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Перед 
початком Великого 
Посту церква робить 
все аби приготувати її 
паству до цього 
важливого часу. Це 
приготування триває 
п’ять тижнів – неділя 
Закхея, Митаря і 
Фарисея, Блудного 
Сина, М’ясопусна і 
Сиропусна.  Ці неділі 
служать нам наукою, 
з якої ми можемо 
навчитися глибше 
заглянути в себе і 
оцінити себе, щоб 
гідно ввійти у 
Великий Піст. У 
недільному Євангелії 
ми дізнаємося про 
Закхея, податківця, 
який, як нам відомо, 
був одним з останніх, 
хто навернувся перед 
розп’яттям Ісуса 
Христа (покаянний 
грішник, що був 
разом розп’ятий з 
Ісусом став останнім 
наверненим).  

Гадаю, ми з 
легкістю можемо 
пригадати цю притчу з Євангелія від Луки про 
невисокого чоловіка, який хотів побачити Ісуса. Я 
навіть пригадую, як в другому класі, готуючись до 
уроку релігії сестри Клементи, я мав вивчити на 

ZACCHАEUS 
By Matthew Kenenitz 

  

 Prior to begin-
ning the Great Fast, the 
Church provides us with 
a pre-Lenten prepara-
tion. We experience this 
preparation with five 
Sundays—Zacchaeus, 
Publican and Pharisee, 
Prodigal Son, Meatfare, 
and Cheesefare wherein 
we are given lessons to 
look inward and evalu-
ate ourselves in order to 
usher us into the Great 
Fast. The Sunday of 
Zacchaeus presents us 
with a tax collector, Zac-
chaeus, who was, as we 
know, one of the last to 
convert before Jesus as-
cended the Cross (the 
penitent thief who was 
crucified with Jesus was 
the final convert).  
 We can easily 
remember this story 
from the Gospel of Luke 
about a short guy who 
wanted to see Jesus. In 
fact, I can remember be-
ing in second grade in 
Sister Clement’s religion 
class, having to memo-

rize the story of Zacchaeus to present it to the rest of 
the class. I remember the amazement I had that this 
man, a tax-collector who recognizes the fact that he has 
cheated people during his career, had such a desire to 
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пам'ять притчу про Закхея і потім презентувати її 
перед класом. Я також пригадую своє захоплення 
цим чоловіком-податківцем, який визнав, що 
обдурював людей, але мав таке сильне бажання 
побачити Ісуса, що заліз на чинару щоб хоч одним 
оком глянути на Нього. Якщо подивитися на цю 
історію глибше, можна побачити в ній набагато 
більше, ніж просто невисокого чоловіка з великим 
бажанням досвідчити Христа.   

Сам Закхей говорить, що його привела до 
Ісуса цікавість, проте у його єстві ворушилося 
щось набагато благородніше. Можливо, Закхей сам 
боявся це визнати. Слава про Ісуса, як друга 
митарів, напевно, дійшла до Закхея і зворушила 
його. Немає жодного іншого прикладу у Біблії, де б 
Ісус так прямо “напрошувався” у гості, як до 
будинку Закхея. Христос ніколи не йде туди, куди 
його не запрошують, і навпаки, не стоїть осторонь 
там, де його чекають. Ця добровільна дружба з 
відкинутим всіма Закхеєм є символом Христового 
місіонерства. Його бажання врятувати Закхея, 
укупі з Його готовністю стати в ряди грішників, і 
зайти до будинку Закхея, якого всі цуралися, є 
головною причиною, чому наш Господь зійшов у 
Славі на землю і залишився жити серед нас.  

У сьогоднішньому світі, нам не треба 
хвилюватися, що низький зріст є перешкодою до 
зустрічі з Христом. Щонеділі ми йдемо на 
Літургію, щоб відчути присутність Бога через ікони 
та розписи у церкві, через богослужіння, на яких 
ми молимося, через Його слово у Євангелії і 
проповіді, і найбільше, через прийняття нашого 
Господа і Спасителя у формі Святої Тайни 
Євхаристії. Навіть, маючи цей чудовий досвід, ми 
все одно дозволяємо нашим  вадам (браку) 
перешкоджати нашим стосункам з Христом.  

Те, що стоїть на перешкоді нашої зустрічі з 
Господом, не обов’язково має фізичну якість, як 
“брак” зросту. Ми переживаємо наслідки цього 
“браку”, які ускладнюють наші зустрічі з Христом, 
у різний спосіб. Скільки з нас страждають від 
браку часу – через це ми нібито не можемо 
волонтерувати, відвідувати хворих, чи 
подорожувати з родиною чи друзями. Скільком з 
нас бракує грошей, навіть, якщо ми живемо досить 
комфортно і заможно? Ми постійно штовхаємо 
себе до межі, щоб заробити тих зайвих 100 чи 1000 
доларів, або  у постійній гонитві за мирськими 
насолодами, жертвуємо часом, відведеним для 
приватної і спільної молитви, бо нам треба більше? 
Скільком з нас доводилося зізнатися, що нам 
бракує терпеливості зі старшими членами нашої 

see Jesus that he climbed the sycamore tree in order to 
catch a glimpse of our Lord. Of course, when looking 
at the story in its totality, there is much more to be tak-
en away than a man of short stature with a great desire 
to see our Lord. 

Zacchaeus said to himself that it was curiosity 
that drew him to Christ, but there was something better 
that was stirring within him. Zacchaeus may have been 
afraid to acknowledge this. The fame of Jesus as a 
friend of Publicans had probably reached Zacchaeus 
and touched him. There is no other instance in the Gos-
pels where Jesus so directly volunteered His company 
by inviting Himself to Zacchaeus' house. Christ never 
goes where He is not wanted, nor does He stay away 
from where He is wanted. This voluntary association 
with the outcast Zacchaeus is a symbol of Christ's mis-
sion. The desire to save Zacchaeus, coupled with His 
willingness to be identified with sinners, which led 
Him into the house of the shunned Zacchaeus, was 
why our Lord descended from Glory to earth and 
caused Him to dwell among us.  

In our world today, we need not worry about 
being short of stature in order to encounter and see 
Christ. We attend the Divine Liturgy every Sunday and 
experience being in the presence of our Lord through 
the iconography in our church, through the services we 
pray, through His word in the Gospel and sermon, and, 
ultimately, in the reception of our Lord and Savior in 
the form of the Eucharist. Even though we have this 
awesome experience, we still allow our shortness to 
interfere in our relationships with Christ. 

It is not necessarily the physical detriment of 
shortness that we experience that keeps us from seeing 
or experiencing our Lord. We experience shortness in 
several other ways that challenge our encounters. How 
many of us find that we are “short on time,” that we 
cannot take the time to volunteer, to visit the sick, or 
travel to be with families or friends. How many of us 
we are “short on money,” even though we may live a 
comfortable lifestyle? We consistently push ourselves 
to the limits with work just to make that extra $100 or 
$1000, or that because of the constant drive for worldly 
pleasures we sacrifice private and public prayer time 
because we just need more? How many of us find that 
we are “short on patience”—patience for older mem-
bers of our family when it takes them an extra five 
minutes to get dressed or get to the car. Patience for the 
co-worker who may be undergoing personal hardship 
or tragedies but annoys us with his tapping foot or ab-
sent-mindedness in his or her reports. Patience for chil-

from page 1. Із стор. 1. 
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родини, коли їм займає 5 хвилин довше, щоб 
одягнутися чи дійти до машини? Терпеливості зі 
співробітником, який переживаючи труднощі чи 
трагедію в особистому житті, нервово стукає ногою 
під столом або допускає помилки у своїх звітах, і 
нас це дуже дратує? 
Терпеливості до дітей 
(навіть у церкві), 
сповнених радості життя, 
які не можуть себе 
стримувати і сидіти 
нерухомо? Направду, 
може існувати багато 
форм того, чого нам 
“бракує”; того, що 
виходить далеко за межі 
фізичного, як у Закхея, 
обмеження.  

Ми можемо 
навчитися у Закхея 
переборювати наші 
нестачі, вади чи брак 
чогось, але лише, коли ми 
бажаємо цього, бо ми 
маємо непримушену 
волю і можливість 
вибору: любити чи 
слідувати за Христом. О. 
Олександр Шмеманн у 
своїй книзі Великий Піст 
(1969) описує Закхеєву 
неділю, як неділю де ми 
зустрічаємося з бажанням 
– бажанням знайти 
Христа у нашому житті, 
побачити Його і запросити Його назавжди у своє 
життя. З-поміж багатьох, згадані вже вияви нестачі 
є лише прикладами того, як нам складно побачити 
Христа, можливо не фізично, як Закхеєві, але через 
брак бажання запросити Його до наших домівок, 
робочих місць, наших сердець. У кінці Євангелія 
наш Господь каже: “Бо ж Син Людський прийшов, 
щоб розшукати і спасти те, що було загублене” (від 
Луки 19:10) і як сини Адамові, ми є частиною того 
грішного світу, де ми маємо шукати і прийняти 
Христа. Тож увійдімо у наступні кілька тижнів 
перед подорожжю до Великого Посту з ще 
більшою жагою пізнати Христа і Його любов до 
всіх нас. Поборімо ж свої духовні недуги, що 
стаються через брак спілкування з Христом з 

dren (even in church) that are filled with the joy of life 
and cannot contain or confine themselves and sit still. 
Indeed, there are many forms of shortness that go well 
beyond the physical impediment that Zacchaeus expe-
rienced.  

What we can learn 
from Zacchaeus is that 
we can overcome our 
shortness, but only if 
we desire to do so, for 
we have free will and 
the ability to choose to 
love and follow 
Christ; it is our choice 
to do so. Fr. Alexan-
der Schmemann in his 
Great Lent (1969) de-
scribes the Sunday of 
Zacchaeus as a Sun-
day where we encoun-
ter desire—a desire to 
find Christ in our 
lives, see Him, and 
welcome Him to be a 
permanent part of our 
lives. The aforemen-
tioned forms of short-
ness—amid many oth-
ers—are just a few 
examples of how we 
find it difficult to see 
Christ, perhaps not 
physically as Zacchae-
us, but in terms of 
welcoming Him into 

our homes, our places of work, our very own souls. At 
the conclusion of this Gospel, our Lord says “The Son 
of Man has come to seek and save what was lost” (Lk 
19:10), and as sons of Adam, we are part of that fallen 
world where we need to seek and accept Christ. May 
we enter these next few weeks on our journey to the 
Great Fast with a stronger desire to learn about Christ 
and His love for all of us. May we overcome our own 
spiritual maladies that stem from shortness with Christ 
by our side and His grace in our souls. 
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THE PERSONAL PRAYER OF THE CHRISTIAN 

(Excerpts from  catechism “Christ  our Pascha”)  
 

 
[You] need to pray always and not lose heart  

(Lk 18:1) 
 

THE NEED FOR PRAYER 
#668  The mature prayer of the Christian has two di-
mensions: liturgical and personal. This prayer is called 
to fulfil the task of unceasing worship. Jesus Christ 
teaches us “to pray always and not lose heart” (Lk 
18:1; see Lk 11:5-8). The apostle Paul in turn calls us 
“to pray without ceasing” (1 Thes 5:17). The life of the 
Christian – beginning from the Holy Mystery of Bap-
tism, when the person is immersed (the literal meaning 
of the word baptism) in the life of the Most Holy Trini-
ty, chrismated by the Holy Spirit and joined to Christ 
in Holy Communion – this life becomes a time of pray-
er, filled with praise, thanksgiving and glorification of 
the Creator. Our life is then transformed into a prayer-
ful state, or stance, a constant readiness of the heart. 
Christians should ceaselessly cultivate this state: “They 
‘pray without ceasing’ who join prayer to works that 
are  of obligation, and the good works to their prayer… 
It is only in this way that we can understand the injunc-
tion ‘pray without ceasing’ as something that we can 
carry out.” Saint Basil the Great in his Rules coupled 
work to sevenfold liturgical prayer in the course of the 
day, in order thus to consecrate the entire day to the 
Lord.  
 
#669   Personal or private prayer always has an eccle-
sial dimension. Saint Cyprian teaches: “When we pray, 
we pray not only for ourselves but for the entire peo-
ple, because we all are one people…Christ himself, our 
teacher and master, desired that each would pray for 
all, as he, having gathered all within himself, brought 
them to the Father.” Therefore, those who pray, in the 
name of Christ, always pray in the Church, the Body of 
Christ, and for the Church. Christians who praise the 
Lord or thank him or ask for something for themselves 
or for others, become the voice of their neighbor. The 
basis of this prayer is the common partaking of Chris-
tians in Christ’s priesthood, for the sanctification of the 
world.  
 

You, beloved, build yourself up  
on your most holy faith;  
pray in the Holy Spirit.  

(Jude 1:20)  

ОСОБИСТА МОЛИТВА ХРИСТИЯНИНА 
(витяги з катехизму “Христос  наша ПАсха”)  

 

 

«Треба молитися завжди й не падати духом»  
(Лк. 18,1) 

 
ПОТРЕБА МОЛИТВИ  
#668 Зріла молитва християнина має два виміри: 
літургійний і особистий. ця молитва покликана 
звершувати невпинне богопочитання. Ісус Христос 
навчає «молитись завжди й не падати духом» (Лк. 
18, 1; пор. 11, 5-8), а святий апостол Павло закликає 
безнастанно молитися (пор. 1 Сол. 5, 17). Життя 
християнина, починаючи від святого таїнства 
Хрещення, коли людина «занурена» (дослівне 
значення слова «хрещення») в життя Пресвятої 
тройці, миропомазана Святим духом і з’єднана з 
Христом у святому Причасті, стає часом молитви 
хвали, благодарення і прослави творця, 
перетворюється у молитовний стан, тобто постійну 
готовність серця. цей стан людина має плекати 
безнастанно: «невпинно молиться той, хто поєднує 
молитву з працею і навпаки. тільки так можемо 
сповнити заповідь щодо невпинної молитви». 
Святий Василій Великий у своїх правилах поєднав 
працю з семиразовою літургійною молитвою, щоб 
таким чином уся доба була посвячена Господеві.  
 
#669 Особиста, чи приватна, молитва завжди має 
церковний вимір. Святий кипріян навчає: «коли 
молимося, то молимося не тільки за себе самих, а й 
за весь народ, бо ми всі є одним народом […]. Сам 
Христос, учитель і наставник єдності, бажав, щоб 
кожен молився за всіх, подібно як Він, зібравши 
всіх у Самому Собі, привів їх до отця»440. отже, 
той, хто молиться в ім’я Христа, завжди молиться в 
церкві, тілі Христовому, і для церкви. кожний 
християнин, коли славить Господа чи благодарить 
Його чи чогось просить для себе або для інших, стає 
голосом свого ближнього. така молитва має за 
основу спільну участь християн у Христовому 
священстві для освячення світу. 
 

«Ви ж, любі, що будуєтеся  
вашою найсвятішою вірою 

 і молитесь у Святім Дусі!»  
(Юд. 1, 20) 
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This Week       Цього Тижня 

 

SUNDAY, JAN 21ST – SUNDAY OF THE PUBLICAN & PHARISEE (G)     
ZACCHAEUS SUNDAY (J) 
8:00 am – Health & blessing for Jenkala Fam;  
Birthday Blessings Lucy Tahara 
In memory of +Betty Ann Jenkala 
9:30 am – For the sick and shut-ins of the parish 
11:30 am – For the youth of the parish;  
Pray for health: Dr. George Podlusky;  
In memory: + Erica, +Margaret, +Unsoon, +Marion 
 

MONDAY, JAN 22ND  – APOSTLE TIMOTHY (G)                                         
MARTYR POLYEUCTUS (J)  
9:00 am – Special intention for Oksana ;  
In memory: +Ivan Dankewycz (Family)  
   

TUESDAY, JAN 23RD  –  HIEROMARTYR  CLEMENT OF ANCYRA (G)  
HIEROMARTYR  GREGORY OF NYSSA (J) 
9:00 am –Special intention for Oksana  
 

WEDNESDAY, JAN 24TH  – VENERABLE XENIA THE ROMAN (G)  
VENERABLE THEODOSIUS (J) 
9:00 am –Special intention for Oksana 
 

THURSDAY, JAN 25TH  – HIEROMARTYR GREGORY THE THEOLOGIAN (G)      
 MARTYR TATIANA (J) 
9:00 am –For peace and tolerance in the world 
 

FRIDAY, JAN 26TH – VENERABLE XENOPHON (G)                      
MARTYRS HERMYLUS & STRATONICUS  (J)  
9:00 am – In memory: +Antin, +Maria Nykolajczyn (Lesia) 
 

SATURDAY, JAN 27TH – TRANSLATION OF THE RELICS OF JOHN CHRYSOSTOM (G)
VENERABLE MARTYRS OF SINAI (J) 
9:00 am –Special intention for Oksana,  Olga Kykta,  Pray for the sick 
and the shut-ins of the parish;  
  In memory: +Kateryna Diaczun (W M Groszko); +Elaine, +Nadia, 
+Maria, +Kateryna, +Halyna, +Ivan, +Mykhailo, +Mykola, +Roman, 
+Teklya, +Ivan, +Mykola, +Ihor, +Kateryna, +Anastasiya, +Ivan, 
+Maria, +Yevhenia, +Maryan, +Myron, +Teklya, +Anna, +Vasyl, 
+Natalia (W Ohonowskyj);  +Orest, +Bohdan, +Mykola, +Natalia, 
+Ivanna 9th day 

 
SUNDAY, JAN 28TH  – SUNDAY OF THE PRODIGAL SON (G)    
SUNDAY OF THE PUBLICAN & PHARISEE (J) 
8:00 am –Pray for the sick and shut-ins of the parish  
9:30 am – In memory: +Sofia Wenglowska (Irene Szymanskyj) 
11:30 am – Pray for the youth of the parish;  
Pray for health: Dr. George Podlusky;  

Candles for  january 2018 
Memorial Candles 
* In loving memory of Anthony and John  
G Deeds (Family) 
*In loving memory of Stephan Wynnychenko 
(Family) 
Perpetual Oil Lamp 
*In loving memory Helen Charuk (Family) 
Lady of Hoshiw Shrine 
*Available 
*Available 
* Mother of God Shrine 
*Health and blessings for Lucyna Tahara 
(Family) 
 *Available       

 
Iconostas Icon Vigil  

 

 Christ the Teacher  
* In loving memory of Dr. Petro Charuk 
(Family) 
* For peace in Ukraine (Sabetskii B) 
Mother of God   
* God’s blessing to the parishioners of St Jo-
seph the Betrothed (Salemi J) 
* For the orphans who are homeless in 
Ukraine (Sabchyshyn O) 
St. Joseph the Betrothed  
* Health for pani Nusya, pani Lyuba, pani 
Orysia (L Shevchuk) 
*Available 
St. Nicholas the Wonderworker  
* For peace in Ukraine (Kushnir M,  
Vintonyak H, Havrylyuk V, Bodnar M, 
Boichuk A, Families) 
* Health and welfare of Lesia Cerkowniak 
(Powidajko Family) 
Our Lady of Protection 
* To help and protect the soldiers in Ukraine 
(Kushnir M, Kovalchuk B, Bodnar M, Kuziy Y 
Families) 
* Available 
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News       Вісті 
 

Йорданське благословення домів 
Родини які бажають щоб отець поблагословив їхню 
оселю, повинні виповнити анкету і покласти в кошик 
який знаходиться при вході до храму, або  
зателефонуйте в парафію (773) 625-4805 або надішліть 
на адресу  stjosephucc@gmail.com  таку інформацію: 
Ваше ім'я, адресу, телефонний номер і дату, коли вам 
зручно, щоб отці посвятили Ваше помешкання.  

Blessing of homes 
If you wish to have your home blessed with Holy Water 
this year, please fill out form and either throw it in the col-
lection basket, the designated basket in the church vesti-
bule, call our parish office at (773) 625-4805, or send an 
email to stjosephucc@gmail.com, with your name, phone 
number and the date you wish the clergy to come and Bless 
your home.  

КАРТКИ ГЕРОЇв 
Леонідові потрібна операція, а Фонд Захисту Героїв 
може допомогти покрити витрати. Кожна картка, 
придбана Вами, є пожертвою на Фонд Героїв і 
допомогає нашим воїнам. Будь ласка, купіть картку 
сьогодні! 

Hero cards 
Leonid needs more surgery and Hero cards help cover this 
cost. Every card purchased makes a donation to our Heroes 
fund, and helps our soldiers. Please buy a card today 

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.  

 

“Gift of Love” Donation 
If you wish to make a “Gift of Love” donation for Bishop 
Benedict’s Jubilee of Gratitude please fill out one of the 
envelopes which are in the designated basket in the church 
vestibule. You may then leave it in the same basket, drop it 
into the collection basket or bring to the parish office. 
Thank you. 

Пожертва “Дар Любові” 
Якщо ви бажаєте зробити пожертву з нагоди Ювілею 
Вдячності і Єдності, ви можете зробити це, написавши 
своє ім'я, адресу і суму на конвертах, які будуть у 
церковному притворі у спеціально приготованому 
кошику. Заповнені конверти можна залишити у цьому 
кошику, кинути у кошик зі збіркою в церкві, або 
занести до канцелярії. Дякуємо. 
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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:   

Paraskewia Duda - 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.”  

 
 
 

Thank you for Last Sunday’s Collections: 

Sunday Collections $         2,999.00 

Capital Improvement $              25.00 

Renovation $              15.00 

Utilities $         1,453.00 

other $            850.00 

TOTAL $       5,342.00 
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100 E. Rand Rd., Arlington Hts, IL 

Phone: 847-368-0238 


