHOCAS (G) 
ANCESTORS OF GOD JOACHIM & ANNA (J) 
9:00 AM  – In memory: +Lyubomyr Klymkowycz, +Myroslaw, 

+Emilia, +Taras (Marta Klymkowycz) 
 

:FRI SEPT  23RD   - GREAT-MARTYR EUPHEMIA (G) 
MARTYRS MENDORA, METRODORA & NYMPHODORA (J) 
9:00 AM – Pray for the hungry and homeless 
 

Sat Sept  24th  - PROTOMARTYR THEKLA (G) 
VENERABLE THEODORA  OF ALEXANDRIA; SATURDAY BEFORE THE EXALTATION (J) 
9:00 AM -In memory: +Anna, +Nataliia, +Yelena, +Zoya, +Ivan, 

+Anna, +Oleksandra, +Yevgeniia,,+Myroslava, +Tamara, 

+Viktor, +Yevgeniia, +Anastasiia, +Stefaniia, +Ihor, +Olha 

+Volodymyr, +Nadiia., +Hryhorij, +Mariia, +Oleh,  + Tamara,  

+Bohdan, +Natalka, +Natalie, +Mykola 

CANDLES FOR  SEPTEMBER  2022 
Memorial Candles 

* In loving memory of Bohdan & Maria Durbak 
* In loving memory of Luba and Wasyl Palahniuk 
Perpetual Oil Lamp 

* In loving memory of  Pavlo Prohny 

Lady of Hoshiw Shrine 

* In loving memory of Dackiw, Crowhurst, Barnas 

& Zubrycky Families (Lorraine Zubrycky) 

* Available 

* Mother of God Shrine 

* Available 

* Available 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
* Available 

* Available 

Mother of God   
* Health & Birthday Blessing for мама Olha  

(Мaria, Halyna & Fam) 

* Special health intention for my daughter Olha 

(мама, Viktor & мануння) 

St. Joseph the Betrothed  
*Health and Blessing for Luba Shevchyk and Joan 

(Nusia) Celewycz (L Shevchuk) 

*Available 

St. Nicholas the Wonderworker  
* For the soldiers fighting in Ukraine 

*Special intention for health and blessing for  

Jarema K (мама) 

Our Lady of Protection 
*Special intention for Angelina and Zahar  

* Available 
 

Keep in your prayers:   Olga Kozak, Rosalie Deeds, Ed Coleman, 

Riley Nolan, Johanna Riznyk, Laura, Lucille Maryniw, Sean 

Patterson, Maria Lojuk, Anna Hajduk, Mark Lawrin, Helen 

Lawrin, Marta Stadnyk,  Reed Meersman,  Irena & 

John Skrypnyk, Mary Papinko,  Max & Valentina 

Laurtaire, James Styokes, Fr. Michael Bliszcz,  

Michael & Debbie Cerkowniak; wounded soldiers, 

our clergy; the refugees of Ukraine, orphans of 

Ukraine; the soldiers who have fallen fighting for the free-

dom of Ukraine; and sick and shut-ins of the parish 
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Глава УГКЦ подякував католикам Європи за молитву за Україну 
Ми не просто віримо, а відчуваємо силу вашої молитви, яка зупиняє війну і є джерелом нашого оптиміз-

му, надії на те, що разом переможемо зло, і мир благословить нашу Батьківщину! Про це, дякуючи католикам 

Європи за молитву 14 вересня за Україну, сказав Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 

Святослав у своєму щоденному воєнному зверненні у 203-й день війни. 

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, Блаженніший Святослав звернув увагу на особли-

ву молитовну ініціативу єпископів Європи, яка 14 вересня відбувалася в різних частинах континенту: 

«Сьогодні віруюча Європа стоїть на колінах перед Святими Тайнами Тіла і Крові нашого Спасителя і 

молиться за Україну. Сьогодні — день чування і молитви перед Найсвятішими Тайнами за мир в Україні. Хри-

стияни, які живуть за григоріанським календарем, сьогодні святкують Воздвиження чесного і животворного 

Хреста. Якраз у розп’ятому Спасителеві сьогодні Європа, віруючий світ, бачить розп’яту Україну. Святіший 

Отець Франциск, якого ми в молитві супроводжуємо до Казахстану, запрошує цього дня віруючих християн са-

ме в ранах України побачити рани розп’ятого Спасителя». 

Предстоятель запросив всіх синів і дочок УГКЦ в Україні та на поселеннях, особливо в Європі, долу-

читися до цієї молитовної ініціативи і подякував ієрархам Європи за її організацію. 

Патріарх Святослав відзначив, що ворог настійливо руйнує критичну інфраструктуру наших міст, намагаючись 

знищити системи забезпечення опалення, електроенергії та водопостачання. Це означає, що перед холодною по-

рою року росіяни намагаються зробити так, щоб українці якнайбільше страждали. 

У день Бога-Творця Блаженніший Святослав сказав: "Нас часто запитують: ви, 

в Україні, маєте надію? А ми кажемо: так, маємо, тому що її нам дає Бог, не 

людина. Ми віруючий народ і у вірі отримуємо надію. Тож можемо йти далі, 

мужньо, терпеливо переносимо наші труднощі. І ця надія рухає нас до пере-

моги над російським агресором, до перемоги не тільки у війні, а й над війною, 

до перемоги, вінцем якої буде мир у нашій Батьківщині. 

THE HEAD OF THE UGCC THANKED THE CATHOLICS OF EUROPE FOR PRAYING FOR UKRAINE 
We do not just believe but feel the power of your prayer, which stops the war and is 

the source of our optimism, and hope that together we will defeat evil and peace will 

bless our homeland! The head of the Ukrainian Greek Catholic Church, His Beati-

tude Sviatoslav, said this in his daily address on the 203rd day of the war, thanking the Catholics of Europe for praying 

for Ukraine on September 14. 

According to the UGCC Information Department, His Beatitude Sviatoslav drew attention to a special prayer 

initiative of the bishops of Europe, held on September 14 in different parts of the continent: 

"Today, the faithful of Europe kneel before the Holy Sacrament of the Body and Blood of Our Savior and pray 

for Ukraine. Today is the day of vigil and prayer before the Holy Sacraments for peace in Ukraine. Christians living ac-

cording to the Gregorian calendar today celebrate the Exaltation of the Holy and Life-Giving Cross. It's in the Crucified 

Savior that Europe and the believing world see today crucified Ukraine. His Holiness Father Francis, whom we accom-

pany to Kazakhstan in prayer, invites Christian believers on this day to see the wounds of the Crucified Savior in the 

wounds of Ukraine." 

The primate invited all the sons and daughters of the UGCC in Ukraine and settlements, especially in Europe, to 

join this prayer initiative and thanked the hierarchs of Europe for organizing it. 

Patriarch Svyatoslav noted that the enemy is persistently destroying the critical infrastructure of our cities, trying 

to destroy the heating, electricity and water supply systems. This means that before the cold season, Russians try to en-

sure that Ukrainians suffer as much as possible. 

On the Day of God the Creator, His Beatitude Sviatoslav said: "We are often asked: do you have any hope out 

there in Ukraine? And we say that we have hope, for it is given to us by God, not man. We are a believing people, and in 

our faith, we receive hope. Therefore, we can move on courageously and patiently endure our difficulties. And this hope 

moves us to victory over the Russian aggressor, to victory not only in the war but also over the war, to victory, the crown 

of which will be peace in our homeland. 

 
 

 

https://ugcc.ua/data/vidchuvaemo-sylu-vashoy-molytvy-yaka-e-dzherelom-nashoy-nadiy-shcho-razom-peremozhemo-zlo-glava-ugkts-podyakuvav-katolykam-evropy-za-molytvu-za-ukraynu-955/
https://risu.ua/katoliki-yevropi-14-veresnya-molilisya-za-ukrayinu_n132247
http://ugcc.ua/data/vidchuvaemo-sylu-vashoy-molytvy-yaka-e-dzherelom-nashoy-nadiy-shcho-razom-peremozhemo-zlo-glava-ugkts-podyakuvav-katolykam-evropy-za-molytvu-za-ukraynu-955/
https://risu.ua/en/catholics-in-europe-prayed-for-ukraine-on-september-14_n132259


 

No  38  3 Sept 18, 2022 

 

 ST. NICHOLAS EPARCHY THE MISSION INSTITUTE.  
 

“According to the Apostle Paul, we see that not only the priest, but every parishioner is called to serve the parish in order  for it to 

grow. For this very reason, a Mission Institute has been established within the Eparchy which will help us grow as individuals, and 

for a better awareness and understanding of the uniqueness of the calling of each and every one of us as we develop the talents with-

in ourselves. This Institute is open to anyone who wants to enrich their faith, their knowledge, especially in order to better serve the 

Good Lord and the parish community. Throughout the course of study, each participant will have the opportunity to immerse him-

self in the knowledge of Jesus Christ – to gain in the knowledge of theological studies throughout the works of the Holy Fathers, the 

history of the Church, and to obtain a shared experience through meeting with unique individuals.” Excerpt from Bishop Benedict 

letter to the Faithful. 

You will find more information on this program in the letter from Bishop Benendict in the church vestbule. 
 

МІСІЙНИЙ ІНСТИТУТ ПРИ ЄПАРХІЇ СВ. МИКОЛАЯ   
“Зі слів апостола Павла бачимо, що до служіння на парафії покликаний не тільки священник, але також кожен парафіянин. 

Саме тому, у нашій єпархії створено Місійний інститут, який має допомогти зростати в усвідомленні та розумінні унікаль-

ності покликання кожного з нас і розвивати таланти кожного з наших вірних. Цей інститут є відкритий для усіх, хто хоче 

поглибити свою віру, свої знання, особливо для того, щоб пізнати, як би він міг найкраще послужити Господу і своїй па-

рафіяльній спільноті. . В часі навчання кожний з учасників буде мати добру змогу заглибитися в особисте пізнання Ісуса 

Христа, отримати знання з богословських наук через твори святих отців, історію Церкви та отримати досвід через зустрічі 

з унікальними особами.”  

Уривок із листа єпископа Венедикта до вірних. 

 Детальніше про цю програму ви знайдете в листі владики Венендикта в притворі церкви. 

ПРОЩА ДО СВЯТОЇ ГОРИ 

Зарезервуйте місце в автобусі на щорічну прощу до СВЯТОЇ ГОРИ у Висконсинi, 

яка відбудеться в  

неділю 2-го жовтня 2022 р.Б. від  храму св. Йосифа  о год 7:30 рано. Просимо 

придбати квиток у  

парафіяльній канцелярії у звичайний робочий час (т. 773-625-4805).   Вартість 

квитки $40.00.  
 

Просимо купувати квитки наперед, кошти за квитки на повертаємо.  

ПРОГРАМА 
Прибуття на Святу Гору о 10.30 год.; 11:00 год—Літургія в каплиці св. Терези (2 поверх).  

Обід в монастирському кафе, або на свіжому повітрі, для тих хто візьме їжу з дому. 

1:00 год.— Хресна Дорога ; 4:00 год.— Молебень біля Почаївської ікони;   5:00 год.— Виїзд до Чикаго.  

НЕ ПРОПУСТІТЬ  

ЗАНОТУЙТЕ У СВОЇХ КАЛЕНДАРЯХ 

24 ВЕРЕСНЯ (СУБОТА), 1 PM 

Catherine Chevalier Woods Picnic Grove #1 

 

ДОРОГІ ДРУЗІ, КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКА СПІЛЬНОТА ЗАПРОШУЄ ВАС ПІЙМАТИ ОСІННІЙ  ПОДИХ ТЕПЛОГО ЛІТА І В ГАР-

НІЙ КОМПАНІЇ ЗАВЕРШИТИ ОФІЦІЙНИЙ ВІДПОЧИНКОВИЙ СЕЗОН )) БУДЕМО РАДІ БАЧИТИ ВАС НА БЛАГОДІЙНОМУ 

ПІКНІКУ-КОНЦЕРТІ "УКРАЇНА-ЦЕ Я!!" 

НА ВАС ЧЕКАТИМУТЬ НЕЗАБУТНЯ КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА, СМАЧНА  КУХНЯ ,ЯРМАРКА, СПОРТИВНІ  

ІГРИДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК, ФОТОЗОНА ,АУКЦІОН ТА БАГАТО БАГАТО ІНШОГО  

ГОСТІ НАШОГО СВЯТА  

- ALYOSHA- ВЛАД ЯМА- GREMO- OLEKSANDER BALBUS- OLENA BALBUS- ВІКТОР ГЕВКО- DJ ARSEN 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВРАХУВАТИ МОЖЛИВІ ПРИРОДНІ ПРИМХИ ПОГОДИ ТА  ПРИХОПИТИ З СОБОЮ 

КРІСЛА, ПОКРИВАЛА ТА ВСЕ ,ЩО ВАМ НЕОБХІДНО. АЛЕ ГОЛОВНЕ-НЕ ЗАБУДЬТЕ ГАРНИЙ 

НАСТРІЙ, РІДНИХ ТА БЛИЗЬКИХ, ЩИРИХ ДРУЗІВ І БАЖАННЯ ДОПОМОГТИ НАШІЙ АРМІЇ !!! 

Нагадуємо, що всі зібрані кошти підуть на підтримку Збройних Сил! Україна - це я! Україна - це ти! Україна - 

це ми з вами! Разом переможемо! 
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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 каплиці/in the chapel 
  
У Суботу - Saturdays: 
 9:00am  Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в церкві/in church 

 

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. 

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. 

 

НАУКИ ПРИ ПАРАФІЇ СВ. ЙОСИФА ОБРУЧНИКА 
 

САДОЧОК “АНГЕЛЯТКО” Садочок ,,Ангелятко”  приймає дітей віком від 3 до 5 років, які розуміють і говорять 

українською мовою, на осінну програму  12 вересня – 23 грудня, 2022.  Заняття відбуваються з понеділка до 

п’ятниці з 9:00 ранку до 1:00 пополудні.   Дітей можна записати на 2, 3 або 5 дні в тиждень. Форми для реєст-

рації в канцелярії нашої церкви.  За детальною інформацією просимо звертатися за тел: 773-625-4805. 
 

РЕЄСТРАЦІЯ НА ПЕРШУ СПОВІДЬ / УРОЧИСТЕ СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ 2022-2023 рр. розпочнеться 17 вересня. Дата 

першого заняття ще не визначена. 
 

ШКОЛА ТАНЦЮ «ВИШИВАНКА» набирає учнів від 3-х років.  За додатковою інформацією телефонуйте пані 

Оксані за номером 773-931-9086. 
 

МАЛЮВАННЯ викладач Володимир Монастирецький тел 773-996-9929. 
 

ДИТЯЧИЙ ХОР НАДІЯ...шукає більше співаків за детальнішою інформацією звертайтесь до керівника пані Олі 

Допілко  тел 708-996-5002. 
 

МУЗИЧНА СТУДІЯ при церкві св Йосифа пропонує заняття на гри на гітарі, викладач п Надія,  

тел 773-808-1089 


