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THIS WEEKS SAINT 
THE FEAST OF  

The conception  
of st. annа  

 
“Today the universe cele-

brates  
the Conception of Anna, 

which is brought about by 
God.”  

(The Kontakion of The 
Feast) 

      
   The very ancient and 
profound cult of the 
Most Holy Mother of 
God, a characteristic 
mark of the Eastern 
Church, is especially 
manifested in the great 
wealth of Marian feasts 
in the Liturgical Year. 
These feasts present to 
us the more important 
moments in the life of 
the Mother of God, 
from the moment of 
her Immaculate Con-
ception to the moment 
of her glorious Dormi-
tion (Assumption into 
Heaven). 
     The Holy Gospel 
does not give much 
information about the 

life of the Most Pure Virgin Mary, hence, it is not 
strange that the feasts of our Blessed Mother in general 
do not have their basis in the events of the Gospels, but 
rather in Christian tradition and in the narratives 
(accounts) given in the Apocryphal books of the first 

Святий цього тижня  
Празник зачаття  

богородиці святою  
анною   

 
"Празнує днесь вселенна  

зачаття Анни,  
що сталося від Бога" 

(Кондак празника). 

 
Давній і глибокий 

культ Пресвятої 
Богородиці, що є 
знаменною віхою Східної 
Церкви, виявляється у 
великій кількості 
Богородичних празників у 
нашому церковному 
календарі. Ті празники 
розказують нам 
найважливіші моменти з 
життя Божої Матері від її 
чудесного зачаття аж до її 
славного успення. 

Святе Євангеліє не 
багато говорить про 
життя Пречистої Діви 
Марії, тож нічого 
дивного, що більшість 
Богородичних празників 
не основується на подіях 
святого Євангелія, а 
радше на християнській 
традиції та на 
оповіданнях апокрифічних книг перших віків. 
Сюди належить також і празник Зачаття, який 
наша Церква святкує 9 грудня. Цей празник має 
окрему історію на Сході та на Заході. Тож 
погляньмо на його історію у Східній, Західній і 
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centuries. One such feast is that of the Conception of 
St. Anna, which our Church celebrates on the 9th of 
December. Let us consider the history of this feast as it 
developed both in the East and in the West and in our 

Church. 

     First mention of this feast was made in the Typicon 
of St. Sabbas of the fifth century, but it did not begin to 
develop and spread until the eighth century. During 
this time, St. Andrew of Crete composed a liturgy for 
this feast; George of Nicomedia and John of Eubeia 
extol it in their sermons. By the ninth century this feast 
had spread throughout the entire Byzantine empire; not 
it is celebrated in all the Eastern Churches. 
     The feast of the Conception of St. Anna in ancient 
times was known by several different names. One of 
the oldest is “The Annunciation of the Conception of 
the Holy Mother of God”. In the constitution on feasts, 
Emperor Manuel Comnenus (1143-1181) calls this 
feast the “Conception of our Most Holy Mother of 
God”. The Slavonic Typicons generally refer to it as 
the “Conception of Blessed Anna” or “The Conception 
of Holy Anna, when she conceived the Most Holy 
Mother of God”. In our Ukrainian Catholic Church the 
Synod of Lviv gave this feast the official title “The Im-
maculate Conception of the Most Pure Virgin Mary”. 
However, the Roman revision of our liturgical books 
restored the pristine title of the feast – “The Concep-
tion of Holy Anna, when She conceived the Most Holy 
Mother of God”. 
    The main theme of the liturgy of this feast, accord-
ing to the Apocrypha, was the miraculous event when 
Anna conceived the Most Holy Mother of God. This 
liturgy describes the grief and distress Joachim and 
Anna experienced because of their childlessness, and 
presents the fervent prayer of Anna: “O Lord God of 
the heavenly Powers,” prays St. Anna, “You know the 
shame of childlessness, therefore, heal the pain of my 
heart and make this barren one fruitful…” (Stichera of 
the Vespers service of the Feast). In response to her 
fervent supplication, an angel appears and announces 
the conception of the Most Pure Virgin Mary. “Your 
supplication,” says the angel, “has reached the Lord. 
Do not be sad, and cease weeping, for you shall be-
come a fruitful olive tree, bringing forth a young shoot 
– a wonderful maiden, who will bring forth a flower – 
the Christ in the flesh, who will grant great mercy to 
the word.” (Ibidem). At the moment of her conception, 
the womb of St. Anna becomes like a heaven…” A 
new heaven is being formed in the womb of Anna,” 
says the Sessional Hymn in Matins, “at the command 
of the Almighty God; from it shines forth the never-

нашій Церквах. 
Згадку про цей празник має типікон святого 

Сави з V ст., одначе його розвій і поширення 
припадає аж на VIII сторіччя. У цьому столітті 
святий Андрій Критський укладає службу для 
празника, а Георгій Нікомедійський та Йоан 

Евбейський величають його у своїх проповідях. У 
IX столітті це свято вже було в цілому 
візантійському цісарстві. Воно є у всіх Східних 

Церквах. 
Празник Зачаття у давнину мав різні назви. До 

найдавніших належить "Благовіщення Зачаття 

Святої Богородиці". У конституції про празники 
цісаря Мануїла Комнена (1143-1181) він зветься 
"Зачаття нашої Пресвятої Богоматері". Слов'янський 

Пролог має "Зачаття Святої і Богоматері Анни, коли 
зачала Святу Богородицю". Загальнослов'янські 
Устави називають його "Зачаття Блаженної Анни" 

або "Зачаття Святої Анни, коли зачала Пресвяту 
Богородицю". У нашій Українській Католицькій 
Церкві цей празник від Львівського Синоду мав 

офіційну назву "Непорочне Зачаття Пречистої Діви 
Марії". Римська реформа наших літургійних книг 
повернула первісну назву празника "Зачаття Святої 

Анни, коли зачала Пресвяту Богородицю". 
Головна тема богослуження празника — чудесна 

подія, коли свята Анна зачала Пресвяту 

Богородицю. Тут описані журба й поневіряння 
Йоакима й Анни через їхню бездітність. Згадується 
їхня гаряча молитва про дитинку. "Господи, Боже 

небесних сил, — молиться Анна, — Ти знаєш 
неславу бездітности, тож сам злікуй біль мого серця 
і отвори лона розкрий та неплідну плодоносною 

зділай... " (Стиховна вечірні). На її гаряче благання 
з'являється ангел і звіщає зачаття Пречистої Діви 
Марії. "Моління твоє, — каже ангел, — дійшло до 

Господа. Не смутися і перестань плакати, бо станеш 
благоплідною оливкою, зроджуючи паросток — 
чудну Діву, яка видасть цвітку — Христа в тілі, 

який подає світові велику милість" (Стиховна 
вечірні). З хвилиною зачаття лоно святої Анни стає 
наче небом: "Нове небо в лоні Анни твориться, — 

каже сідален утрені, — на приказ Всемогутнього 
Бога. З нього засіяє Сонце, що не заходить, ввесь 
світ просвічуючи променями божества, 
пребагатством доброти, єдин Чоловіколюбець". 

З дивного зачаття Пресвятої Богородиці радіють 
її батьки, радіють пророки, радіють небо й земля. 
Тож свята Церква взиває Старий і Новий Завіти до 

участи в радості: "Прийдіть, усякий чин і вік 

from page 1. Із стор. 1. 
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setting Sun, illumining the whole universe with the 
rays of the Divinity, with the great riches of goodness, 
the one and only Lover of Mankind.” 
     Her parents rejoice over the wonderful conception 
of the Most Holy Mother of God; the prophets rejoice; 
heaven and earth rejoice. The Church calls upon the 
Old and New Testaments to join in the rejoicing: 
“Come, people of all classes and ages,” we sing in the 
sticheras of the Praises in Matins, “let us celebrate with 
the Angels the all-glorious conception of the Mother of 
God; patriarchs sing praises to the Mother of the King 
of all; you, prophets, praise her whom you preached; 
you, forefathers, praise your descendant – the Mother 
of God; you aged, praise the ancestor of God; you, 
faithful, praise the root of your faith; you, priests, 
praise the all-holy temple of God; you, choirs of saints, 
praise the cause of your assembly; you, armies of an-
gels, praise the Mother of the Lord of all creation, and 
Saviour of our souls.” 
     In the service of the Conception of St. Anna the ho-
liness and purity of the Most Holy Virgin Mary is 
praised: “Choirs of prophets,” says the Sessional Hymn 
of Matins, “in times past preached the immaculate, 
pure, and divine maiden and Virgin, whom Anna con-
ceived, who until then had been barren and childless. 
We, who have been saved because of her, let us extol 
her today with hearts filled with joy as the one and on-
ly Immaculate One.” 
     The canon of Matins which was composed by St. 
Andrew of Crete is a most beautiful hymn in honor of 
the Conception of the Mother of God. She is the 
“Undefiled Ark”, the “pure dove”, “the star of divine 
grace”, “divine temple of the Master”, “royal 
porphyry”, “fragrant myrrh”, “burning bush”, 

“immaculate dove”, “holy scepter, 
the New Testament and urn con-
taining the manna”, “unconsumed 
bush”, “golden candlestick”, 
“living chamber of the Lord God”, 
“living fountain”, “holy temple”. 
     Today we celebrate her immac-
ulate conception whereas nine 
months later on the 8th of Septem-
ber she appears among us in her 
glorious Nativity.♦  

людський, — співаємо на хвалитних стихирах 
утрені, — радісно днесь з ангельськими хорами 

преславне зачаття Богородиці світло празнуймо: 
патріярхи — всіх Царя Матір, пророки — вами 
проповідану, праотці — ту, що від вас Богоматір, 

старці — Богоотців, Богоотці — Божу Дівицю, діви 
— Приснодіву, вірні — корінь віри, священики — 
пресвятий храм Божий, всіх святих хори — причину 

вашого збору, ангельські воїнства — Родительку 
Владики всього створіння і Спасителя душ наших". 

У зачатті Богородиці святою Анною 

прославляється святість і непорочність Пречистої 
Діви Марії. "Пророчий хор, — сказано в сідалні 
утрені, — колись проповідував непорочну чисту і 

Бого-отроковицю Діву, що її зачинає Анна, хоча 
неплідна і бездітна. Спасенні задля неї днесь 
радісним серцем її звеличаймо, яко єдину 
непорочну". 

Канон утрені святого Андрія Критського це 
урочистий гимн у честь зачаття Божої Матері. Вона 
— "нескверна скинія", "чиста голубка", "зоря 

божественної благодати", "Владики божественний 
храм", "царська порфіра", "миро благовонне", 
"вогненна купина", "голубка непорочна", "скіпетр 

святий, новий завіт і посуд манни", "купина 
неспалима", "свічник золотий", "жива світлиця 
Господа Бога", "живоприємний істочник", "храм 

святий". 
Сьогодні празнуємо її непорочне зачаття, а через 
дев'ять місяців, 8 вересня, вона з'явиться між нами у 

своєму славному Різдві.♦ 
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            Theotokos and our faith   
By Matthew Kenenitz 

 
For more than 1,700 years everyone, even the 

Protestant Reformers, taught that Mary was Theotokos, 
“The God-bearer” or “Mother of God.”  All believed 
that Mary remained a virgin before, during, and after the 
nativity of her Son.  There were some voices of dissent, 
but these voices were deemed untrustworthy by the rest 
of the Church, because to deny Mary’s title as Theoto-
kos could open the door to deny Jesus as fully God. The 
controversy about Mary has much more to do with Jesus 
than some of us might care to believe. 

Christ put an important question to His disciples.  He 
asked: “Who do you say that I am?”  The Church main-
tains to this day that Peter’s answer to the all-important 
question is the answer for the Church: “You are the 
Christ, the Son of the living God.” (Matthew 16:14-16).  
If Jesus is fully God and fully Man, then His mother is 
Theotokos, as the 4th Ecumenical Council of the Church 
at Chalcedon declared. 

And if Jesus IS the infinite God in the flesh, then the 
womb of this woman was truly “more spacious than the 
heavens” to have paradoxically contained the God Who 
is greater than all things.  I truly love the theology tied 
to the Incarnation and Mary precisely because it fills up 
my realization of Who Jesus IS. 

Evangelicals worry that devotion and contemplation 
of Mary will detract from Jesus, and this is a danger.  
But since when do we surrender the truth to purchase a 
little temporary “safety”? Evading the “Mary issue” 
risks sacrificing the truth about Christ’s identity as both 
God and man, a risk none of us should be willing to 
take.  Theology is inherently dangerous.  We handle 
truths that are always too big for us, any of us.  We deal 
with the “fire” of the Uncreated energies of God Him-
self.  It is always dangerous to “do theology.” Always! 

But that authentic danger should not keep us from 
studying the sublime theology, seeking to know God, to 
strengthen our relationship with Him, to expand our 
souls and delve deeper in faithfulness to Christ.  And the 
danger is not diminished if we retreat to perceived 
“safe” positions.  In fact, the danger there is that we will 
open the door to a watered-down Christology just as we 
were working hard to “protect” our devotion to Jesus 
alone. 

Christ, when He walked the earth, was never worried 
about devotion and honor shown to His Mother.  In fact, 
His last act from the Cross was to give her as mother to 
all His disciples when He entrusted her care to St. John.  
In that act, Jesus shared His mother with all His disci-
ples through the ages. Here are three insights we can 
learn and apply to our own lives from the wise teachings 
of the Church on Mary as the Mother of God: 

First, Mary is one of us.  One from our race, one from 

Богородиця і наша віра 
Матвій Кенениц 

 
Упродовж вже більш, ніж 1700 років ми, і навіть 

протестантські реформатори, навчаємо, що Марія є 
Богородицею, Матір’ю Божою, Пречистою. Усі 
віримо, що вона була незайманою перед, під час і 
після народження її Сина. Щоправда, за всю історію 
було кілька голосів незгідних, але ці голоси були 
визнані неправдивими рештою Церкви, тому що 
заперечення титулу Богородиці відкрило би шлях до 
заперечення Ісуса, як справжнього Бога. 
Суперечності, що виникають щодо Марії, мають 
насправді більший стосунок до Ісуса, ніж ми собі 
думаємо.  

Одного дня Христос дав своїм учням серйозне 
запитання. Він спитав: “Як ви думаєте, хто я?”. 
Церква і сьогодні притримується думки, що 
відповідь, яку дає нам Петро, є відповіддю церкви: 
“Ти є Христос, Син Бога живого.” (Матвій 16:14-
16). Якщо Ісус є правдивий Бог і чоловік, тоді Його 
матір є Богородицею, що і було задекларовано на 4-
му Екуменічному Соборі у Халкідоні.  

І якщо Ісус Є безконечним Богом у плоті, тоді 
лоно тієї жінки, яка його народила, було справді 
“вмістиме, більше за небеса”, що, як не 
парадоксально, змогло вмістити Бога, більшого за 
все на світі. Мені дуже подобається, як богослов’я 
пов’язує Втілення і саме Марію, бо це дає мені 
повне розуміння того, ким Христос Є насправді.   

Євангелисти хвилюються, що молитви і 
почитання Марії відверне увагу від Ісуса, і у цьому 
вбачають небезпеку. Але відколи ми стали готові 
відмовлятися від істини заради хвилевої “безпеки”? 
Уникаючи “питання, що стосується Марії”, ми 
ризикуємо пожертвувати істиною про ідентичність 
Христа, як Бога і чоловіка - ризик якого краще 
всіляко уникати. Теологія є за своєю суттю 
небезпечною. Ми маємо справу з істинами, які для 
нас часами є надто великі, щоб осягнути. Ми маємо 
справу з “вогнем”  несотворених енергій Самого 
Бога. “Займатися теологією” – завжди небезпечно. 
Завжди! 

Але цей природній страх не повинен нас 
стримувати від бажання вивчати високу теологію, 
шукати і пізнавати Бога, зміцнювати наші стосунки 
з Ним, пірнати глибше у вивчення нашої вірності 
Христу. Небезпека не зменшується, навіть якщо ми 
відступаємо до “безпечної” позиції. Насправді ж, 
небезпека криється в тому, що ми даємо “зелене 
світло” пониженню Христології, коли докладаємо 
всіх зусиль, щоб “захистити” почитання лише 
самого Ісуса.   

Христос, що ходив по землі, ніколи не 
хвилювався про честь і почитання, які 
висловлювали Його Матері. Фактично, його 
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our kind, was chosen to be the portal for the Invisible 
God to enter His creation. This is more than just pious 
theologizing.  It is God undoing the tragic consequences 
of the fall of humanity.  Just as our first mother, Eve, 
believed the lie of a fallen angel and we fell, so our sec-
ond “mother,” Mary, believed the truth of the Angel Ga-
briel and our salvation has begun. Mary, by being one of 
us, offers each of us a clear message that we, too, can be 
so transformed by the grace of God that we enter into 
intimate and growing relationship with God. 

Second, Mary was obedient.  The Old Testament 
declares that “obedience is better than sacrifice” (1 Sam-
uel 15:22).  Mary’s famous answer to the unbelievable 
news the angel brought her tells so much about her: 
“Behold the handmaid of the Lord!  Let it be done to me 
according to your word” (Luke 1:38).  Mary’s example 
of obedience shows each of us the incredible truth that 
we, too, are called to allow Christ to come and “live” 
inside of us.  Just like Mary, we will forever be trans-
formed by that “new life” within us all. 

Finally, Mary was changed.  No one who experienc-
es the kind of intimacy with God that Mary enjoyed will 
remain the same.  Many of us struggle this time of year 
with competing demands on our time.  We wonder if all 
this holiday activity will overcome us or bury us in a 
mountain of disappointment or shame.  Our only path 
out of the trap set for us by the evil one during this time 
of year is intimacy with God.  Mary’s transformed life, 
by her connection with Jesus, is an invitation to us to 
share in the intimacy and witness our own transfor-
mation. 

It all begins when we reclaim the wise counsel of the 
Church to remember just Who was born in Bethlehem, 
and to remember Mary, His mother, and ours as well.  
As we approach the Icon of the Nativity to venerate the 
Mystery it represents, let us stop and sing with the 
Church: 

 
O Virgin Theotokos, Rejoice,  
O Mary full of grace. 

        The Lord is with you. 
        Blessed are you among women 

           And blessed is the fruit of your womb 
           For you have borne the Savior of o souls.♦ 

останнім бажанням на хресті було, щоб Марія стала 
матір’ю іншим апостолам, коли він довірив св. Івану 
турботу про неї. Цим вчинком Він розділив любов 
своєї матері між його учнями, які пронесли її через 
століття. Ось три важливі речі з мудрого вчення 
Церкви про Марію – Матір Божу ми можемо 
зрозуміти і застосовувати у своєму житті: 

По-перше, Марія – одна з нас. Того самого роду-
племені, вона стала порталом для невидимого Бога, 
через який Він зміг увійти в своє творіння. Це не 
просто побожна філософія. Це Господь поборює 
трагічні наслідки падіння людства. На відміну від 
нашої першої матері, Єви, яка повірила брехні 
грішного ангела і сама впала, наша друга матір, 
Марія, повірила правді ангела Гавриїла, звідки 
почалося наше спасіння. Марія, будучи однією з 
нас, передає нам чітке послання, що ми теж можемо 
пізнати таке перетворення через ласку Божу, а 
відтак, розвинути глибокі стосунки з Богом.  

По-друге, Марія була покірною. Старий Завіт 
нам говорить, що “покірність є кращою чеснотою, 
ніж жертва”. (1 Самуель 15:22). Відома відповідь 
Марії на неймовірні новини, почуті від ангела, 
розкриває нам так багато про неї: “Я ж Господня 
раба: нехай буде мені згідно з словом твоїм!”. 
Приклад покірності, яку демонструє Марія, 
розкриває нам неймовірну правду про те, що ми теж 
покликані дозволити Христу ввійти і “жити” 
всередині нас. Подібно до Марії, це “нове життя” 
назавжди перетворить нас.  

Насамкінець, сама Марія змінилася. Жодна 
людина, яка була у такому глибокому зв’язку з 
Богом як Марія, не зможе залишитися такою, як 
була. Багато з нас у цей передсвятковий час 
докладає всіх зусиль, щоб відповідати вимогам часу.  
Ми гадаємо, чи ця святкова метушня подолає нас, 
чи поховає нас з горою у розчаруванні і соромі. 
Єдиним виходом з пастки, влаштованої нам злими 
силами, є присутність глибинного зв'язку з Богом.  
Перетворення, які зазнала Марія через Ісуса, є 
своєрідним запрошенням поділитися глибинністю 
віри і стати свідками власного перетворення.   

Але все починається з того церковного Собору, 
який постановив шанувати того, Хто щойно 
народився у Вифлеємі, і Марію, Його Матір, як і 
нашу також. Підійшовши до Ікони Різдва, щоб 
поклонитися тій незбагненній Тайні, зупинімося і 
заспіваймо разом з церквою:  

 
Богородице Діво, радуйся,  
Благодатна Маріє,  
Господь з Тобою,  
Благословенна Ти між жінками, 
Благословен плід утроби Твоєї,  
Бо Ти народила Спаса душ наших. ♦ 
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The Bethlehem Peace Light 
 

At the Church of the Nativity in Bethlehem, burns a 
flame at the site of Christ’s birth. This flame, kept lit 
for centuries, is the Bethlehem Peace Light, symboliz-
ing peace, love and goodness. Christian nations from 
around the world take turns donating the oil to ensure 
that this peace light is never extinguished. It is said that 
in the 12th century a crusader brought home a gift of 
the Peace Light for his family to share this great good-
ness.   

Sharing of the Bethlehem 
Peace Light in modern 
times began in 1986, 
when a radio station in 
Linz, Austria began a 
charitable relief mission 
for children in need. 
Since then, every year 
before Christmas, a cho-
sen child lights a flame 
from the Bethlehem 
Peace Light. This flame 
then is flown to Vienna, 
from where scouts of 
every nationality have 
taken it upon themselves 
as their mission to dis-
tribute the Bethlehem 
Peace Light to as many 

communities as possible.  
    The scouts distribute this light of hope around 
Christmastime from hand to hand across country bor-
ders. Thanks to the Plastuny, the Light has been 
brought to Ukraine since 1998. It was first brought to 
the USA in 2008. Since then, Ukrainian scouts have 
been distributing the Peace Light to churches, schools, 
hospitals, orphanages and governmental institutions. 
The faithful receive the flame from Bethlehem to Light 
their Holy Supper and then keep it burning until Epiph-
any.  
    This year the Light was flown to New York on No-
vember 24th and distributed to the Boyscouts of Ameri-
ca and Ukrainian Plastuny. While traveling westward 
the scouts with the Peace Light visited Indianapolis 
(Indiana) on November 26th and from there it was 
brought to Chicago. On Saturday, December 2nd, the 
Light was shared with St. Joseph Church during a sol-
emn ceremony. The Bethlehem Peace Light was then 
shared with the scouts of other nationalities in Chica-
go.  
    We welcome you to receive the Light at St. Joseph’s 
on Sunday, December 24th, 2017 after each liturgy and 
on Saturday, January 6th, after the 9 am liturgy. ♦ 

Вифлиємський вогонь  Миру  
 

У церкві Різдва Христового у Вифлиємі, біля 
місця народження Христа, палає вогонь. Це 
полум’я, яке горить впродовж століть, є 
Вифлиємським вогнем миру, що символізує мир, 
любов і добро. Християнські народи усього світу по 
черзі офірують олію, щоб постійно підтримувати 
горіння цього Вогню Миру. Кажуть, що у 12 
столітті хрестоносець привіз його додому як 
подарунок своїй сім’ї, щоб розділити з іншими його 
великy благодать.  

Традиція ділитися 
Вифлиємським Вогнем 
Миру у наш час бере 
початок з 1986 року, 
коли радіо станція у м. 
Лінц, Австрія, 
розпочала благодійну 
акцію для потребуючих 
дітей. З того часу 
кожного року перед 
Різдвом, одна дитина 
запалює вогонь Миру, 
який потім 
доправляють літаком до 
Відня, звідки скаути 
різних національностей 
беруть на себе місію 
роздавати 
Вифлиємський вогонь миру по всьому світу.  

Скаути передають це світло надії на Різдво з рук 
в руки крізь державні кордони. Так вогонь прибуває 
до України з 1998 року, а у США його вперше 
привезли у 2008 році. Українські пластуни 
розповсюджують вогонь миру в храмах, школах, 
лікарнях, дитячих будинках та державних 
установах. Люди запалюють свічки з 
Вифлиємського вогню на  Святу Вечерю та 
тримають до Богоявлення.  

Цього року Вифлиємський вогонь Миру 
привезли літаком до Нью Йорку 24 листопада і 
передали американським бойскаутам та українським 
пластунам. Подорожуючи на захід, пластуни 
завітали з вогнем до Індіанаполісу (штат Індіана), 26 
листопада, звідки його привезли до Чикаго. У 
суботу, 2 грудня, Вифлиємський Вогонь Миру 
засвітив у Церкві св. Йосифа Обручника, де 
відбулася урочиста передача Вогню Миру скаутам 
різних народів у Чикаго.  

Вогонь можна буде взяти у церкві св. Йосифа 
після літургій у неділю, 24 грудня 2017, і в суботу, 6 
січня 2018, після літургії о 9 год рано. ♦ 
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Continued 
The Holy Mystery of Baptism 

 (Excerpts from  catechism “Christ  our Pascha”)  
 

2) Baptism is Dying and Rising in Christ 
# 411 In order to make us partakers of divine life, and 
to enable us to live by the freedom of God’s children, 
Christ frees us from the bondage of sin. We had de-
scended into this slavery through the fall of Adam and 
our own sins. Having taken the the sin of the world up-
on himself, Christ also accepted the ultimate conse-
quences of this sin, which is death. But he overcame it 
by the death he freely accepted on the cross. In Bap-
tism, Christ makes us partakers of his victory over sin 
and death.  
# 412  Our entry into new life also begins with our dy-
ing to sin (see Rom 6:2), which is a dying with Christ. 
But this dying culminates in our rising with him: 
“therefore we have been buried with him by baptism 
into death, so that, just as Christ was raised from the 
dead by the glory of the Father, so we too might walk 
in newness of life” (Rom 6:4). Through his Death and 
Resurrection and the Sending of the Holy Spirit, Christ 
has led us into divine life. We enter into this life 
through our death and resurrection in Christ and by 
receiving the gift of the Holy Spirit. Only through the 
death of the “old self” can one become a “new person” 
– “a new creation” in Christ (see 2 Cor 5:17; Col 3:9-
10; Gal 6:15).  

Продовження 
Святе Таїнство Хрещення  

(витяги з катехизму “Христос  наша ПАсха”)  
 

2) Хрещення – смерть і воскресіння в Христі  
# 411 Христос, заради дарування нам участі в 
Божому житті й можливості жити свободою дітей 
Божих, звільняє нас від гріховного рабства, у яке ми 
потрапили через гріхопадіння Адама й наші власні 
гріхи. Взявши гріх світу на Себе, Христос прийняв і 
остаточний наслідок цього гріха – смерть, яку Він 
переміг Своєю добровільною смертю на хресті. У 
Хрещенні Христос чинить нас учасниками Своєї 
перемоги над гріхом і смертю.  
# 412 Наше входження в нове життя також 
починається «вмиранням для гріха» (пор. Рм. 6, 2), 
що є вмиранням із Христом, а завершується 
воскресінням із Христом: «Ми поховані з Ним через 
Хрещення на смерть, щоб, як Христос воскрес із 
мертвих славою Отця, ми теж жили новим 
життям» (Рм. 6, 4). Своєю смертю й воскресінням та 
зісланням Святого Духа Христос увів нас у Боже 
життя. Ми входимо в нього через нашу смерть і 
воскресіння у Христі та прийняття дару Святого 
Духа. Тільки через смерть «старої людини» 
християнин стає «новою людиною» – «новим 
творінням» у Христі (див. Гл. 6, 15). 

 

A Reflection from bishop benedict 
 

It seems that we don’t reflect on the sense of our exist-
ence often. This is evident from the fact that all that we 
have, we perceive as an established law, as if it should 
be that way, and we deserve it. But we forget, that our 
life – is not a collection of probabilities. Who I am and 
what I do – all of this is from the Lord. It is God who 
wanted me to be born in this nation, in this historical 
period, namely in such political circumstances, with 
this level of prosperity, with such and no other gifts or 
talents. From one aspect, this witnesses God’s confi-
dence in the fact that I will be able to function in this 
period and in this situation. He trusts me, and exactly in 
these in these circumstances. We have to understand, 
that this plan of God pertaining to the plan of our life, 
is a big gift to us and we can be truly happy only by 
realizing it. Do we dwell in such confidence in God, as 
he has in us. Do we accept everything as a gift; do we 
want to realize-fulfill God’s plan in our life? 

Роздуми владики венедикта 
 

   Здається, що ми часто не думаємо про сенс 
нашого існування. Це видно з того факту, що все, 
що ми маємо, ми сприймаємо, як встановлений 
закон, ніби це має бути таким чином, і ми цього 
заслуговуємо. Але ми забуваємо, що наше життя - 
це не набір імовірностей. Хто я та що робив - все це 
від Господа. Це Бог, який хотів, щоб я народився в 
цьому народі в цей історичний період, а саме в 
таких політичних умовах, з таким рівнем 
процвітання, з такими чи іншими здібностями і 
талантами. З одного боку, це свідчить про 
впевненість Бога в тому, що я зможу функціонувати 
в цей період і в цій ситуації. Він довіряє мені, і саме 
в цих умовах. Ми повинні розуміти, що цей план 
Бога, що стосується плану нашого життя, є великим 
подарунком для нас, і ми можемо бути щирими, 
лише усвідомлюючи це. 
Хіба ми віримо в Бога, як Він вірить у нас? Чи ми 
приймаємо все як подарунок; чи хочемо 
реалізувати, виконувати Божий план щодо нашого 
життя?  
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This Week       Цього Тижня 

SUNDAY, DEC 17TH  – SUNDAY OF THE FOREFATHERS   
GREAT MARTYR BARBARA 
8:00 am –In memory: +Anthony & John G Deeds (Family)  
9:30 am –  For the sick and shut-ins of the parish;  
In memory: +Ivan Romaniv 40th day (Skrobacz Family) 
11:30 am – For the youth of our parish; Pray for health: Olha, Petro, 
Pavlo, Andriy, Vitaliy, Anna, Mykhailo, Dr. George Podlusky, George 
Gojewycz; In memory:  +Erica, +Margaret, +Unsoon, +Marion 
 

MONDAY, DEC 18TH   – MARTYRS SEBASTIAN & OTHERS   
VENERABLE SABBAS THE SANCTIFIED  
9:00 am – Pray for the orphans 
6:30 pm – Vespers with Litia 
  

TUESDAY, DEC 19TH     –  MARTYR BONIFACE    
ST NICHOLAS THE WONDERWORKER 
9:00 am – Pray for the orphans in Ukraine 
6:30 pm –Pray for peace in Ukraine 
 

WEDNESDAY, DEC 20TH  – BISHOP MARTYR IGNATIUS   
ARCHBISHOP AMBROSE 
9:00 am–In memory: +Pawlo Prohny (Family) 
 

THURSDAY DEC 21ST  – MARTYR JULIANA       VENERABLE PATAPIUS 
9:00 am–Pray for the hungry and homeless 
6:30 pm – Vespers with Litia 
 

FRIDAY, DEC 22ND – GREAT MARTYR ANASTASIA    
THE CONCEPTION OF ST ANNE OF THE HOLY THEOTOKOS  
9:00 am – Pray for health: Orysia, Anna, Lyuba, Dariya, Anizia, Ivanka, 
Oksana (L Shevchuk) 
6:30 pm –Pray for all expectant mothers 
 

SATURDAY, DEC  23RD – SATURDAY BEFORE CHRISTMAS (G)   
MARTYR MENNAS 
9:00 am – Pray for the sick and shut-ins of the parish; In memory: 
+Kateryna Diaczun (M & W Groszko); +Oleh, +Orest, +Olga, +Franko, 
+Stefania, +Ivanna, +Zenon & Fam., +Yosyp, +Anna, +Iryan, 
+Yaroslav, +Roman, +Vitaliy, +Maryan, +Yosyf, +Anatoliy, 
+Yaroslava, +Vasyl 40th day, +Bohdan, +Mykola, +Natalia 
 

SUNDAY, DEC 24TH –  SUNDAY BEFORE CHRSTMAS (G)    
DANIEL THE STYLITE 
8:00 am –Pray for health: Olga Kykta, Gerda Bardygula; The Spirit of St 
Joseph 
9:30 am –  For the sick and shut-ins of the parish 
11:30 am – For the youth of our parish; Pray for health: Olha, Petro, 
Pavlo, Andriy, Vitaliy, Anna, Mykhailo, Dr. George Podlusky, George 
Gojewycz; In memory:  +Erica, +Margaret, +Unsoon, +Marion 
 

10:00 pm – Solemn Christmas Compline (Z Namy Boh) 
11:00 pm – Divine Liturgy of the Nativity (Ukr./Eng.) 

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. 51  9 17 december 2017 

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. 

News       Вісті 
 

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 

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.  

Зарезервуйте дати у січні 
14 січня – парaфіяльна Просфора 
(Зала церкви св. Йосифа Обручника) 
21 січня – 50-літній ювілей Владики Венедикта, на 
благо  
Катедри св. Миколая  
(Культурний осередок, церква св. Володимира і Ольги) 
28 січня – Колядуймо разом, на благо поранених 
українських воїнів         
(Катедра св. Миколая) 

Save the dates in January 
January 14th – Parish Prosphora  
(St Joseph the Betrothed Church Hall) 
January 21st-Bishop Benedict 50th Jubilee Benefit for St  
Nicholas  Cathedral  
(Cultural Center Sts Volodymyr & Olha) 
January 28th - Caroling Together, Benefit for wounded 
Soldiers      
(St Nicholas Cathedral) 
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News       Вісті 
  

 Молодіжні Oрганізації при Парафії 
Молодіжні організації при парафії Св. Йосифа 
Обручника: театральна студія «Диво» (773-818-6186), 
школа танцю «Вишиванка»(773-931-9086), «Школа 
бойового гопака» (773-954-4098), Дитячий хор 
“Надія” (708-996-5002)  запрошують дітей та молодь.  

Youth Organizations at our Parish 
The youth organizations at our parish: “Dyvo” Theatre 
School (773-818-6186), “Vyshyvanka” School of Dance 
(773-931-9086), School of “Boyovyj Hopak”- Ukrainian 
Martial Art (773-954-4098) and “Nadiya” Children’s Choir 
(708-996-5002) invite children and young adults.  

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 . All are invited to this festive occasion! 

Садочок “Ангелятко” 
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 січня до травня. Дітей можна записати на 1, 
2, 3 або 4 дні в тиждень.  

 Конверти на 2018 р. 
Конверти на 2018 рік можна забрати у церковній залі 
сьогодні, 17-го грудня, з 8:30 pанку до 12:30 год. полудня. 
Крім того, протягом цього часу ви можете заплатити 
щорічний внесок або зареєструватись до парафії. 

2018 Collection Envelopes 
Offering envelopes for 2018 are in the church hall starting today. 
Stop by the table 8:30 am - 12:30 pm and you may pick up your 
collection envelopes and pay your annual dues.  Also, during that 
time you may sign up and  become a member of the Parish.  

академія медіа арту.  
Розпочинається набір дітей віком від 6 років на слідуючи відділення Академії: Дизайн Студія, Акторське мистецтво 
та Кіновиробництво.  
У Дизайн Студії діти навчатимуться не лише малюванню, але й практичним навичкам дизайну: поєднанню 
кольорів, форм, шрифтів та розробці дизайну будь-чого - від візитки до побутових речей.  
Акторське мистецтво - дасть змогу не лише познайомитись із професією актора, але й набути практичних навичок 
ораторської майстерності, запам’ятовування, впевненності у собі. По закінченню курсу можливість отримання 
акторського портфоліо та розміщення анкет у міжнародних кастинг агенціях. 
Курс Кіновиробництва познайомить дітей з усім процесом створення відеопродуктів - від написання сценарію до 
зйомок та монтажу. 
Куратор курсів - Лауреат Канського Фестивалю, Креативний Продюсер та Арт Директор - Оксана Майданська. 
Зайняття проводитимуться - Дизайн Студія - кожну п’ятницю, Акторське Мистецтво та Кіновиробництво - по 
Середах. За детальною інформацією звертайтесь за тел: 682-347-9591, або email: o.maydanska@gmail.com 

Вифлиємський Вогонь Миру  
привезли до церкви Св. Йосифа Обручника та урочисто 
передали його пластунам i скаутам різних народів у 
Чікаґо. Пластуни будуть роздавати Вогонь у церкві Св. 
Йосифа у неділю, 24-го грудня, після кожної Літургії та 
суботу, 6 січня 2018 р. після 9:00 ран. Літургії.  

Bethlehem Peace Light 
Peace Light from Bethlehem arrived at St. Joseph Church 
and was shared with international scouts including Plast 
Scouts. Plast Scouts will distribute the Peace Light at St 
Joseph on Sunday, December 24th , after each liturgy and 
Saturday January 6th, 2018 after the 9:00 am Liturgy. 

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

Sunday Collections $         3,474.00  

Capital Improvement $            148.00  

Renovation $                0.00  

Utilities  $          1444.00  

other $         1,721.00   

TOTAL $       6,787.00   

 

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 - 

George Gojewycz 

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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