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Вести, слухаючи Господа, моїх братів і сестер 
Інтерв’ю з Владикою Борисом Ґудзяком (част.1) 

 

18 лютого Святий Престол оголосив, що Папа Франциск, 
приймаючи рекомендації Священного Синоду Єпископів Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви, призначив Єпископа Бори-
са Ґудзяка Митрополитом і Архієпископом Філадельфійської 
Української Kатолицької Aрхієпархії. Останні шість років 
Владика Борис був правлячим єпископом Єпархії св. Володи-
мира у Парижі, служачи вірним греко-католикам у Франції, 
Бельгії, Нідерландах, Люксембургу і Швейцарії. Ми попросили 
розповісти нам про свою реакцію на призначення, підбити 
підсумки свого служіння у Паризькій Єпархії і поділитися 
своїми сподіваннями, мріями щодо нової місії на землі, де він 
народився.  
 Якою була ваша реакція на рішення Синоду 
Святих Отців номінувати вас на очільника Філадель-
фійської Архієпархії? 
 Дозвольте мені бути з вами щирим. Призначення, і 
все що з ним пов’язане, викликає багато глибоких думок і 
почуттів. Найперше, це вдячність і передусім Богові.  
 У міру того, як я розвиваюся, як людина, мене все 
більше захоплює і притягає Таїнство нашого Бога, сущого 
у трьох особах. Можливо, це звучить занадто сміливо, але 
я хочу бути в присутності Бога Отця, Сина і Святого Ду-
ха… У центрі моєї віри є те, що Син зійшов до людського 
роду такого неймовірного, але слабкого, щоб бути з тобою 
і мною, навіть у смерті, щоб привести нас назад до нашого 
Отця. Страсті і Воскресіння Ісуса і наше спасіння в Христі 
для мене є ще більш дивовижним і надихаючим... Провід і 
утішення Святого Духа дає мені ще більше надії і радості. 
Я відчуваю опіку Матері Божої і підтримку цілої когорти 
святих, особливо мучеників. Життя в Христі, який служив 
і страждав за людей, закликає мене також співстраждати і 
служити в радості для тих, хто мене кличе. Мене перепов-
нює бажання цілковито віддати себе Богові і ділитися Його 
любов’ю і дружбою з іншими! 

Я вдячний Святому Отцеві, Папі Франциску, Предс-
тоятелю УГКЦ, Блаженнішому Святославові і Синоду за 
їхню довіру і благословення. Я перебуваю у спокої. Як 
християнин і священик, я намагаюся приймати Божу волю, 
висловлену голосом церкви, хоча у цьому випадку, я не 
чекав і не опирався цьому призначенню. 

Незважаючи на вир сильних емоцій, які я переживаю 
зараз, в моїй душі панує спокій. Митрополит-емерит Сте-
фан Сорока радо приймав мене багато разів у Філадельфій-
ській Єпархії. Він дав мені важливі настанови, коли я роз-
починав душпастирське служіння в Парижі: люди і пасто-
ральна робота передусім, а не будівлі. Єпископ Андрій 
Рабій, енергійний і активний Апостольський Адміністра-

To lead  by listening to the Lord and my brothers and sisters 
Interview with Bishop Borys Gudziak (part 1) 

 
On February 18, the Holy See announced that Pope Francis, ac-
cepting the recommendation of the Synod of Bishops of the 
Ukrainian Greek Catholic Church (UGCC), has appointed Bishop 
Borys Gudziak as Metropolitan and Archbishop of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of Philadelphia. For the previous six years 
Bishop Borys was eparch of the Eparchy of St. Volodymyr in Par-
is, serving the Ukrainian Greek Catholic faithful in France, Bel-
gium, the Netherlands, Luxembourg, and Switzerland. We asked 
him to describe his reactions to the nomination, summarize the 
years of his service in the Paris Eparchy, and articulate his hopes 
and dreams for a new mission in the land of his birth. 
 What was your reaction to the decision of the Syn-
od and of the Holy Father nominating you to the Philadel-
phia Archeparchy? 

Allow me to be open with you. The nomination—and 
everything that it entails—provokes deep thoughts and senti-
ments. The first is gratitude and first to God. 

As I, hopefully, mature as a human being I am increas-
ingly drawn by the mystery of our God in Three Persons. This 
may be daring—but I want to be in the presence of the Father, 
Son and Holy Spirit… My central belief is that the Son came 
into this breathtaking yet often frail human race to be with me 
and you, even in death, to bring us home to the Father. The 
Passion and Resurrection of Jesus and our salvation in Christ 
for me are ever more awesome and inspiring… The guidance 
and comfort of the Holy Spirit give me more hope and joy. I 
feel the protection of the Mother of God and solidarity of the 
communion of saints, especially the martyrs. Life in the Lord, 
who served and suffered, invites me to suffer with and serve 
gladly those to whom I am called. My desire to give myself 
fully to God and share His love and friendship with others 
overflows! 

I am grateful to the Holy Father, Pope Francis, to the 
Father and Head of the Ukrainian Greek Catholic Church, His 
Beatitude Sviatoslav and to the Synod for their confidence and 
blessing. I am at peace. As a Christian and priest, I try to accept 
God’s will as expressed by the Church, in this case neither 
seeking nor resisting this nomination. 

I have a sense of peace, despite the strong emotions 
that I am experiencing. Metropolitan-Emeritus Stefan Soroka 
welcomed me in the Philadelphia Archeparchy many times. He 
gave me prescient advice when I was beginning my pastoral 
service in Paris: people and pastoral works first, not buildings. 
Bishop Andriy Rabiy, energetic and active as Apostolic Ad-
ministrator, has been ushering me home with care and compe-
tence. The other bishops of the metropolia have fraternally en-
couraged me in these days. I eagerly await the encounter with 



 

No  8  2 February 24, 2019 

them and the archeparchy’s clergy, religious and faithful. 
I will be leaving the Paris Eparchy with gratitude and 

joy but also with sadness: gratitude for all of the wonderful 
priests, religious and faithful in five countries; joy at the 
many graces we shared, including the increasing spiritual and 
pastoral maturity of the clergy, the unity of the faithful, and 
the authentic synodality that developed among us. Here we 
listened carefully to Pope Francis’ call and drank at the eccle-
siological wellspring of the Christian East. In the past four 
years we held eight sessions of our Eparchial Council 
(Diocesan Synod), which became for all of us an effective 
instrument for fostering our unity, faith, and charity. It was 
not easy because of the distance and diversity. God led us to a 
life of mutual respect and love. Serving in France, Benelux, 
and Switzerland was not, for me, a position or a job. It was a 
life in communion with God and 
His people. One does not simply 
walk away from such experienc-
es… 

We lived in relationship. 
We lived humbly in challenging 
social and economic conditions. 
There is an ongoing war in 
Ukraine, which has continued for 
more than five years. Most of the 
Ukrainian Greek Catholic faith-
ful in the Paris Eparchy are un-
documented immigrants or refu-
gees. Virtually all of us, me in-
cluded, were struggling to learn 
one or more of the six official 
languages of these three king-
doms and two republics. France, 
the Benelux, and Switzerland are 
among the most secularized 
countries in the world. As we 
prayed together and worked to 
set and maintain the course on 
rough and unpredictable seas, we 
were together in sacrifice and service. Our eparchy became a 
modest but authentic and faith-filled corner of the Kingdom 
of God, which is already here and still yet to come. 
 I will never forget these experiences. I will miss the 
energy and life of the Paris Eparchy, the enthusiasm of our 
small team, and the love of the people. The clergy and laity 
are fantastic and were my teachers and guides in many issues. 
I am most grateful to the bishops’ conferences of Western 
Europe, to the various charities and foundations that support-
ed our mission, and to the countless individuals who helped 
us grow. The sense of gratitude for the last six and one-half 
years is actually quite overwhelming. 
 At the same time, the nomination is a homecoming. 
My Ukrainian-American family and the Church in the United 
States gave me life in body and spirit. I was born in Syracuse, 
New York. There, at St. John the Baptist Ukrainian Catholic 
Church on Tompkins Street, I was washed in the waters of 
Baptism. There God called me to the priesthood. Decades 
earlier, America had warmly and generously welcomed my 
penniless parents who were World War II refugees fleeing 
communist persecution in Ukraine. America gave them a new 
start, guaranteeing them freedom and dignity. This is the story 
of many in the Archeparchy. It is there that my brother and 
the rest of my family live and where the mortal remains of my 
parents rest. To me, America granted a secure childhood, 

тор, ретельно і з турботою готує моє повернення додому. 
Інші єпископи Митрополії по-братськи мене підбадьорю-
ють у ці дні. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ними, з 
духовенством, монашеством і вірними архієпархії. 

Я залишатиму Єпархію в Парижі з відчуттям вдяч-
ності, радості, але також і смутку: вдячність за всіх тих 
чудових отців, монахів і вірних у п'ятьох країнах; радість 
за ті благодаті, якими ми ділилися, включно з духовною і 
душпастирською зрілістю нашого духовенства, єдністю 
наших вірних і справжньою синодальністю, яку ми змог-
ли розвинути. Тут ми уважно прислухалися до заклику 
Папи Франциска пити з церковного джерела християнсь-
кого Сходу. Протягом останніх чотирьох років ми прове-
ли вісім сесій нашої Єпархіальної Ради (Єпархіального 
Синоду), який став для всіх нас ефективним засобом пле-

кання нашої єдності, віри і милосердя. Це 
було нелегко, зважаючи на відстань та від-
мінності між нами. Бог привів нас до життя 
взаємної поваги та любові. Служіння у 
Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії не 
було для мене посадою чи роботою. Це було 
життя в сопричасті з Богом і Його народом. 
Не просто відмовитися від таких пережи-
вань … 
Ми жили у стосунках. Ми жили скромно у 
складних соціальних і економічних умовах. 
В Україні вже понад п'ять років іде війна. 
Більшість українців греко-католиків, вірних 
Паризької Єпархії - біженці або нелегальні 
мігранти. Практично всі, включно зі мною, 
намагалися вивчити одну або більше мов з 
шістьох, офіційно існуючих, у цих трьох 
королівствах і двох країнах. Франція, країни 
Бенілюксу і Швейцарія належать до най-
більш секуляризованих країн світу. Моля-
чись і працюючи над тим, аби втримати наш 
курс у бурхливому і непередбачуваному на 
події морі, ми були разом у служінні і жер-
товності. Наша єпархія була скромною, про-

те стала автентичним, сповненим віри куточком Царства 
Божого, в якому ми живемо і на яке чекаємо.  

Цей досвід назавжди залишиться зі мною. Мені дуже 
бракуватиме енергії і життя Паризької Єпархії, ентузіаз-
му нашої невеличкої команди і любові цих людей. Духо-
венство і вірні єпархії були моїми вчителями і провідни-
ками у багатьох питаннях. Я найбільше завдячую єпис-
копським конференціям у Західній Європі, різним благо-
дійним організаціям і фундаціям, які підтримували нашу 
місію і незліченній кількості жертводавців, які допомага-
ли нам зростати. Насправді я переповнений відчуттям 
вдячності за ці останні шість з половиною років.  

Водночас, це призначення є поверненням додому. 
Моя українсько-американська родина і Церква у США 
дали мені життя тілесне і духовне. Я народився у Сира-
кузах, штат Нью Йорк. Там, в українській католицькій 
церкві Івана Хрестителя на вулиці Томпкінс, мене зану-
рили у води Хрещення. Там Господь мене покликав до 
священства. А десятиріччя перед тим Америка тепло і 
щедро прийняла моїх нужденних батьків, які як біженці 
Другої Світової, втікали від переслідувань комуністично-
го режиму. Америка дала їм новий старт, гарантувавши 
свободу і гідність. Така ж історія у багатьох інших вірних 
Архієпархії. Там живе мій брат і решта родини, саме там 
покояться мої батьки. Мені Америка дала безпечне ди-
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тинство, роки чудового навчання у католицькій школі, 
студії в університеті. Сполучені Штати Америки є чудо-
вою, хоча й не бездоганною, соціо-політичною моделлю, 
яку важко уявити без опори на біблійні принципи й ідеї. 
Це є країна, яка у різний спосіб, все ще дотримується 
принципу “на Бога надіємося”. 

Проживши понад 30 років дорослого життя в Євро-
пі, я з нетерпінням чекаю на цю можливість по-новому 
пізнати Сполучені Штати  і Церкву в Америці. Я глибко 
поважаю тривале служіння нашої Церкви багатьом поко-
лінням українських емігрантів і потребуючим. Розвиток 
інтелектуального життя католицької церкви у США стало 
важливим внеском до скарбниці Вселенської Церкви. Я 
вірю, що в цей час великих викликів і водночас час очи-
щення, Церква Америки покликана до нового духовного і 
морального свідчення через навернення і служіння, яка 
має сміливо нести Добру Новину. Українська католицька 
церква тут має своє особливе покликання - одне, що пле-
кається вже понад півтора століття, а інше, яке потрібно 
критично і творчо переосмислити для людей сьогодення і 
завтра. Час глибокого розколу, агресії, страху і навіть 
скандалів, водночас є часом великих людських можливо-
стей і постійної християнської надії, що Господь дарува-
тиме свою благодать Церкві і через Церкву в Америці. 

(продовження наступного тижня) 

years of good Catholic schooling, and university studies. The 
United States of America is a remarkable, although not flaw-
less, socio-political model, unimaginable without Biblical 
principles and insights. It is a country that, in many ways, 
still declares, “In God we trust.” 
 Having lived 30 years of my adult life in Europe, I 
look forward to the adventure of getting to know the United 
States and its Church in a new way. I have great respect for 
the Church’s service to successive generations of immigrants 
and the poor. The development of Catholic intellectual life in 
the US has been an important contribution to the Universal 
Church. I trust that at this time of great challenge, which is 
also a time of purification, the Church in America is called to 
a new spiritual and moral witness through conversion and 
service, boldly announcing the Good News. In this the 
Ukrainian Catholic Church is has its specific call, one that it 
has been developing for almost a century and half and one 
that should be critically and creatively revisited for the people 
of today and tomorrow. During times of profound division, 
aggression, fear, and even scandal, which are also times of 
great human opportunity and abiding Christian hope, the 
Lord will bestow His grace on the Church and through the 
Church in America. 

 
(continued next week) 

Quo Vadis St. Joseph Parish (Part V) 
 

As this series continues to reflect upon our historical 
identity, there will be numerous points that need to be ad-
dressed in order to affirm our unique accomplishments and 
contributions to culture and civilization. At the same time, as 
you have no doubt noted, I will continue to bring to light how 
deeply this path has been destroyed by acts of genocide and 
how this has crippled self-respect and community esteem. 
Indeed, Ukrainians have been physically, morally, and most 
importantly, spiritually pitted 
against the forces of life and death 
more than most ethnic groups in the 
world. 

The publication of the issue 
of my series coincides with the 5th 
anniversary of the massacre of over 
100 participants in the Revolution 
of Dignity of 2013-2014. The sacri-
fice of the Heavenly Hundred is a 
sacrifice of the lives of the younger 
generation of freedom-loving 
Ukrainians born in an independent 
country. Imagine being shot down 
and killed by snipers during a 
peaceful protest to reform govern-
ment corruption. Would you give up 
your life for a better, prosperous, 
and democratic Ukraine? The Heavenly Hundred are with us, 
with those who will fight for our people. Their example has 
inspired today’s soldiers who are fighting in the Donbas. 
Their sacrifice has energized dissidents in the Crimea who 
now sit in Russian prisons. Freedom is not given freely; it is 
fought for. 

I am deeply inspired by our clergy who took part in 
the Maidan protests. I was there only at the very beginning, 
but Fathers Mykola Buryadnyk, Yaroslav Mendyuk, Vo-

Куди йдеш, парафіє св. Йосифа? (Част. V) 
 

Оскільки у межах цієї серії ми продовжуємо роз-
думувати над нашою історичною ідентичністю, перед 
нами може постати багато запитань, на які потрібно буде 
шукати відповіді, для того, аби підтвердити наші уніка-
льні здобутки і внесок у культуру і цивілізацію. Водно-
час, як ви вже побачили, я і надалі виноситиму на світло 
питання ідентичності і її знищування актами геноциду, 
що вкінці надламало почуття самоповаги і повагу грома-

ди як спільноти. Направду, українцям, 
як жодній іншій етнічній спільноті у 
світі, довелося фізично, морально, я 
найбільш важливо – духовно, вистою-
вати у боротьбі за життя проти смерті. 
 Ця п’ята публікація з моєї 
серії співпадає з 5-ою річницею масо-
вих вбивств більш, ніж ста людей, 
учасників Революції Гідності 2013-
2014 років. Жертви, принесені Небес-
ною Сотнею – це віддані життя моло-
дого покоління українців, які народи-
лися в незалежній Україні і понад усе 
любили свободу. Можете уявити собі, 
як це бути вбитим снайпером під час 
мирного протесту, який мав на меті 
всього лиш реформувати корумпова-
ний уряд? Чи ви би віддали своє жит-

тя за кращу, процвітаючу і демократичну Україну? Небе-
сна Сотня є з нами, з тими, хто боротиметься за наших 
людей. Їхній приклад надихає солдатів, які воюють сьо-
годні на Донбасі. Їхня велика жертва живить енергією 
кримських дисидентів, які зараз сидять у російських тю-
рмах. Свободу ніхто не віддає просто так, за неї треба 
боротися.  

Мене особливо надихають наші священики, які 
брали участь у протестах на Майдані. Я там був лише 

Перші жертви на Майдані:  
      С. Нігоян, О. Жизнєвський,  Ю. Вербицький 

First victims at Maіdan: 
   S. Nihoyan, O.Zhyznievsky,  Y. Verbytskyy 
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 спочатку, але наші отці Микола Бурядник, Ярослав Мен-
дюк і Володимир Кушнір і наш Владика Венедикт були 
там у найкритичніший момент. Вони стояли перед заго-
нами “Беркута” і благали цих молодих людей кинути 
зброю. Наших священиків могли вбити чи поранити будь
-якої хвилини, але на моє глибоке переконання, Архангел 
Михаїл, покровитель Києва, оберіг їх. Я вражений сміли-
вістю нашого Владики і наших отців і всіх віруючих чо-
ловіків і жінок, незалежно від їхнього віросповідання, які 
стали на герць зі злом.  

У ніч перед висвяченням диякона, священика чи 
єпископа відбувається важливий обряд під час служіння 
Вечірньої. Кандидат на висвячення читає Нікейський Си-
мвол Віри і публічно визнає свою вірність вченню ран-
ньохристиянської церкви. Він також обіцяє, що буде до-
тримуватися основного вчення Церкви, що буде навчати 
вірних доктринам і захищати віру від єресі і помилкових 
суджень. Сьогодні це питання залишається таким ж акту-
альним як і багато років тому в ранній християнській Це-
ркві. Адже на вірних завжди чатує спокуса відійти від 
першоджерел, бо так для нас емоційно комфортніше, але 
з іншого боку – це гостро заперечує наші догматичні і 
релігійні традиції.  

Те, що наші священики були присутні на Майда-
ні засвідчує їхню обітницю віри і готовності віддати свої 
життя за Україну. Справжній пастир оберігає свою 
паству від тих сил, які намагаються її поневолити і гно-
бити. А що би було, якби наші отці не поїхали на Май-
дан? Що би було, якби вони стояли осторонь і сказали, 
що Церква не втручається в політику? 
 Не забуваймо, що Михайлівський Золотоверхий 
Монастир Київського Патріархату став місцем укриття і 
шпиталем для поранених. Також сотні людей спали в 
нашому Патріаршому Соборі Воскресіння Христового. 
Київська Церква – і православна, і греко-католицька – 
провадила молитовні служіння, уділяла Тайну покаяння і 
причастя своїм вірним просто на вулицях. Церква ж Мос-
ковського Патріархату засудила активістів Майдану і 
залишилася при своїй про-російській позиції.  

Сьогодні ми молимося за душі тих героїв, яких 
було жорстоко вбито, за Небесну Сотню. Ми мусимо від-
дати належне нашим вірним, духовенству і мирян за ту 
роль, яку вони відіграли у боротьбі за свободу і оновлену 
Україну. Біблія – це не підручник, який треба вчити і об-
говорювати, це книга, яку ми і наша Церква маємо спові-
дувати на практиці. Герої не вмирають! 

                                               
о. Д-р Мирон Панчук 
 

lodymyr Kushnir, and our Bishop Benedict were there at a 
critical point. They stood in front of the Berkut forces and did 
their best to appeal to these young men to put down their 
guns. Our clergy could have been shot and killed at any mo-
ment, but (I am convinced) that Archangel Michael, the pa-
tron of Kyiv, protected them. I am inspired by our Bishop 
and our priests, and by all religious men and women of all 
faiths who stood up to evil. 

When a deacon, priest, and bishop is ordained, a 
very important ritual takes place the evening before during 
the celebration of Vespers. The candidate for ordination 
reads the Nicene Creed and publicly professes his faithful-
ness to the teachings of the early Church. He also states that 
he will defend the doctrinal teachings of the Church, that he 
will teach these doctrines and defend the faith from heresy 
and error. In today’s world, this remains as significant as it 
did in the early Church because the faithful are tempted to 
stray away from these teachings which tends to appeal to 
emotional expression, but subtly deny our dogmatic and litur-
gical traditions.  

The active presence and witness of our clergy on the 
Maidan is an affirmation of their profession of faith and a 
willingness to surrender their lives in doing so. A true shep-
herd defends his flock from the forces that wish to enslave 
and oppress his flock. What would it have been like if our 
priests did not take part in the Maidan protests? What if they 
just stood to the sides and said that the Church does not get 
involved in politics?  

Let us remember that the St. Michael’s Monastery of 
the Kyiv Patriarchate served as a place of sanctuary and a 
hospital for the wounded. Hundreds of people slept at our 
Patriarchal Cathedral of the Resurrection. The Church of Ky-
iv, both Orthodox and Greek Catholic, held prayer services, 
administered the Mysteries (Sacraments) of repentance and 
the Holy Eucharist to their faithful in the streets. The Church 
of the Moscow Patriarchate condemned the Maidan activists, 
maintaining their pro-Russian stance.  

Today, we pray for the souls of the heroes who were 
massacred, the Heavenly Hundred. We should acknowledge 
the role of our faithful, clergy and laity in advocating for 
freedom and a reformed Ukraine. The Bible is not something 
to be studied and discussed; rather, it must be lived in our 
Churches and in the streets. Heroes do not die! 

  
Rev. Myron Panchuk, PhD 
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       This Week                    Цього Тижня 
Intentions 

 

SUN, FEB 24TH–MEATFARE SUNDAY (G) 
1ST & 2ND FINDING OF THE HEAD OF ST. JOHN THE BAPTIST (G)                                              
SUNDAY OF THE PRODIGAL SON, HIEROMARTYR BLAISE OF SEBASTEA (J)           
7:00 am – Мatins  
8:00 am – Health & God’s Blessings for the Swytnyk Family  
9:30 am – Special intention for Petro Parii; Health for Georgiy, Natalia, 
Ihor, Luba, Mykhailo 
11:30 Am – Pray for the sick and shutins of the parish;  
Health for Dr. George Podlusky; In memory: +Erica, +Margaret, +Unsoon, 
+Marion 
 

MONDAY, FEB 25TH – HEIROMARTYR TARASIUS OF CONSTANTINOPLE (G) 
MELETIUS OF ANTIOCH (J)            
9:00 am –  In memory: +Roman Pawluk 
 

TUESDAY, FEB 26TH – HEIROMARTYR PORPHYRIUS OF GAZA (G)  
VENERABLE  MARTINIAN (J) 
9:00 am – In memory: +Wanda & Felix Jankowski; +Anastasia Krupnicka 
 

WEDNESDAY, FEB 27TH – VEN. PROCOPIUS THE DECAPOLITAN (G)                                                  
REPOSE OF VENERABLE  CYRIL, TEACHER OF THE SLAVS (J) 
9:00 am – In memory: +Elizabeth Sawczuk 

 

THURSDAY, FEB 28TH – VENERABLE  BASIL THE CONFESSOR (G)         
APOSTLE ONESIMUS (J) 
9:00 am – In memory: +Roger Pona, Birthday Remembrance 
 

FRIDAY, MAR 1ST –  VENERABLE  MARTYR EUDOCIA (G)                                                  
MARTYRS PAMPHILIUS & OTHERS (J)         
9:00 am – Health of Kucan, Allen, Noble & Greatting Families;  
In memory: +Bohdan Kucan 
 

SATURDAY, MAR
 2ND – HIEROMARTYR THEODOTUS OF CYRENIA (G)                                                

GREAT MARTYR THEODORЕ OF TYRO, 1ST ALL SOULS SAT. (J)           
9:00 am – In memory: +Gene Swytnyk (Swytnyk Fam); +Natalia, +Elena, 
+Alexandra, +Nadia, +Myroslava, +Oleh, +Orest 
5:00 pm – Vespers 
 

SUNDAY, MAR 3RD – CHEESEFARE– FORGIVENESS SUNDAY (G) 
MARTYRS EUTOPIUS, CLEONICUS, BASILISCUS (G)                                              
MEATFARE SUNDAY, (J) LEO, POPE OF ROME (J)           
7:00 am – Мatins  
8:00 am – Pantelemon Gual (Helen Ehlers) 
9:30 am – Pray for the sick and shutins of the parish 
11:30 Am – Health for Dr. George Podlusky; In memory: +Erica, 
+Margaret, +Unsoon, +Marion 
 

 
Keep in your prayers:  

 Paraskewa Duda, Fr. Myron Panchuk, Lu-
cille 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, Paul Lawrin,  
Іrena & John Skrypnyk 

 

 

 

Candles for February 2019 

Memorial Candles 
* In loving memory of Wasyl Palahniuk 
(Family) 
* In loving memory for Anthony & John 
Deeds (Family) 
Perpetual Oil Lamp 
* Available  
Lady of Hoshiw Shrine 
* Health & Birthday Blessing for Lorraine 
Zubrycky (Mary Papinko) 
* Available 
* Mother of God Shrine 
• In loving memory of Anna  
(Kushnir, M Family) 
* In loving memory of Millie Crowhurst 
and Olga Barnas (Lorraine Zubrycky) 

 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
*In thanksgiving for 11years with  
Fr. Mykola (A parishioner friend) 
* Available 
Mother of God   
*In loving memory of Maria Sabestsii 
(Sabetskii Family) 
*In loving memory of Maria Durbak 
(Family) 
St. Joseph the Betrothed  
*In loving memory of George Gojewycz 
(Katya & Ryan) 
*Available 
St. Nicholas the Wonderworker  
* In loving memory of Zena Dankewycz 
(Family) 
* Available 
Our Lady of Protection 
* Health & Birthday Blessing for Lorraine 
Zubrycky (Rosalie Deeds) 
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DOES YOUR CHILD UNDERSTAND TODAY’S GOSPEL? 

  
GOD WANTS US TO COME BACK. 

 
Jesus told this story. There was a father who had two sons. 
One day the younger son asked for a lot of money so he 
could leave home. The father gave him the money, and the 
son went to a far away place. He made bad friends who 
liked to live wildly. He wasted all his money and his 
friends left him. He found a job watching pigs in a muddy 
field. He was hungry and sad. He was sorry that he had 
made bad choices. After a long time, he decided to go 
home and ask to be a servant in his father’s house. 
On the way home, his father saw him and ran out to greet 
him. He told his servants, “Give him the best clothes and 
prepare a feast! My son was lost and now he is found.” 
  
  
 
 

WHAT DO YOU THINK? 
 
 
1. The story tells us 

about a father and 
two sons. The 
younger son made 
a big mistake. 
What did he do? 

2. After he wasted 
all his money, he 
found a job. What 
was his job? 

3. When we do 
something wrong, 
we feel bad. We 
say, “I’m sorry” to 
the person we 
have hurt. 

4. We can also say, 
“Please forgive 
me.” 

5. To forgive is to 
make things right 
again. 

6. When someone 
says, “I’m sorry,” 
or “Please forgive 
me,” we should 
say, “I forgive 
you.” 

7. We also say, 
“Please forgive 
me” to God. God 
is like the father in 
the story. He will 
forgive us. 

ЧИ ВАША ДИТИНА РОЗУМІЄ ЄВАНГЕЛІЄ? 
 

ГОСПОДЬ ХОЧЕ, ЩОБ МИ ПОВЕРНУЛИСЯ ДО НЬОГО. 

 
Ісус розповів притчу. Було у батька два сини. Одного 
дня молодший син попросив батька, щоб той дав йому 
багато грошей, бо він хотів покинути батьківський 
дім. Батько дав йому гроші і син пішов до далекого 
краю. Він потоваришував з поганими людьми, які хо-
тіли жити розпусно. Він протринькав усі гроші, і друзі 
покинули його. Він знайшов роботу – пасти свині на 
болотистому полі. Він був голодний і нещасний. Він 
дуже шкодував, що зробив неправильний вибір. Після 
того він вирішив повернутися додому і попроситися 
до батька в найми.  
Ідучи додому, батько раптом побачив свого сина і по-
біг до нього, щоб привітати. А потім наказав своїм 
слугам: “Дайте йому найкращий одяг і готуйте свято! 
Мій син був втрачений, і я щойно його знайшов”.  

 
ЯК ВИ ГАДАЄТЕ? 

 
 
 

1. Притча розпові-
дає нам про батька і 
двох синів. Молод-
ший син зробив ве-
лику помилку. Яку 
саме? 
2. Після того, як він 
розтринькав усі свої 
гроші, він знайшов 
роботу. Де він пра-
цював? 
3. Коли ми робимо 
щось погане, ми по-
гано почуваємося. 
Ми кажемо: “Вибач”  
4. Ми також може-
мо сказати: “Пробач 
мені, будь ласка”. 
5. Пробачити озна-
чає виправити ситуа-
цію. 
6. Коли хтось нам 
каже: “Вибач” або 
“Пробач мені, будь 
ласка”, ми маємо теж 
сказати: “Я виба-
чаю”. 
7. Ми також проси-
мо Господа: “Прости 
мені, будь ласка”. 
Цей батько у притчі 
– це наш Господь. 
Він нам пробачить. 
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               News          Вісті 

HERO CARDS 
Put your shopping dollars to work for our Heroes. Every 
card you buy allows that company to give a donation to 
our fund. Eхample: Jewel and Mariano’s will give $4 for 
every $100 purchаsed. You still get your $100 to spend at 
the store for groceries and our Heroes also get $4. It’s a 
win-win situation.  

Kaртки для героїв 
Зробіть так, щоб ваші долари працювали для наших 
героїв. З кожної картки, яку ви купуєте, певна сума іде 
на наш Фонд Героїв. Як це працює? Наприклад, Jewel  
і  Mariano’s віддають нам $4 з кожних $100 закупів. Ви 
нічого не втрачаєте: купуєте продукти на $100, а наш 
Фонд отримує $4. Це вигідно всім. 

Thank you for your  last Sunday Collection 
Sunday Collection  $ 2,854.00-  Capital  Improvement  $ 35.00   -  Development fund   $ 1,486.00  -  Utilities   $ 83.00   -   Other    $ 1,873.00  

TOTAL   $ 6,331.00 

Ukrainian American Veterans  
The Ukrainian American Veterans Post 32-Chicago is looking for new members. If you have a Ukrainian ancestry and 
honorably served in any branch of the United States military you are invited to join us. Please contact Bohdan Dudycz, 
Publication Officer at 847-825-1717 or dahonorable@att.net. Be assured that you will be welcomed.  

Chicago Ethnic Advertising Agency 
запрошує українську громаду на безкоштовний семінар, який відбудеться у церковній залі св. Йосифа Обручни-
ка 17 березня 2019 р., о 1 год. Під час семінару можна буде ознайомитися зі змінами до податкового законодав-
ства, кредитуванням та імміграційними законами США. Також на вас чекатиме невеличке  частування. Детальну 
інформацію можна отримати за тел. 224-518-5221. 

Благодійна Громадська організація “Українські жінки в бізнесі” 
запрошує дітей від 6 до 16 років на перше заняття Молодіжного Крила UWB, що відбудеться в сьогодгі, 24 лютого 
во1:30 по полудню в бібліотеці містечка Найлс за адресою: 6960 W. Oakton St, Niles, IL. Цикл студійних занять спря-
мований на роботу з дітьми та юнацтвом без гендерних чи інших обмежень, a також з неповносправними дітьми. На-
ставництво/mentoring проводитиметься за трьома основними напрямами: 

• декоративно-прикладне мистецтво/Creative Art  

• етикет та розвиток впевненості й здорової самооцінки/Etiquette, Confidence, Self-Esteem 

• підприємництво, волонтерство, фінансова грамотність/Entrepreneurship, Volunteering, Financial Literacy 
Усі заняття відбуваються під керівництвом фахівців і кваліфікованих наставників.  

Попередня реєстрація за тел. 773.664.9046 

Eparchial news 
In order to better understand the Word of God,  be up-to-date 
with religious life of UGCC and its laity the Eparchy of St. 
Nicholas encourages its faithful to use the following online 
information resources: newspaper “New Star” (http://
esnucc.org/new-star), eparchial website (http://esnucc.org/), 
аnd also subscribe to the personal Facebook  page of Bishop 
Benedict http://facebook.com/benedict. Aleksiychuk.1  

Вісті з Єпархії 
Для кращого розуміння Слова Божого та ознайомленням 
з релігійним життям УГКЦ та її мирян Єпархія св. Мико-
лая заохочує своїх вірних скористатися такими інформа-
ційними інтернет ресурсами як газета “Нова Зоря” (http://
esnucc.org/new-star), єпархіальний сайт (http://esnucc.org/), 
а також підписатися на особисту сторінку Владики Вене-
дикта у Facebook http://facebook.com/benedict. Ale-
ksiychuk.1 

Sorokousty 
is a Lenten service, during which memorial prayers are 
read for all who have fallen asleep in the Lord. If you 
would like our priests to pray for your deceased loved 
ones, please submit the last name and names on the enve-
lopes which can be found at the entrance of the church.  
Sorokousty will be served every Saturday after the 9:00 
am Divine  Liturgy beginning on Saturday, 10th of Мarch. 
Remember, praying for deceased relatives and friends is 
an obligation of every Christian. 

Сорокоусти 
це Великопосне богослужіння, під час якого читають 
поминальні молитви за всіх померлих. Якщо ви хоче-
те, щоб священики молилися за ваших померлих 
рідних, просимо подати їхні імена. Конверти для імен 
ви можете знайти при вході до храму. Сорокоусти бу-
дуть служитися щосуботи після св. Літургії, починаю-
чи від cуботи, 10-го березня. Пам'ятайте, молитись за 
померлих родичів, близьких та знайомих є обов'язком 
кожного християнина . 

mailto:dahonorable@att.net


 

No  8  8 February 24, 2019 

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 

Порядок Богослужень - Liturgical Schedule 
  

У Неділю - Sundays: 
 8:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 англійською/ in English 
 9:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 українською/ in Ukrainian 
 11:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy               
 для молоді/Children’s 
  
У Свята - Holy Days: 
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 6:30pm   Св. Літургія/Divine Liturgy 
  

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

Під час тижня - During the week:  
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в каплиці/in the chapel 
  

У Суботу - Saturdays: 
 9:00am  Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в церкві/in church 
 5:00 pm  вечірня/Vespers 

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. 

Відвідини Хворих  

Просимо повідомити парафіяльних отців про пот-
ребу 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. 


