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THE FEAST OF ST. NICHOLAS 
“We praise you, O bishop of Christ, 

Nicholas, and we venerate your 
Memory, for you pray for us to Christ 

Our God.” (Hymn of Praise of the Feast) 
     Among the various feasts of the Saints whose memory we 
commemorate during the Church Year, St. Nicholas merits 
special consideration. From earliest times our holy Father, St. 
Nicholas, enjoyed great veneration and universal respect 
among our people. Not a single home in our native land was 
without an icon of St. Nicholas, and his icon is almost always 
seen among the icons on the iconastases of our churches. Our 
people venerate him as though he were a native Saint. 
     Although over one thousand five hundred years have 
passed since his death, because of his 
works of charity and merciful generos-
ity, he continues to live in the hearts of 
millions of people. Every year on his 
feastday, his love of neighbor contin-
ues to live symbolically throughout the 
world, as thousands upon thousands of 
children receive gifts in his name. The 
secret of his great and continuous cult 
among all the Christian nations lies in 
the fact that he has become a symbol 
of sacrificial love and compassionate 
mercy. This is attested by the history 
of his cult, our church services and the 
fervent veneration of his icons. 
 We do not know very much about 
the life of St. Nicholas, and what we 
do know is somewhat embellished 
with various legends. We know for 
certain that St. Nicholas was a bishop 
for many years in Myra, a city in the 
province of Lycia, in Asia Minor; that 
he took part in the First Ecumenical 
Council in 325 at Nicea; and that he 
died around the year 345. His whole life was dedicated to 
works of mercy, both corporal and spiritual. Even during his 
lifetime he was called the father of orphans, widows, and the 
poor. After his death, the Lord glorified him with the gift of 
working miracles, for which he received the title “Great Won-
der-worker”. His celebrated miracles were the chief reason 
for the rapid spread of his cult. 

THE CULT OF ST. NICHOLAS IN OUR CHURCH 
SERVICES 

In our Church, St. Nicholas not only has two separate 
feasts in his honor, but every Thursday is also dedicated to 

ПРАЗНИК СВЯТОГО ОТЦЯ МИКОЛАЯ 
"Величаємо тебе, святителю Христовий,  

Миколаю, і почитаємо пам'ять твою,  
бо ти молиш за нас Христа Бога нашого" 

(Величання празника). 
Серед різних празників на честь святих, що їх 

пам'ять відзначаємо в нашому церковному році, на окре-
му увагу заслуговує празник святого Миколая. Святого 
Отця Миколая з давніх-давен наш народ дуже поважав. 
Не було в нас ні однієї хати на Рідних Землях, у якій би 
не було ікони святого Миколая. Вона майже завжди вид-
ніється обіч намісних ікон у церквах. Наш народ почитає 
його, наче свого національного святого. 

І хоч від його смерти минуло понад півтори тися-
чі літ, та все-таки він через свою 
добродійну любов і щедре мило-
сердя вічно живе в серцях 
мільйонів людей. А його любов до 
ближнього кожного разу символіч-
но відживає у дні його празника 
по цілому світу, коли він тисячі й 
тисячі дітей обдаровує своїми да-
рунками. Таємниця його великого 
й постійного культу серед усіх 
християнських народів полягає у 
тому, що він для всіх став симво-
лом жертвенної любови ближньо-
го та співчутливого милосердя. 
Про це свідчать історія його куль-
ту, наші богослуження та ревне 
почитання його ікон. 
Не багато знаємо про життя свято-
го Миколая. І навіть те, що 
знаємо, повите різними легенда-
ми. Знаємо, що святий Миколай 
довгі літа був єпископом у Мирах, 
провінція Лікія, у Малій Азії. Він 
брав участь у Першому Вселенсь-

кому Соборі (325) у Нікеї. Помер близько 345 року. Усе 
своє життя присвятив справі милосердя для душі й тіла. 
Тож ще за життя називали його батьком сиріт, удів і 
бідних. Після смерти Господь Бог прославив його даром 
творення чудес, і тому він отримав імення великого чудо-
творця. Славні чуда були якраз головною причиною його 
швидкого й широкого культу. 

КУЛЬТ СВЯТОГО МИКОЛАЯ В НАШИХ  
БОГОСЛУЖЕННЯХ 

Святий Миколай має в нашій Церкві не тільки 
два окремі празники, йому ще присвячений кожний чет-
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his name. Like the church services of the two feasts, the 
weekly service is a faithful reflection of the cult of St. Nicho-
las in the Eastern Church and among our people. In this 
weekly service, the deep faith, eminent virtues, numerous 
works of mercy, various miracles, and effective intercession 
of St. Nicholas before God are praised. Here he is extolled as 
“luminary of the universe”, “compassionate lover of good-
ness”, “ a zealous rescuer and veritable protector”, “the orna-
ment of the Church”, “goodness of bishops”, “praise of the 
monks”, “a great defender”, “very merciful”, “protector, de-
fender and consoler of all the afflicted”, “the guardian of or-
phans and widows.” 

He assists in every necessity. At the sticheras of the 
Praises in Matins of the 6th of December we sing: “Having 
gathered together let us extol: the sick – the physician; those 
in distress – the rescuer; sinners – the defender; the poor – the 
treasure; the suffering – the consoler; travelers – a fellow-
traveller; those who sail – the helmsman; him who every-
where warmly responds to all…” In the fifth Ode of the can-
on in the Matins service of the Translation of the Relics of St. 
Nicholas, we read: “Hope of all Christians, great defender of 
the wronged, physician of the sick, comforter of the dis-
tressed, intercessor of all before God, obtain for us peace and 
save us from the incursion of enemies”. 

The intercession of St. Nicholas is powerful before 
God. In the Vespers service of the feast of the translation of 
his relics, we sing: “Having come together, you lovers of 
feasts, let us joyfully celebrate with songs the holy translation 
of our protector, for he illumines all nations with miracles, 
devoutly consoles sufferers, comes to the rescue of the 
wronged, by his almsgiving he makes God his debtor and, 
therefore, he receives a hundredfold reward. We all cry to 
him: Pray, (O bishop), O hierarch Nicholas to the Saviour of 
all, that He grant peace to the world and save our souls.” In 
the eighth Ode of the canon of the Matins of the feast of the 
translation of the relics, we read: “To you God has given 
great authority and power, O Nicholas, the sea submits to 
you, the air obeys you, nations subject themselves to you, 
seeing your most glorious miracles.” 

Our holy Father Nicholas gives us a beautiful exam-
ple of a living, active, and sacrificial love of God and neigh-
bor. His love of neighbor is universal, all-embracing, full of 
mercy and ready to assist in every necessity of soul and body. 

On the significance of almsgiving, St. John Chrysos-
tom wrote: “Almsgiving is the queen of virtues. It raises man 
very quickly to the heavenly mansions. It is the most effec-
tive defender. Great is almsgiving…It pierces the air, soars 
beyond the moon, rises above the rays of the sun and reaches 
the very heavens. And even there it does not stop, but on the 
contrary, it penetrates heaven, circles around the assemblies 
of angels and all the higher powers and stands before the very 
throne of the King…Give bread and receive paradise, ex-
change the small for the large, the mortal for the immortal, 
corruption for incorruption (Sermon on Repentance). 

St. Nicholas saw Jesus Christ in his neighbor and that 
is why he quickly and generously hastened to help him in 
every need. The Holy Gospel says that at the Last Judgment 
the Lord will judge us by our works of love and mercy. Christ 
assures us of this when He says: “Amen I say to you, as long 
as you did it for one of these, the least of My brethren, you 
did it for Me.” (Matthew 25,40)  

вер у нашому богослуженні. Як богослуження обидвох 
празників, так і щотижнева служба його є справжнім 
віддзеркаленням культу святого Миколая у Східній Церк-
ві та нашому народі. Тут оспівується його глибока віра, 
чесноти, його діла милосердя, різні чуда та його заступ-
ництво перед Богом. Він величається як "вселенський 
світильник", "співчутливий і добролюбовий", "ревний 
рятівник і справжній заступник", "окраса Церкви", 
"доброта архиєреїв", "монахів похвала", "великий заступ-
ник", "дуже милосердний, "всіх опікун і заступник і всіх 
терплячих потішитель", "сиріт і вдовиць опікун". 

Він допомагає завжди. На хвалитних стихирах 
утрені 6 грудня співаємо: "Зійшовшися звеличаймо: хворі 
— лікаря; ті, що в бідах — рятівника, грішні — заступни-
ка, бідні — скарб, терплячі — потішителя, подорожні — 
супутника, плаваючі — керівника, і всіх всюди радо випе-
реджаючого... " У п'ятій пісні канону утрені на перене-
сення мощей сказано: "Усіх християн надіє, покривдже-
них великий оборонче, хворих лікарю, зажурених 
потішителю, і від людей до Бога заступнику, випроси нам 
мир і спасай нас від находу поган". 

Він своїм заступництвом могутній перед Богом. 
На вечірні перенесення мощей співаємо: "Зібравшися, 
любителі празника, молебними піснями радісно звели-
чаймо святе перенесення нашого заступника, він бо всі 
краї просвічує чудами, терплячих божественно потішає, 
покривджених визволяє, він милостинею Бога собі задов-
жив і тому приняв стократну нагороду. До нього всі кли-
чемо: помолися, святителю Миколаю, Спасителеві всіх, 
дати мир світові і спасти душі наші". У восьмій пісні ка-
нону утрені перенесення мощей читаємо: "Тобі дана ве-
лика влада від Бога, Миколаю, море тобі повинується, 
повітря слухає, народи покоряються, бачучи твої пре-
славні чуда". 

Святий Отець Миколай дає нам гарний приклад 
живої, діяльної та жертвенної любови до Бога і ближньо-
го. Його любов до ближнього загальна, усіх обіймає, пов-
на милосердя і готова допомогти кожній потребі душі й 
тіла. 

Про значення милостині у святого Йоана Золото-
устого читаємо: "Милостиня — цариця чеснот. Вона 
дуже скоро підносить людей у небесні двори. Вона 
найкраща заступниця. Велике діло милостиня... Вона 
пробиває повітря, минає місяць, зноситься понад промені 
сонця і досягає самих небес. Але й там вона не зупиня-
ється, а щобільше, проходить небо, обходить збори ан-
гелів і хори архангелів, і всі вищі сили, і стає перед самим 
царським престолом... Дай хліб і візьми рай, дай мале і 
візьми велике, дай смертне і візьми безсмертне, дай 
тлінне і візьми нетлінне" (Бесіда про покаяння). 

Святий Миколай у кожному ближньому бачив 
самого Ісуса Христа, тому так скоро й жертвенно в 
кожній потребі спішив йому на поміч. Святе Євангеліє 
каже, що на страшному суді Господь Бог судитиме нас за 
діла любови й милосердя. Про це запевняє нас сам Ісус 
Христос, кажучи: "Істинно, кажу вам: усе, що ви зробили 
одному з моїх братів найменших — ви мені зроби-
ли" (Мт. 25, 40). 
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Excerpts from “Christ our Pascha” 
 
The Nativity of Christ 
 
# 190   The Church  celebrates  the  coming  of  the  Son  of  
God  into  the  world  with  the  feast  of  the  Nativity  of  
Christ.  The birth  of  Christ  is announced to the shepherds 
by the angel of the Lord: “To you is born  this  day  in  the  
city  of  David  a  Saviour,  who  is  the  Christ,  the  
Lord” (Lk 2:11, rsv-ce). The Fathers of the Church extolled 
Christmas night as a day of joy and peace: Today the Bounti-
ful One became poor for our sake ... Today we receive a gift 
for which we did not ask ... This present day threw open the 
heavenly door to our prayers ... Now the Divine Being took 
upon himself the seal of humanity, in order for humanity to 
be decorated by the seal of Divinity. 
#191   According to the liturgical texts, the birth of the Child 
“from a mother without a father” is the fulfilment of the 
prophecy of Daniel about the rock  hewn  from  the  mountain  
without  human  hands  (see  Dn 2:45). In the Incarnation, the 
Son of God “came from the bosom of the Father, and in his 
ineffable self-emptying he took on our lowly state.” Through  
the  most  holy  Mother  of  God,  he  became  what  he  had  
not  been before—a human. The Church sings of the Mother 
of God thus: “The  bright  and  spiritual  cloud,  filled  with  
heavenly  rain,  today  rises  above the earth, in order to drop 
dew upon it and to water it.” 
#192   At  the  birth  of  Jesus,  “the  spring  of  grace  ...  
overcomes  the  winter  of  unbelief.” The Nativity is a har-
binger of Pascha. The manger is understood to be a sign of 
the Lord’s tomb, and the placing of the Child in the manger is 
a prefiguration of the placing of Christ in the tomb. The 
myrrh, brought by the magi, is already an anointing for the 
future burial. 
#193   As we sing in the divine services of the feast of the 
Nativity of Christ, God the Word, in the Incarnation, deigned 

to limit himself in time —“The beginningless Word mysteri-
ously accepts a beginning”—and in space—“The Uncontain-
able is contained by flesh.” Christ accepted the humility of 
childhood to counterbalance Adam’s choice of self-
exaltation. When the Virgin received in her womb the Word 
of God, her womb became a noetic paradise [noetic, from the 

Greek nous, meaning mind or intellect]. Her womb was thus 
a place of encounter between God and humanity. The ewe-
lamb carried the great Shepherd in her womb; and then in the 
cave, Christ—the Tree of Life—blossomed from the Virgin. 
The wall of  partition  separating  
humanity  from  God  and  earth  

from  heaven  is  now removed. 
Heaven announces this to the earth 
through “the voice of the star” and 
“the starry host”—the angels. The 
stable itself becomes a royal pal-
ace, and the manger a royal throne. 
Jesus is bound in swaddling clothes 

in order to unbind humanity from 
the chains of sin. Although it had 
been fallen, the royal image of hu-
manity is now being renewed to its 
fullness in the Resurrection. 

Витяги з “Христос Наша Пасха” 
 
Різдво Христове 
 
#190   Церква святкує пришестя Сина Божого у світ праз-
ником Різдва Христового. Про народження Христа ангел 
Господній звіщає пастухам: «Сьогодні народився вам у 
місті Давидовім Спаситель, він же Христос Гос-
подь» (Лк. 2, 11). Отці Церкви оспівували Різдвяну ніч як 
день радості та миру: «Сьогодні Багатий збіднів для 
нашого спасіння...Сьогодні ми сподобились дару, про 
який не просили... Сьогодні відчинилися небесні брами 
для наших молитов… Сьогодні Божество вдягнулося в 
людину, щоб людина прикрасилася Божеством». 
#191   За літургійними текстами, народження Дитяти «без 
отця з матері» є здійсненням пророцтва Даниїла про 
камінь, відсічений від скелі без допомоги руки (див. Дан. 
2, 45). У воплоченні Син Божий «вийшов з лона Отця і 
невимовним умаленням нашу нужденність прийняв». Він 
стає Тим, Ким не був, тобто людиною, через Пресвяту 
Богородицю – «світлу хмару, вагітну дощем небесним, 
що несеться нині понад землею, щоб її зросити й 
напоїти». 
#192   У народженні Ісуса «весна благодаті… перемагає 
зиму безбожності». Різдво є провісником Пасхи. Ясла 
розуміємо як знак гробу Господнього, а покладання Ди-
тяти до ясел – як прообраз покладання Христа до гробу. 
Миро, принесене мудрецями, вже є помазанням на май-
бутній похорон.  
#193  Як співаємо в богослужіннях Різдва Христового, у 
воплоченні Бог Слово зволив обмежити Себе в часі: 
«Безначальне Слово таємничим чином прийняло поча-
ток», та в просторі: «Невмістимий обмежується плоттю». 
Христос прийняв смирення дитинства на противагу обра-
ному Адамом самовивищенню. Коли Діва прийняла у 
своє лоно Боже Слово, то її лоно стало мисленним раєм – 
місцем зустрічі Бога і людини. Ягниця виносила великого 
Пастиря у своєму лоні, а тоді у вертепі від Діви зацвіло 
«Дерево життя» – Христос. Розділення між людиною і 
Богом, між землею і небом тепер усунене, про що небо 
звістило землю «устами зірки» і «собором зірок» – ан-
гелів. Сам вертеп набуває значення царської палати, а 
ясла – царського престолу. Ісуса пов’язують пеленами 
для розв’язання людства від узів гріхів. Упалий раніше 
царський образ людини відновлюється аж до його повно-
ти у воскресінні. 
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       This Week                    Цього Тижня 
Intentions 

 

SUNDAY, DEC 16TH – SUNDAY OF THE HOLY FOREFATHERS, PROPHET HAGGAI (G)                                              
PROPHET ZEPHANIAH (J)           
7:00 am –  Matins 
8:00 am –  Pray for the sick and shutins of the parish;  
In memory: +Mykola Szluz (Fiedler Family) 
9:30 am – Birthday blessing for Natalia, Stefania and her family;  
Special intention for Oleksandra 
11:30 am – Pray for the youth of the parish; Bday blessing for Roman 
(50th), Health: Andriana, Taras, Yulia, Roman, Danylo, 
Dr. George Podlusky;  In memory: +Erica, +Margaret, +Unsoon, 
+Marion, +Sofia; +Roger Pona (Kathleen Pona) 
 

MONDAY, DEC 17TH – PROPHET DANIEL & 3 HOLY YOUTHS: AZARIAH, ANANIAH, 
MISHAEL  (G)         GREAT MARTYR BARBARA, VEN. JOHN OF DAMASCUS (J)            
9:00 am – Special intention for Oleksandra; Good surgery results for 
Tonya 
6:30 pm – Vespers  
 
 

TUESDAY, DEC 18TH – MARTYR SEBASTIAN & HIS COMPANIONS  (G)  
VENERABLE SABBAS THE SANCTIFIED  (J) 
9:00 am – Health for Dr. John Kucan (Kucan J Family); Special inten-
tion for Oleksandra; In memory: +Oleh Eliashevsky (4 yrs) 
6:30 pm – Vespers  
 

WEDNESDAY, DEC 19TH – MARTYR BONIFACE  (G)                                                  
ST. NICHOLAS THE WONDERWORKER (J) 
9:00 am – Speedy recovery for Tonya; Special intention for Oleksandra 
6:30 pm – Divine Liturgy 
 

THURSDAY, DEC 20TH – HIEROMARTYR IGNATIUS THE GODBEARER (G)         
HIEROMARTYR AMBROSE OF MILAN (J) 
9:00 am – In memory: +Anna Kucan (Kucan J Family) ; +Pavlo Prohny 

(Family) 
6:30 pm – Vespers  
 

FRIDAY, DEC 21ST – VIRGIN-MARTYR JULIANA (G)                                                  
VENERABLE PATAPIUS (J)         
9:00 am – In memory: +Ivan, +Maria, +Myron, +Tetyana, +Emilia, 
+Omelyan, +Kateryna, +Maryan, +Mykhailo,+Olha, +Izydor, +Anna, 
+Mykhailo, +Maria, +Petro, +Maria, +Dmytro, +Ihor, +Ahafia, 
+Mykola, +Yosyp, +Olha, +Roman, +Yevdokia 
6:30 pm – Vespers  
 

SATURDAY, DEC 22ND – GREAT MARTYR ANASTASIA, FOREFEAST OF NATIVITY (G)                                                
CONCEPTION BY ST. ANNA OF THE HOLY THEOTOKOS  (J)           
9:00 am – In memory: +Natalia, +Elena, +Alexandra, +Nadia, 
+Myroslava, +Natalia, +Bohdan, +Mykola, +Oleh 
5:00 pm – Vespers 
 

SUNDAY, DEC 23RD – SUNDAY OF THE HOLY FATHERS (G)                                              
30TH SUNDAY AFTER PENTECOST (J)           
7:00 am –  Matins 
8:00 am –  Pray for the sick and shutins of the parish;  
9:30 am – Pray for peace in the world 
11:30 am – Pray for the youth of the parish; Pray for health: Dr. George 
Podlusky;  In memory: +Erica, +Margaret, +Unsoon, +Marion, +Sofia; 
+Roger Pona (Kathleen Pona) 

 
 

Keep in your prayers:  
 Paraskewia Duda, Fr. Myron Panchuk, Lucille 

Maryniw, Olga Kykta, John Masley, Sean  
Patterson, Florence Kozyra, Josephine Bereza,  
Reed Meersman, Maria Lojuk, Anna Hajduk, 
Dr. George Podlusky, Mrs. Stefania Dragan, 

Mrs. Marta Stadnyk 

Candles for  December 2018 

Memorial Candles 
*In loving memory of George Gojewycz 
(Tycia) 
* In loving memory of Anthony & John 
Deeds (Family) 
Perpetual Oil Lamp 
*In loving memory of William York  
(Mary York) 
Lady of Hoshiw Shrine 
*In loving memory of Anna  
(M Kushnir Fam) 
*Birthday Blessings for Stefania & Katelyn 
* Mother of God Shrine 
*In loving memory of Dackiw, Crowhurst, 
Barnas & Zubrycky Families (L Zubrycky) 
 *Birthday Blessings for Helen Eizik  
(a friend)    

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
*In  loving memory of Jaroslaw & Ksenia 
Danylyshyn (Stasula Family) 
* Available 
Mother of God   
* In loving memory of Zenovia Dankewycz 
Birthday Remembrance (Family) 
*Birthday Blessing for Helen Eizik(R Deeds) 
St. Joseph the Betrothed  
*In loving memory of Pavlo Prohny (Family 
*Available 
St. Nicholas the Wonderworker  
*In loving memory of Gregory Corwyn on 
the 2nd Anniversary of his death (Corwyn 
Family) 
* Available 
Our Lady of Protection 
* Blessing for the families of George and 
Mae Kuzma (George & Diane)  
*In loving memory of Dr. Petro Charuk  
 (G Charuk) 



 

No.50  5 December 16, 2018 

Св. Миколай завітав до Садочку! 
Минулого вівторка і середи херувимські колядники 
садочку “Ангелятко” завіртали з колядою і святкови-
ми віншуваннями до Кредитної Спілки “Самопоміч” 
і парафіяльного офісу. А в четвер, 13 грудня, діти 
садочку виступили перед їхніми батьками і друзями з 
Різдвяною програмою, на яку завітав св. Миколай з 
сюрпризом – з гарним словом і подарунком для кож-
ної дитини. Від дітей садочку, до усіх наших парафі-
ян : “Ми бажаємо веселого Різдва і щасливого Ново-
го Року!” 

A visit from st Nicholas ! 
This past Tuesday and Wednesday the cherubic carolers of 
Sadochok “Anhelyatko” visited Selfreliance Credit Union 
and the Parish office with their offerings of carols and hol-
iday greetings. On Thursday, December 13th the children 
of Sadochok performed a Christmas program for their 
family and friends and had a surprise visit from St. Nicho-
las who greeted each of them personally and presented 
them with a gift. To all our parishioners, from the children 
of Sadochok: “We wish you a Merry Christmas and a 
Happy New Year!” 

 

САДОЧОК “АНГЕЛЯТКО”  
Розпочинаємо запис дітей віком від 3 до 5 років у світличку “Ангелятко” на весняну програму 2018-19 навчаль-
ного року. Заняття відбуваються з понеділка по четвер з 9:30 ранку до 12:30 пополуднi, з січня до травня. Дітей 
можна записати на 2, 3 або 4 дні в тиждень. Форми для реєстрації можна заповнити в канцелярії нашої церкви. 
За детальною інформацією просимо звертатися за тел: 773-625-4805. 

                News          Вісті 

Різдвяний  Обід у катедрі св. Миколая 
Єпархія св. Миколая організовує 25  грудня 2018 року, 
різдвяний доброчинний обід для вірних єпархії св. Мико-
лая, особливо самотніх та потребуючих оcіб. Метою цієї 
акції є створити родинну атмосферу для тих осіб, які, на 
жаль, не мають можливості розділити різдвяну радість із 
рідними та знайомими. Різдвяний доброчинний обід 
відбудеться в школі св. Миколая після  Божественної 
Літургії на 10:00 год. Щиро запрошуємо Вас! 

Christmas  Brunch at St. Nicholas 
St. Nicholas Eparchy is organizing a Christmas charity 
brunch for the faithful of the St. Nicholas Eparchy especially 
to the lonely and the ones in need. The purpose of this 
brunch is to create a family like atmosphere for those who, 
unfortunately, do not have the opportunity to share the 
Christmas joy with their family and friends. The Christmas 
charity brunch will take place at St. Nicholas Cathedral 
School after the Christmas Liturgy at 10:00 a.m. With great 
attribute we invite you to join us! 
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                News          Вісті 
Place your orders for your holiday table 

Save some time and order everything you need for a tradi-
tional Ukrainian Christmas Eve meal from our parish pre-
pared by our sisterhood. Please fill out the form and hand it 
in to the parish office or in the marked containers in the nar-
thex of the church. For questions or more information please 
contact the parish office at 773-625-4805. All orders must 
be in by Tuesday, December 18, 2018. Pick up orders will 
be available on Sunday ONLY, December 23rd  from 
9:00аm to 1:00pm. 

Замовляйте Страви на Святий Вечір 
Заощадьте час і замовляйте традиційні страви на Святий 
Вечір у нашій парафії. Все — приготоване нашим сестрин-
ством за домашніми рецептами. Заповніть, будь ласка, фор-
му і залишіть її у канцелярії чи вкиньте у зазначену 
скриньку, що у притворі церкви. За додатковою інформаці-
єю звертайтеся до парафіяльної канцелярії за номером тел.: 
773-625-4805. Замовлення приймаємо  до 18 грудня 2018. 
Забрати замовлення можна ЛИШЕ у неділю, 23-го грудня з 
9:00 год. ранку до 1:00 год. пополудні. 

Andrew’s Pence 
Patriarch Sviatoslav has requested that today’s second col-
lection 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. Take this 
opportunity to share your abundance with those in great 
need.   

Андріїв Гріш 
Патріарх Святослав звернувся з проханням сьогоднішню 
другу збірку присвятити  “Андрієвому грошу”.  Пожертви 
від цієї збірки будуть надіслані Блаженнішому Святославу 
в Україну для місійної праці УГКЦ. Не проґавте можли-
вість поділитися своїм достатком з тими, хто дуже потре-
бує. 

ЗАРЕЗЕРВУЙТЕ ДАТУ 
13 січня,  2019 - просфора у церкві св. Йосифа Обручника 
26 січня,  2019 - просфора з єпископом-Культурній Осередок 
January 27, 2019 - Колядуймо разом -катедра св. Миколая 

SAVE THE DATE  
January 13, 2019  St Joseph the Betrothed Prosphora 
January 26, 2019 Prosphora with the Bishop -Cultural Center 
January 27, 2019  Caroling Together -St Nicholas Cathedral 

Parish  Prosphora  
We invite all parishioners to the Parish Prosphora which will 
take place on Sunday, January 13,  2019, at 11:30 аm (after 
the second Divine Liturgy) in our church hall. There will be 
an artistic program included in the celebration. Tickets are 
$35 per adult; children ages 6-13 $15 and 5 years and 
under  (sitting on the lap with no chair) are free. Tickets are 
on sale today in the church hall.  For more information call 
the parish office 773-625-4805.  
 

Парафіяльна просфора  
Запрошуємо всіх парафіян нашої церкви на парафіяльний 
празник, що відбудеться у неділю, 13 січня 2019 року, об 
11:30 (після другої Літургії) у церковній залі. Святкування 
включатимуть концертну програму. Вхідні квитки для до-
рослих - $35, для дітей віком 6-13 років - $15, для дітей до 
5 років (без окремого місця) - вхід безкоштовний. Квитки 
можна купити сьогодні у церковній залі. Для детальної 
інформації звертайтеся до канцелярії за тел. 773-625-4805.  

2019 Collection Envelopes 
Offering envelopes for 2019 will be available next Sunday 
Dec 23, in the church hall. Stop by the table 8:30 am - 12:30 
pm where you may pick up your collection envelopes and 
pay your annual dues.  Also, during this time you may sign 
up and  become a member of the Parish.  

 Конверти на 2019 РІК 
Конверти на 2019 рік можна забрати на наступній неділі 23 
грудня,  в церковній заліцерковній залі, з 8:30 pанку до 
12:30 год. полудня. Крім того, протягом цього часу ви 
можете заплатити щорічний внесок або зареєструватись до 
парафії.  

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 he Peace Light at St Jo-
seph on Sunday, December 23rd , after each liturgy and Sat-
urday January 6th, 2019 after the 9:00 am Liturgy. 

Вифлиємський Вогонь Миру  
привезли до церкви Св. Йосифа Обручника та урочисто 
передали його пластунам i скаутам різних народів у Чікаґо. 
Пластуни роздаватимуть Вогонь у церкві Св. Йосифа у 
неділю, 23-го грудня, після кожної Літургії та суботу, 6 
січня 2019 р. після 9:00 ран. Літургії.  

St Joseph  Hero Cards Benefit Ukrainian  Soldiers 
Hero cards are great for Christmas gifts. There are no taxes, 
no fees and cards are already activated and ready to use. The 
Ukrainian Heroes’ Fund receives a donation from every card 
purchased. Please support our soldiers and help cover the 
cost of rehabilitation in the USA.   

Картки Героїв  - допомога Українським воїнам 
Картки героїв—це чудовий подарунок на Різдво. Купуючи 
подарункову картку, ви не платите жодних податків і вона 
відразу готова до використання. Фонд захисту героїв отри-
мує відсоток з кожної придбаної картки. Підтримайте на-
ших героїв і допоможіть покрити кошти на реабілітацію 

tel:(773)%20625-4805
tel:(773)%20625-4805


 

No.50  7 December 16, 2018 

 

Thank you for your  last Sunday Collection 
Sunday Collection  $4,194.00   -  Capital  Improvement  $ 11.00   -  Renovation   $ 5.00  -  Utilities   $1,587.00   -   Other    $1,283.00  

TOTAL   $7,080.00 

Відвідини Хворих  

Просимо повідомити парафіяльних отців про потре-
бу 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. 

Станьте членами  Парафії св. Йосифа Обручника! 
Аплікаційні форми для заповнення можна взяти в цер-
ковній канцелярії  тел: 773 625 4805. 

 
Become a member of St. Joseph the Betrothed Church! 
Parish membership forms are available at our church office, 
telephone number: 773 625 4805. 

Святі тайни - Holy Mysteries (sacraments) 
 
Хрещення - Baptism 
Просимо заздалегідь звернутися до отця пароха при 
плануванні хрещення дитини.  
 

Please contact the pastor in a timely manner when plan-
ning to baptize a child.  
 

Вінчання - Weddings 
Молодята, які бажають повінчатися в нашій Пара-
фії, зобов’язані пройти співбесіду з о. парохом та ок-
рему підготовчу науку. Ласкаво просимо планувати 
своє вінчання завчасно.  
 

When planning your wedding at our parish, please be ad-
vised that you need to meet with the pastor for a prenuptial 
investigation and also for a pre-Cana conference. Plan 
ahead of time.  
 

Похорони - Funerals 
Ласкаво просимо зателефонувати до парафіяльної 
канцелярії перед зустріччю з похоронним директором. 
 

Please contact the parish office before making arrange-
ments with the funeral director.  
 
 
 

 

Порядок Богослужень - Liturgical Schedule 

 
щоНеділі - 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 
 
 

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 
 
 

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

Remember Us in Your Will 
You can leave a lasting legacy to benefit future genera-
tions!  Please remember St. Joseph Parish when creating 
your will.  Your good works will continue after you have 
gone home!  Please contact the office for information.  

 
Згадайте нас у своєму заповіті 
Ви можете залишити частину своєї спадщини на 
благо майбутніх поколінь! Будь ласка, пам'ятайте 
про парафію Св. Йосифа при створенні вашого запо-
віту. Ваші добрі справи будуть продовжуватися 
після повернення додому до вічного життя! Якщо 
вас зацікавила ця інформація, ласкаво просимо звер-
татися до нашої канцелярії. 

Spirit of St. Joseph  
… will be having a Christmas luncheon on Tuesday,  December  18 at 11:30 am, at Biagio at 7319 W. Lawrence 
Ave. Harwood Heights, Il. The cost is $25 per member or guest.  Reservations MUST be made in order to give the restaurant 
an accurate number of attendees.  Please call Barbara Gawaluck @773-625-4487 or Eleanor Goeters @ 773-589-0780. If you 
see either of us at church, you can then pay. There will be good food, free raffle prizes and warm family friendships. 
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REGENCY PLAZA

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

YOUR NEXT DOOR NEIGHBOR

100 E. Rand Rd., Arlington Hts, IL 
Phone: 847-368-0238 

SHARE 2018  - “Praying without ceasing!” 
1 Thessalonians 5:17 

 

Eparchial Appeal is the major fundraiser in the Ukrainian Catholic Eparchy of Saint Nicholas to support the most critical 
areas of operation. Our most Important Areas of Operation: Parishes and Missions, Communication and Formation, Eparchi-
al Adm Outreach, Priests in Need, Seminary Formation, Eastern Catholic administration. Please send your donations to: St 
Nicholas Ukrainian Eparchy-Share 2018; 2245 W Rice Street; Chicago, IL 60622.   

 

АКЦІЯ 2018 - “Моліться безперестанку!” 
1 Солунян 5:17 

 

Єпархіальний Заклик є основною кампанією збору коштів в Українській Католицькій Єпархії Святого Миколая на 
підтримку найважливіших дiлянок діяльності. Наші найважливіші ділянки діяльності: парафії та місії, комунікація 
та християнське звернення, священики у потребі, семінарійна формація, східня католицька формація, єпархіальне 
адміністрування. Надсилайте, будь ласка,  свої пожертви на адресу: St Nicholas Ukrainian Eparchy-Share 2018; 2245 W 
Rice Street; Chicago, IL 60622.   

 


