
 

No. 49  1 3 december 2017 

THIS WEEKS SAINT 
 

Holy apostle philemon 
The Holy Apostles of the Seven-
ty Philemon and his wife Apphia 
lived in the city of Colossa in 
Phrygia. After they were bap-
tized by the holy Apostle Paul, 
they converted their house into a 
house of prayer, where all those 
who believed in Christ gathered 
and attended services. They de-
voted themselves to serving the 
sick and downcast. 
    Saint Philemon became bishop 
of the city of Gaza, and he 
preached the Word of God 
throughout Phrygia. The holy 
Apostle Paul continued to be his 
guide, and addressed to him his 
Epistle filled with love, and in 
which he sends blessings “to Phi-
lemon our dearly beloved, and 
fellow laborer, and to our be-
loved Apphia, and to Archippus 
our fellow soldier, and to the 
church in thy house” (Phil 1:1-3). 
Saint Onesimus (February 15), 

also mentioned in the Epistle, was Saint Philemon’s former 
slave. 

Saints Philemon and Apphia, and also Saint Archippus 
(who also lived at Colossa), all received the crown of mar-
tyrdom during the persecution of Nero (54-68). During a 
pagan festival an enraged crowd rushed into the Christian 
church when services were going on. All fled in terror, and 
only Saints Philemon, Archippus and Apphia remained. 
They seized them and led them off to the city prefect. The 
crowd beat and stabbed Saint Archippus with knives, and he 
died on the way to the court. Saints Philemon and Apphia 
were stoned to death by order of the prefect.♦  
 

Святий цього тижня  
 

Святий апостол филимон 
Святі Филимон і його 

дружина Апфія, що належать 
до сімдесяти святих апостолів 
ми вшановуємо жили у місті 
Колоса у Фриґії. Після того, як 
їх охрестив святий апостол 
Павло, вони перетворили свій 
будинок у молитовний дім, 
куди приходили на 
Богослужіння всі, хто 
увірували в Христа. Ці 
християни присвятили своє 
життя служінню бідним і 
відкинутим.  

Святий Филимон став 
єпископом Ґази і проповідував 
слово Боже по всій Фриґії. 
Святий апостол Павло і надалі 
залишався його наставником і 
написав йому відоме послання 
до “улюбленому Филимонові й 
співробітникові нашому, і 
сестрі любій Апфії, і 
співвойовникові нашому 
Архипові, і Церкві домашній твоїй” (Фил 1:1-3).  

Святий Онисій (15 лютого), теж згаданий у посланні, 
був колишнім рабом Филимона.  

Святі Филимон і Апфія, а також святий Архип (який 
теж жив у Колосі) отримали корону мучеництва під час 
переслідувань імператором Нероном (54-68). Під час 
язичницького свята розлючений натовп увірвався у 
християнську церкву, коли якраз відбувалося 
Богослужіння. Усі вірні з жахом покинули храму, в 
якому залишилися лише святі Филимон, Архип і Апфія. 
Натовп схопив їх і силою поволік до будинку міського 
префекта. По дорозі до будинку, озвірілі люди били і 
кололи ножами святого Архипа, поки він не помер. 
Святих Филимона і Апфію за наказом префекта було 
забито до смерті камінням. ♦ 

 
HOLY APOSTLE PHILEMON 
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The Meaning of Philip’s Fast 
 

By Matthew Kenenitz 
 

This past Monday, those of us that observe feast days on 
the Old (Julian) Calendar joined our Gregorian Calendar 
faithful in the anticipatory Philip’s Fast in preparation for 

the Nativity of our Lord and Savior, Jesus 
Christ. The fast is 40 days long following 
the same prescriptions as the Fast before 
the Resurrection (an excellent resource for 
this is Fr. Thomas Hopko’s The Winter 
Pascha). While I was home last weekend, 
I listened to the Divine Liturgy on the live 
webcam as I always do; particularly, I 
always tune in to the sermon because our 
parish is truly blessed with priests who 
preach God’s Word to us in an accessible 
and pastoral manner. In his sermon, Fr. 
Myron addressed the Fast period that we 
are currently in, and it inspired me to re-
flect on it for this week. 
To begin, I guess the question remains the 
same for most of us: Why fast? This ques-
tion is posed so many times by our faith-
ful. What’s the point? Why should we 
perceivably punish ourselves? Will any-
one really notice if I don’t fast? And so 
forth… We oftentimes come up with rea-
sons not to fast, most especially during the 
Nativity Fast. The way of the world leads 
us to Christmas (or in modern lingo 

“holiday”) parties that occur prior to the feast of Christmas; 
we get wrapped up, pardon the pun, in spending excessive 
amounts of money on presents and gifts in order to satiate 
others’ perceived needs and wants. True, the Nativity Fast 
period is anticipatory where even the Moleben for the Fast 
and the Matins services allude to Christ’s Nativity; howev-
er, we are still called through these reminders to prepare 
ourselves for the birth of our Lord. 

A theologian once preached about fasting and the antisep-
tic attitude our faithful take toward it, especially since we in 
the 21st century focus so much on our body image and attire 
to fit in with social circles or familial circles, oftentimes 
even if we cannot afford to do so. He spoke about the im-
portance people place on outward beauty as people jog past 
the front steps of his church each and every day, sometimes 
twice a day, once in the morning and once in the evening. 
He questioned why people would focus so much on improv-
ing their physical bodies (which, in itself, is not a bad 
thing), yet we are so hesitant to focus on improving our 
souls. We go above and beyond to make sure we have the 
perfect beach bodies and defined muscles that we some-
times neglect to nourish our soul in the same fashion. 

Fasting is a vehicle for us. It is a tool that we use to be 
able to divest our bodies of their needs in order to be more 
attuned to what God is telling us. Fasting goes well beyond 

Значення Пилипівського Посту 
Матвій Кенениц 

 

 
Минулого понеділка ті з нас, хто святкує за старим 

(юліанським) стилем, увійшли разом з іншими вірними, 
що дотримуються григоріанського стилю, у час 
Пилипівського посту, щоб 
приготуватися до Різдва нашого Господа 
і Спасителя Ісуса Христа. Піст триває 40 
днів і користується тими самими 
настановами, що і Великий Піст перед 
Воскресінням (щодо цього, раджу 
прочитати книгу о. Томи Гопка “Зимова 
Пасха”). Минулого тижня, коли я поїхав 
додому до родини, я, як звично, 
увімкнув нашу Божественну Літургію і 
дивився її наживо.  Особливо я слухаю 
проповіді, бо вважаю, що наша церква є 
направду благословенна, що має таких 
священників, які проповідують слово 
Боже нам дуже простою і доступною 
мовою. У своїй проповіді о. Мирон 
розважав над цим Різдвяним Постом і це 
мене надихнуло написати свої рефлексії. 

Насамперед, для більшості з нас 
залишається одне і те саме запитання: 
для чого постити? Це запитання дуже 
часто задають наші вірні. Яка мета? Для 
чого навмисно себе обмежувати? Як 
хтось буде знати, чи дотримуюсь я 
посту, чи ні? І так далі… Дуже часто ми 
знаходимо причини, щоб не постити, особливо під час 
Різдвяного посту. Так чи інакше, світ все одно прямує до 
Різдвяних святкувань (або, як зараз прийнято говорити, “ 
новорічних свят”); нас огортає, перепрошую за 
каламбур, лише одна думка – як витратити великі суми 
грошей на подарунки для задоволення потреб і бажань 
інших. Справді, під час довгоочікуваного періоду 
Різдвяного Посту, і Молебень, і Утрені натякають на 
народження Христа, і саме ці нагадування говорять нам, 
що час підготуватися до народження нашого Господа.  

Один богослов колись навчав про піст і розповідав про 
бездуховне відношення вірних до нього, особливо тепер, 
у 21 столітті, коли намагаючись відповідати запитам 
суспільних кіл чи родини, ми зосереджуємо свою увагу 
на нашому зовнішньому вигляді (тіло і одяг), навіть, 
якщо ми не можемо собі це дозволити. Він говорив про 
те, наскільки людям, що бігають вранці чи/і ввечері 
попри його церкву, важливо те, як вони виглядають. Він 
задав собі запитання: чому люди так сфокусовані над 
роботою зі своїм тілом (що абсолютно не є поганою 
річчю), але зовсім не думають про те, як поліпшити свій 
духовний стан.  Ми докладаємо всіх можливих зусиль, 
щоб підготувати наше тіло до літа – зробити його 
досконалим, хочемо, щоб видно було м’язи, хоча, 
насправді, ми би мали з такою ж ревністю дбати про 
підживлення нашої душі.  

 
PHILIP 
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missing our favorite meals or eating at our favorite restau-
rants. As Father Myron said so poignantly last Sunday, fast-
ing is not about “giving up” something; it is a transfor-
mation of the person for the benefit of the soul. The follow-
ing summarizes Saint John Chrysostom’s missive on the 
value of fasting: 

The value of fasting consists not only in avoiding certain 
foods, but in giving up of sinful practices. The person who 
limits his fast only to abstaining from meat is the one who 
especially lowers the value of it.  

Do you fast? Prove it by doing good works. If you see 
someone in need, take pity on them. If you see a friend be-
ing honored, don't get jealous of him. For a true fast, you 
cannot fast only with your mouth. You must fast with your 
eye, your ear, your feet, your hands, and all parts of your 
body.  

You fast with your hands by keeping them pure from do-
ing greedy things. You fast with your feet by not going to 
see forbidden shows or plays. You fast with your eyes by 
not letting them look upon impure pictures. Because if this 
is forbidden or unlawful, it mars your fast and threatens the 
safety of your soul. But if you look at things which are law-
ful and save you increase your fast, for what you see with 
your eye influences your conduct. It would be very stupid to 
eliminate or give up meat and other foods because of the 
fast but feed with your eyes upon other things which are 
forbidden.  

You don't eat meat, you say. But you allow yourself to 
listen to lewd things. You must fast with your ears, too. An-
other way of fasting with your ears is not to listen to those 
who speak evil or untrue things about others. Thou shalt not 
receive an idle report. This is especially true of rumors, 
gossip, untruths which are spoken to harm another.  

Besides fasting with your mouth by not eating certain 
foods, your mouth should also fast from foul language or 
telling lies about others. For what good is it if you don't eat 
meat or poultry, and yet you bite and devour your fellow 
man?  

As we all can see, fasting requires a lot more than just 
merely “giving up” meat, dairy, or other types of food. Fast-
ing calls us to a higher spiritual plane, one where we deny 
our physical bodies of our ordinary, sinful ways. As with all 
things concerning our relationship with our Lord, this is vol-
untarily done and completely up to us. Whichever way we 
choose to fast, we offer our spiritual ascent to God, through 
Whom all good things are made possible. The transforma-
tive qualities of fasting can strengthen our relationships not 
only with God, but also with each other as we seek to do 
His will by curbing our will. We can see the goodness that 
God has instilled in our world and truly appreciate the feast 
of the Nativity of our Lord in terms of the fullness of its 
meaning to us, liturgically and personally. Let us take the 
Fast seriously and prepare ourselves for the coming of our 
Lord in His Nativity on December 25th (January 7th). ♦ 

 
 

Піст є засобом для нас. Це інструмент, який ми 
використовуємо для того, щоб дати можливість нашому 
тілу позбутися його бажань і натомість більше слухати 
те, що нам каже Господь. А піст полягає у чомусь 
набагато важливішому, ніж відмова від улюблених страв 
чи улюблених ресторанів. Як чітко сказав о. Мирон 
минулої неділі, піст – це не про те, від чого треба 
відмовитися, а про те, як трансформуватися заради своєї 
душі. Ось підсумок того, що говорив Святий Іван 
Златоуст  про постування:  

Цінність посту полягає не у відмові від певних страв, а 
у відмові від гріха. Якщо хтось обмежується лише 
вживанням їжі, той сам применшує вартість посту.  

Ти постиш? Докажи мені це своїми ділами! Коли 
побачиш бідного, дай милостиню. Якщо бачиш успіх 
друга – не заздри. Справжній піст, це піст не лише 
устами. Хай постяться не тільки уста, але слух, зір, ноги, 
руки та всі члени нашого тіла. 

Якщо постиш руками, то не дозволиш їм забруднитися 
нечистими справами. Постяться ноги, якщо ти не ходиш 
дивитись заборонені вистави чи покази. Постяться очі, 
коли не дивишся непристойні картини. Бо якщо це 
заборонене або незаконне, воно позначиться на твоєму 
пості і стане небезпекою для душі. Але, коли 
споглядатимеш речі дозволені і безпечні, збагатиш свій 
піст, бо те, що ви бачиш, впливає на те, що робиш. Це 
безглуздо – виключити м'ясо чи інші страви з раціону, 
але “підгодовувати” свої очі спогляданням забороненого.  

Кажеш, що не їси м’яса. Але водночас дозволяєш собі 
слухати непристойні речі. Нехай теж постяться вуха. 
Іншими словами, не слухай тих, хто говорить погані або 
неправдиві речі про інших. Не поширюй безпідставної 
звістки. Це особливо стосується пліток, чуток, наклепів, 
мета яких – очорнити і нашкодити іншим.  

Окрім того, що постяться уста, відмовляючись від їжі, 
ми також маємо відмовитися від лихослів’я і брехні. Що 
за користь, коли ми стримуємося від птиць і риби, а 
гриземо і з’їдаємо братів?  

Як бачимо, постування вимагає більшого, ніж просто 
відмова від м’яса, молочних продуктів чи іншої їжі. Це – 
заклик піднятися на іншу духовну висоту, де ми здатні 
відмовитися від гріховності, притаманної нашому 
фізичному тілу. Як і все, що належить до наших 
стосунків з Богом, піст – це наше волевиявлення і воно 
залежить лише від нас. Як би ми не вирішили постити, 
ми приносимо офіру Богові наше духовне сходження, 
через якого все добре стає можливим. Можливість 
перетворення, яку нам дає піст, може зміцнити наші 
стосунки не лише з Богом, але один з одним, коли ми 
прагнемо виконати Його волю, стримуючи власну. Ми 
бачимо те добро, яким Господь наповнив наш світ, щиро 
радіємо празникові Різдва нашого Господа,  
усвідомлюючи його повноту для нас у літургійному і 
особистому аспектах. Тож віднесімся до цього посту 
серйозно, щоб належно приготуватися до народження 
нашого Господа, Ісуса Христа 25 грудня (7 січня). ♦ 
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 Reаding and explanation of holy scripture 
(Excerpts from  catechism “Christ our Pascha”)  

 
The Holy Mysteries of Christian Initiation  

#408 Participation in the life of the Most Holy Trinity be-
comes a reality for us through the Holy Mysteries of Bap-
tism, Chrismation and Eucharist. In other words we partake 
of God’s life by being united to Christ, receiving the seal of 
the Holy Spirit, and sharing the Body and Blood of Christ in 
the community called Church. As a person after birth begins 
to breathe and receives nourishment in order to live, so the 
newly baptized, born to new life in the baptismal font, be-
gins to breathe by the Holy Spirit and receives nourishment 
of Holy Communion in order to grow in Christ. Through the 
prayers and sacred actions of the liturgical rite of each of 
these Mysteries, the Church leads the faithful (the Greek 
Fathers speak of mystagogy – leading into the mystery) into 
an understanding of the Mystery and perceiving it as a sin-
gle, unified action of God’s grace. This is why in the tradi-
tion of the Eastern Church, these three Holy Mysteries are 
celebrated together.  
 
     The Holy Mystery of Baptism 

Baptism Is the Birth to New Life in Christ 
#409 The Father reveals and grants us eternal life through 

his Son in the Holy Spirit. This life of 
the new creation becomes accessible 
to us not only after death, but even 
now. Through the Holy Mysteries of 
Baptism and Chrismation, along with 
the Eucharist, we are united to Christ. 
In him we become heirs of divine life, 
bearers of the Holy Spirit, who reveals 
to us the full truth of Christ. The Spirit 
leads us along the paths of Christ’s 
commandments and prays within us: 
“Abba! Father!” (Rom 8:15). Through 
these Holy Mysteries we become 
members of the Body of Christ and 
temples of the Holy Spirit.  

 
#410 In his conversation with Nicodemus, Christ speaks of 
the inauguration of the new life as a process of being “born 
anew” or “from above” (Jn 3:3). This new birth is a birth 
“of water and the Spirit” (Jn 3:5). Performed by water in the 
liturgical rite, it becomes a reality through the Holy Spirit’s 
power. Baptism is for us the beginning of the fullness of life 
for which we were created:  
“John preached a baptism of repentance and the whole of 
the Judea went out to him. The Lord proclaims a baptism of 
the adoption of sons. Among those who place their hope in 
[the Lord], who will not obey? The baptism of John was 
preliminary, that of Jesus a crowning accomplishment. The 
baptism of John was a break with sin; that of Jesus was un-
ion with God.”. In Baptism, God not only saves us from sin, 
but also grants us the inestimable treasures of new life. ♦ 

Читання І Тлумачення святого письма 
(витяги з катехизму “Христос - наша ПАсха”)  

 
Таїнства християнського втаємничення  

#408 Входження у життя Пресвятої Тройці відбувається 
через святі таїнства Хрещення, Миропомазання та 
Євхаристії – через наше поєднання з Христом, 
отримання печаті Святого Духа і Причастя Тіла й Крові 
Христових у спільноті Церкви. Як людина після 
народження починає дихати та їсти, щоб могти жити, так 
і охрещений, народжений до нового життя в хрещальній 
купелі, починає дихати Святим Духом і живитися 
Святим Причастям, аби зростати у Христі. У чині 
богослужіння кожного з цих Таїнств Церква через 
молитви й обряди вводить (грецькою містагогія – 
тайновведення) віруючих у розуміння Таїнства й 
прийняття його як єдиного діяння Божої благодаті. Саме 
тому у східній церковній традиції ці три Святі Таїнства 
звершуються разом. 
 
а. Святе Таїнство Хрещення  
1) Хрещення – народження до нового життя у Христі  
#409 Отець об’являє і дарує нам вічне життя через Свого 
Сина у Святому Дусі. Це життя нового творіння стає 
доступним для нас не 
тільки по смерті, але вже 
тепер. Через святі 
таїнства Хрещення й 
Миропомазання, разом 
із Причастям, ми 
з’єднуємося з Христом, 
стаємо в Ньому 
спадкоємцями Божого 
життя, носіями Святого 
Духа, який об’являє нам 
усю правду Христову, 
веде шляхами заповідей 
Христових і молиться в 
нас: «Авва! – 
Отче!» (Рм. 8, 15). Через 
ці Святі Таїнства ми стаємо членами Тіла Христового й 
храмом Святого Духа.  
 
#410 У розмові з Никодимом Христос мовить про 
початок нового життя як про «народження з 
висоти» (пор. Йо. 3, 3). Це нове народження 
здійснюється «з води та Духа» (Йо. 3, 5). Відбуваючись в 
обряді хрещення водою, воно звершується силою 
Святого Духа. Хрещення є для нас початком повноти 
життя, задля якого ми й були сотворені: «Йоан 
проповідував хрещення покаяння, і ціла Юдея сходилася 
до нього. Господь проповідує хрещення богосинівства, і 
хто з тих, що покладають надію на Нього, не 
послухається? Йоанове хрещення було лише початком, 
Ісусове ж – завершенням. Те відводило від гріхів, це – 
єднає з Богом». У Хрещенні Бог не лише спасає нас від 
гріха, але й обдаровує неоціненними скарбами нового 
життя. ♦ 
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This Week       Цього Тижня 

SUNDAY, DEC 3RD      –  26TH    SUNDAY AFTER PENTECOST    
VENERABLE GREGORY DECAPOLITES  
8:00 am –Pray for health: Lida Swytnyk (Branch #2 Friends) 
In memory: +Gene Swytnyk (Friend); +Illya Lobur (Marta Stadnyk); 
+Mary Brudy, +Stephanie & +Dmytro Ovcharchyn, +Helen Melinyshyn  
(C DeVitt Westley) 
9:30 am –  For the sick and shut-ins of the parish; Pray for health: Ihor; 
In memory: +Michael Wolczanski, Sr. (Family) 
11:30 am – For the youth of our parish; Pray for health: George  
Gojewycz (Family);  Olha, Petro, Pavlo, Andriy, Vitaliy, Anna,  
Mykhailo, Dr. George Podlusky; In memory: +Jaroslaw Dragan (40 
days) (Family); +Erica, +Margaret, +Unsoon, +Marion 
 

MONDAY, DEC 4TH  – GREAT MARTYR BARBARA   
ENTRANCE INTO THE TEMPLE OF THE MOTHER OF GOD (J) 
9:00 am –Pray for health: Lida Swytnyk (Branch #2 Friends) 
6:30 pm– Pray for the health of expectant mothers 
  

TUESDAY, DEC 5TH   –  VENERABLE SABBAS  APOSTLE PHILEMON 
9:00 am – Pray for those suffering depression 
6:30 pm- Vespers with Litia 
 

WEDNESDAY, DEC 6TH – ST NICHOLAS THE WONDERWORKER (G)    
ST AMPHILOCHIUS  
9:00 am– Pray for the children who are orphans due to war;  
In memory: +Fr Shary, +Fr Glynn, +Fr Hayda (Fiedler Family) 
6:30 pm- Pray for peace and tolerance in the world 
 

THURSDAY DEC 7TH   – ARCHBISHOP AMBROSE  GREAT MARTYR CATHERINE 
9:00 am– Help those searching for God 
 

FRIDAY, DEC 8TH   – VENERABLE PATAPIUS   HIEROMARTYR CLEMENT 
9:00 am –Pray for the homeless 
6:30 pm- Vespers with Litia 
 

SATURDAY, DEC 9TH – THE CONCEPTION OF ST ANNE OF THE HOLY THEOTOKOS  
(G)VENERABLE ALYPIUS 
9:00 am – Pray for the sick and shut-ins of the parish; Pray for  health: 
Lida Swytnyk;  In memory: +William York (I Szymanskyj) 
 

SUNDAY, DEC 10TH      –  27TH   SUNDAY AFTER PENTECOST    
GREAT MARTYR JAMES 
8:00 am –Pray for health: Connor Patterson Birthday Blessing 7yrs; 
Lida Swytnyk (Branch #2 Friends);  
In memory: +William York (G & L Wuss); +Irena Stadnyk, 36yrs 
 (M Stadnyk); +Berne Coleman14 yrs 
9:30 am –  For the sick and shut-ins of the parish; Pray for health: Taras, 
Olha, Lesya, Yehor, Maria, Lyubomyr, Petryk, Adrianka;  
In memory: +Dmytro Wesolowskyj, +Evhenia Fedyniak, +Lyubomyra  
Wesolowskyj (Oksana Wesolowskyj) 
11:30 am – For the youth of our parish; Pray for health: Olha, Petro, 
Pavlo, Andriy, Vitaliy, Anna, Mykhailo, Dr. George Podlusky 
In memory: +Jaroslaw Dragan (J & V Shapiro); +Erica, +Margaret, 
+Unsoon, +Marion 

Candles for december  2017 
Memorial Candles 
* In loving memory of Anthony & John G 
Deeds (Family) 
* In loving memory of Roman and Larissa 
Sawka (Artiushenko Family) 
Perpetual Oil Lamp 
*In loving memory of Helen Charuk (Family) 
Lady of Hoshiw Shrine 
* In loving memory of Tony, Angela, Charles 
Pastorino and Nick, Mary Starasta  
(Anne Pastorino) 
* Health and blessings for Stefania Jasion & 
Kaitlyn Tahara (Family) 
Mother of God Shrine 
* In loving memory of Dackiw, Crowhurst, 
Barnas and Zubrycky families           
(Lorraine Zubrycky) 
* In loving memory of Pawlo Prohny 
(Family)       

Iconostas  
Iconostas Icon Vigil  

 

  Christ the Teacher  
* In loving memory of my parents Maria & 
Ivan (J Selemenko) 
* For the health of friends (Johanna Riznyk) 
Mother of God   
*In loving memory of Rose Proczko (Family) 
* In loving memory of Mary Brudny (Family) 
St. Joseph the Betrothed  
*In loving memory of William York      
(Mary York) 
*Health and welfare of Lesia Cerkowniak 
(Powidajko Family) 
St. Nicholas the Wonderworker  
* Peace in Ukraine (Fiedler S & F) 
* Health and Blessings for Irene Muryn       
(B & P Zaparaniuk) 
Our Lady of Protection 
* Blessings for families of George and Mae 
Kuzma (George & Diane) 
* Special intention for Rosalie Deeds            
(I Szymanskyj) 



 

No. 49  6 3 december 2017 

News       Вісті 
  

ADULT CATECHISM CLASS 
Catechism in English will be held Thursdays in Decem-
ber (12/7, 12/14, 12/21). Please join us as we explore the 
Gospel narratives of Christ's Nativity and the Old Testa-
ment prefigurement leading up to our story of salvation. 
Catechism begins at 6:30 with Akathist and lasts usually 
until 8:00/8:30. All ages welcome! We will gather in the 
St. Paraskevia Chapel.   

КАТЕХИЗМ ДЛЯ ДОРОСЛИХ УКРАЇНСЬКОЮ 
Розпочинаємо цикл катехитичних наук українською 
мовою для усіх бажаючих глибше пізнати Христову 
віру у своєму обряді. Науки проводитимуться у 
четвер  (11/30, 12/7, 12/14) 7 год. вечора в церкві.  

КАРТКИ ГЕРОЇв 
Картки героїв - це чудовий подарунок від св. Миколая 
або на Різдво. Ви не платите жодних податків, інших 
платежів, і їх можна зразу використовувати. Фонд 
Захисту Героїв отримує відсоток з кожної придбаної 

Holiday gift giving cards 
Hero cards are great for St. Nicholas Day and Christmas 
gifts. There are no taxes, no fees and cards are already acti-
vated and ready to use. The Ukrainian Heroes fund receives 
a donation from every card purchased.  

The Spirit of St. Joseph  
The Spirit of St. Joseph is having a Christmas luncheon at the “Hanging Gardens Restaurant” on Belmont and Cumber-
land on Tuesday, December 19, at 11:30 am. Cost is $20 for members and $25 for guests. Please contact Barbara at  
1-773-625-4487 or Olga at 1-773-625-8185 by Dec. 13th to make your reservation. 

All are invited to this festive occasion! 
 

“Андріїв гріш” 
Владика Венедикт звернувся з проханням присвятити 
другу збірку сьогодні “Aндрієвому грошу”. Пожертви 
цієї збірки будуть надіслані Блаженнішому Святославу 
в Україну для місійної праці УГКЦ. Не проґавте таку 
можливість поділитися своїм достатком з тими, хто 
дуже потребує.  

“Andrew’s Pence”  
Bishop Benedict has requested that the second collection 
today be dedicated to “Andrew’s Pence”. This collection 
will be sent to His Beatitude Sviatoslav and used for mis-
sionary work in our Ukrainian Catholic Church’s. Take this 
opportunity to share your abundance with those in great 
need.  

Міжнародний клуб Lions 
У вестибюлі церкви Ви побачите скриньку для пожертв 
від міжнародного клубу Lions. Ніхто з членів клубу, ані 
волонтери не отримують зарплати. Організація збирає 
старі мобільні телефони, окуляри, слухові апарати і 
віддає їх потребуючим за кордон. Якщо ви маєте 
згадані речі і ними не користуєтеся, то чому б їх не 
віддати у руки тих, хто їх більше потребуватиме? 

Lions Club International 
In the back of the church you will find a collection box 
from Lions Club International. All members of the Lions 
club are volunteers and receive no salary. The organization 
collects old cell phones, glasses and hearing aids and dis-
tributes them for the needy in other countries. If you have 
these items laying around why not put them in the hands of 
those less fortunate. 

Замовляйте Страви на Святий Вечір!   
Заощадьте час і замовляйте традиційні страви на 
Святий Вечір у нашій парафії. Все приготоване нашим 
сестрицтвом за домашніми рецептами. Заповніть, будь 
ласка, форму і передайте її до канцелярії чи вкиньте у 
зазначену скриньку, що у притворі церкви. За 
інформацією звертайтеся до парафіяльної канцелярії за 
тел: 773-625-4805. Приймаємо замовлення до 22 грудня 
2017. Забрати замовлення можна у суботу, 23 грудня, з 
4 до 6 вечора та у неділю, 24  грудня, з 8 год ранку до 1 
год поп. 

Place your orders for your holiday table! 
Save some time and order everything you need for a tradi-
tional Ukrainian Christmas Eve meal prepared by our par-
ish sisterhood. Please fill out the form and hand it in to the 
parish office or in the marked containers in the narthex of 
the church. For questions or more information please con-
tact the parish office at 773-625-4805. All orders must be in 
by Friday, December 22, 2017. Take-out orders will be 
available to be picked up on Saturday, Dec 23rd  4:00 pm to 
6:00 pm and Sunday December 24th, 8:00 am – 1:00 pm 

садочок 
Триває запис дітей віком від 3 до 5 років у світличку при 
парафії Св. Йосифа на 2017-18 навчальний рік. Заняття 
проводяться від понеділка по четвер з 9:30 ранку до 12:30 
пополуднi, з вересня до травня. Дітей можна записати на 
1, 2, 3 або 4 дні в тиждень.  

tel:(773)%20625-4487
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Thank you for Last Sunday’s Collections: 

Sunday Collections $         3,623.00  

Capital Improvement $              40.00  

Renovation $              55.00  

Utilities  $              76.00  

other $         2,520.00  

TOTAL $       6,314.00  

 

Станьте членами  Парафії св. Йосифа Обручника! 
Звертайтеся до церковної канцелярії за телефоном:  
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. 

Порядок Богослужень - Liturgical Schedule 
 

Недільні - Sundays: 
 8:00am    Св. Літургія/Divine Liturgy   
 англійською/English 
 9:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 українською/Ukrainian 
 11:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy               
 для молоді/Children’s 
 

Свята - Holy Days: 
 9:00am    Св. Літургія/Divine Liturgy 
 6:30pm   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 

Навечер’я Свят - Eve of Feasts: 
 6:30pm       Велика Вечірня з Литією/Great Vespers, 
    Litia 
 

В тижні - During the week:  
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в каплиці/in the chapel 
 

Суботами - Saturdays: 
 9:00am  Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в церкві/in church 
  

 

Keep in your prayers:   

Fr. Myron Panchuk - Lucille Maryniw - Olga 
Kykta - John Melinyshyn – John Masley -  

Sean Patterson – Josephine Bereza  - Antonia 
(Toni) Bilyk - Reed Meersman 

Відвідини Хворих - Visitation of the Sick 
 

Просимо повідомити парафіяльних отців 
про потребу відвідин хворих у лікарнях чи 
вдома. 
 
Please contact our parish clergy when a family  
member requests a hospital or home visitation. 

 “And the prayer of faith shall save the sick, 
and the Lord shall raise him up.”  
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