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Intentions                                
SUN, AUG  28TH - VENERABLE MOSES THE BLACKЬ  
HIEROMARTYR AUGUSTINE OF HIPPO (G) 
DORMITION OF THE THEOTOKOS (J) 
8:00 AM - Pray for the Seniors of the Parish; For the health of our 

community “Nasha vsyudy”, Mykola, Serhij, Artam, Larysa, 

Nina,Volodymyr,Ihor, Nataliia, Zlata, Sofiia, Svitlana. Oleksij;   

9:30 AM  – For the sick and shut-ins of the parish; Health: Olha, 

Nazar, Anastasia 

11:30 AM -For the youth of the parish; Ulia-Maria, Maksym, Ivan, 

Bohdan, Vasyl, Ihor, Mykhailo, Olha, Taras, Pavlo 
 

MON AUG 29TH - BEHEADING OF ST JOHN THE BAPTIST (G) 
TRANSFER OF THE ICON OF CHRIST “NOT - MADE BY HUMAN -HANDS (J) 
9:00 AM – Pray for the homeless and Hungry 
 

TUES AUG 30TH -HIERO. ALEXANDER, JOHN & PAUL THE YOUNGER OF  
CONSTANTNAPOLE  (G) 
MARTYR MYRON  (J) 
9:00 AM – Pray for the sick & the shut ins of the Parish;  
 

WED AUG 3 1ST - PLACING OF THE PRESIOUS SASH OF THE THEOTOKOS IN  
CALCOPRATEIA (G) 
MARTYRS FLORES & LAURUS (J) 
9:00 AM –Pray for those who are fighting to keep peace in 

Ukraine 
 

THUR SEPT  1st –VENERABLE SYMEON THE STYLITE; ECCLESIASTICAL NEW YEAR (G) 
MARTYR ANDREW THE GENERAL AND THOSE WITH HIM (J) 
9:00 AM – – In memory: +Bohdan Durbak 
 

:FRI SEPT 2nd  - MARTYR MAMAS (G) 
PROPHET SAMUEL  (J) 
9:00 AM – Pray for the families that have been separated due to 

the war 
 

SAT SEPT  3rd - HIEROMARTYR ANTHIMUS (G) 
APOSTLE THADDEUS; MARTYR BASSA (J) 
9:00 AM  –In memory: +Fr Pavlo Hayda 15 yrs; +Irena, +Anna,  

+ Bohdan & Maria  Durbak, Nataliia, +Oleksandra, +Yelena, 

+Yevhen, +Myroslav, +Tamara, +Zoya, +Viktor, +Yevheniia,   

+Bohdan, +Natalka, +Natalie, +Mykola, +Ihor, +Ivan, +Bohdan, 

+Volodymyr, +Oleh, +Yosyp, +Maria, +Mykhailo, +Maria, 

+Volodymyr 

CANDLES FOR AUGUST  2022 
Memorial Candles 

* In loving memory of Natalia Kasiyan 
* In loving memory of Serhiy Andrusyk 
Perpetual Oil Lamp 

*In loving memory Volodymyr, Maria, Kalyna,  

Anna, Vasyl, Stepan 

Lady of Hoshiw Shrine 

*For our enemies; that they may change, and we 

might love them as you do. 

* Available 

* Mother of God Shrine 

* Available 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
* For graduates; that summer may be fun, and that 

fall may be a great next chapter in their lives. 

* Available 

Mother of God   
*In loving memory of Petro & Sophie Nowak  

(Irene & Luba Nowak) 

*In loving memory of Jaroslaw Danylyshyn 

(Stasula Family) 

St. Joseph the Betrothed  
* Blessings for Luba Shevchuk and Joan Celewycz 

*Available 

St. Nicholas the Wonderworker  
* Health & Blessing Andrea K (мама) 

*In loving memory of Darka, Olha, Michel, 

 Monique, Nicholas & Omelan  

(Irene & Luba Nowak) 

Our Lady of Protection 
* Special intention for Angelina & Zahar Andrusyk 

* Available 
 

Keep in your prayers:   Olga Kozak, Rosalie Deeds, Ed 

Coleman, Riley Nolan, Johanna Riznyk, Laura, 

Lucille Maryniw, Sean Patterson, Maria Lojuk, 

Anna Hajduk, Mark Lawrin, Helen Lawrin, Marta 

Stadnyk,  Reed Meersman,  Mary Papinko,  Max 

& Valentina Laurtaire, James Styokes, Fr. Michael Bliszcz, 

Michael & Debbie Cerkowniak; wounded soldiers, our 

clergy; the refugees of Ukraine, orphans of Ukraine; the 

soldiers who have fallen fighting for the freedom of 

Ukraine; and sick and shut-ins of the parish 



 

No  35  2 August 28, 2022 

Літургійний Рік 
 

Наші владики разом з Верховним Архиєпископом і 

Кардиналом Йосифом у своєму пастирському 

посланні на закінчення Другого Ватиканського 

Собору 1965 року подають таке визначення 

літургійного року: «Літургійний рік — це 

літургійний порядок Вселенської чи якоїсь помісної 

Церкви, який складається з неділь, днів тижня, 

празників Господських, Богородичних, святих 

Божих угодників та періодів постів і заказаних 

часів». 

Літургійний рік звемо також церковним, бо в ньому 

міститься церковний календар, який у дечому 

збігається, а в дечому відрізняється від світського 

календарного року. Церковний рік нашої Східної 

Церкви відрізняється тим, що не починається тоді, 

коли світський, тобто 1 січня. Його початком, що 

зветься також початком індикту, є 1 вересня. Це 

значить, що повний круг нашого церковно-

літургійного року триває від 1 вересня до 31 серпня. 
  

Що значить індикт?  
Слово "індикт", з латинської "indicto", дослівно 

означає проголошення або податок. Це був едикт 

римських цісарів, в якому з метою збирання 

податків містився наказ через деякий час проводити 

оцінку земельних маєтків громадян держави. Такі 

едикти почали з'являтися за цісаря Діоклетіяна (284-

305) від 297 року по Христі, спочатку що п'ять, а 

відтак що п'ятнадцять літ. З часом слово "індикт" 

почало позначати не тільки цісарський наказ, але й 

період п'ятнадцятилітнього циклу і також його 

перший день. Спочатку індикт використовували 

тільки з метою збирання податків, але з часом він 

стає також вихідною точкою на позначення різних 

дат із громадського життя. Цей фінансовий рік не 

збігався з астрономічним, який від реформи Юлія 

Цезаря в 46 році до Христа починався 1 січня. 

Першим днем індикту було 23 вересня, бо це була 

дата уродин цісаря Августа, а за цісаря Костянтина 

Великого (306-337)  — 1 вересня. 
   

Початок індикту — Новий церковний рік  

Отці Першого Вселенського Собору в Нікеї у 325 

році прийняли дату 1 вересня за початок Нового 

церковного року. Це залишилося у Східній Церкві 

аж до сьогодні. Латинська Церква починає 

літургійний рік першою неділею адвенту, тобто 

різдвяного посту. 

Індикт, про який йшла мова, — бо були ще й инші 

індикти, — називають візантійським, 

константинопольським, або також Костянтиновим. 

Він діяв у всьому римському цісарстві, за винятком 

Єгипту. Цісар Юстиніян І (527-565) зобов'язав 

датувати усі легальні документи відповідно до 

індикту. Римська Церква за папи Пелагія II (579-

590) прийняла індикт для датування документів і 

The Liturgical Year 
 

In a pastoral letter issued at the close of the Second Vatican 

Council (1965), our Bishops, together with Cardinal Joseph 

Slipyj, defined the Liturgical Year as: “A liturgical cycle of 

the universal or some particular Church, that consists of 

Sundays, weekdays, the feasts of our Lord, the Mother of 

God, the saints and the periods of fasting and forbidden 

times.” 

We call the Liturgical Year the Ecclesiastical or Church 

Year, because it contains the Church Calendar, which in 

some respects is similar to and in others differs from the civil 

calendar. In the Eastern Church the Church Year differs from 

the civil calendar in that it does not begin the New Year with 

the first of January as does the civil year, but begins it with 

the first day of September, which is called the Beginning of 

the Indiction. This means that the whole cycle of our Church 

Year begins with the first of September and ends with the 

thirty first of the following August. 
  

What is Meant by Indiction? 

The word “indiction” comes from the Latin word “indictio,” 

which literally means “institution, proclamation, appeal, an-

nouncement.” The “indiction” was an edict of the Roman 

Emperors used to determine the land tax throughout the Ro-

man Empire. Such edicts began to appear during the reign of 

Diocletian (284-305) in the year 297 A.D. At first, they were 

issued every five years, then later every fifteen years. Gradu-

ally the word “indiction” came to denote not only an imperi-

al proclamation, but also a fifteen year cycle as well as the 

first day of this cycle. Originally, the indiction was used ex-

clusively for fiscal and tax purposes. But slowly it began to 

be used in determining the various dates of civil life. This 

fiscal year did not coincide with the astronomical year 

which, since the reform of Julius Caesar in the year 46 to the 

coming of Christ, began with the first day of January. The 

first day of the indiction was originally the twenty-third of 

September because that was the day on which Caesar Augus-

tus was born, but under Constantine the Great (306-337) it 

was the first day of September. 

 The Beginning of the Indiction – the New Liturgical 

Year 

The Fathers of the First Ecumenical Council in Nicea in the 

year 325 adopted the first of September as the opening of the 

New Church Year and this day has been observed in the 

Eastern Church to the present time. The Latin Church opens 

its Liturgical Year on the first day of Advent, i.e., the begin-

ning of the preparation for Christmas. 

The indiction of which we are speaking – for there were oth-

er indictions – is called the Byzantine (or Constantinopolitan 

or also the Constantinian) indiction which, except for Egypt, 

became mandatory throughout the Roman Empire. Justinian 

I (527-565) made dating by indiction compulsory for all le-

gal documents. The Roman Church during the reign of Pope 

Pelagius II (579-590) adopted the indiction for establishing 

the dates of documents, and this practice was not abandoned 

until the year 1097. 
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щойно в 1097 р. його скасувала. 

 Початок індикту — церковне свято  

Коли 1 вересня стало одночасно початком церковного 

року або, як сказано в церковному календарі, початком 

"нового літа", то воно стало і церковним святом, тобто 

днем, що має окрему богослужбу. Наша Церква в цей 

день згадує подію з життя Ісуса Христа, коли Він 

прийшов до божниці в Назареті і прочитав слова 

пророка Ісаї: "Господній Дух на мені, бо він мене 

помазав... оповістити рік Господній сприятливий" (Лк. 4, 

18-19). Немає точних свідчень, коли початок індикту 

став церковним святом, але воно вже існувало у VIII 

сторіччі. 
  

Характер і зміст літургійного року  
Літургійний рік складено так, що центральне місце в 

ньому посідає наш Божественний Спаситель в оточенні 

ангелів і всіх святих. У документі Другого 

Ватиканського Собору — Конституції про Святу 

Літургію — читаємо: "Свята Мати Церква вважає, що 

завданням її є в означені дні протягом року 

відсвятковувати святим способом спасенне діло 

божественного Обручника. Щотижня, у день, що його 

назвала неділею, вона згадує Господнє Воскресення, яке 

також раз у році звеличує найбільшими врочистостями 

Пасхи, разом із Його святими стражданнями. А ціле 

 The Beginning of the Indiction – A Church Feast 

Later, when the first day of September was designated 

as the beginning of the Church Year, or as it was called 

in the Church Calendar, the beginning of the “New 

Year”, it assumed a religious character and became a 

feast of the Church, i.e., a day which had its own special 

liturgical service. On this day our Church commemo-

rates the day on which Christ entered the synagogue in 

Nazareth and read from the scrolls the words of the 

prophet Isaiah: “The Spirit of the Lord has been given 

me, for He anointed me…to proclaim the Lord’s year of 

favour.” (Luke 4, 18-19) No reliable evidence exists to 

indicate when the beginning of the Indiction became a 

feast of the Church; we do know, however that it al-

ready existed in the eight century. 
  

The Character and Content of the Liturgical Year 

The Liturgical Year is so arranged that its central place 

is occupied by our Divine Saviour; around him are gath-

ered all the angels and saints. In the decree of the Sec-

ond Vatican Council on the “Constitution on the Litur-

gy” we read: “Holy Mother Church is conscious that she 

must celebrate the saving work of her divine Spouse by 

devoutly recalling it on certain days throughout the 

year. Every week, on the day which she has called the 

Lord’s day, she keeps the memory of the Lord’s resur-

rection, which she also celebrates once a year, together 

with His Blessed passion, in the most solemn festival of 

Easter. Within a cycle of a year, moreover, she unfolds 

the whole mystery of Christ, from the incarnation and 

birth until the ascension, the day of Pentecost, and the 

expectation of Blessed hope and the coming of the 

Lord.” 

The Most Pure Virgin Mary, who has been accorded the 

most prominent place after Christ in the work of re-

demption, also stands nearest to Christ in the Liturgical 

Year. This is evident in the various feasts in honor of 

the Mother of God. The decree on the “Constitution on 

the Liturgy” declares that: “In celebrating this annual 

cycle of Christ’s mysteries, holy Church honors with 

special love the Blessed Mary, Mother of God, who is 

jointed by an inseparable bond to the saving work of her 

Son. In her, the Church holds up and admires the most 

excellent fruit of the redemption, and joyfully contem-

plates, as in a faultless image, that which she herself 

desires and hopes wholly to be.” 

Around the persons of our Lord Jesus Christ and His 

most holy Mother we see the grand choir of the Church 

Triumphant in heaven, that is, all the saints of the Old 

and New Testaments: “The Church,” says the same 

Council, “has also included in the annual cycle days 

devoted to the memory of the martyrs and the other 

saints. Raised up to perfection by the manifold graces of 

God and already in for all legal documents. The Roman 

Church during the reign of Pope Pelagius II (579-590) 

adopted the indiction for establishing the dates of docu-
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Христове таїнство вона розгортає протягом річного 

круга: від Воплочення і Різдва, аж до Вознесення, до 

дня П'ятдесятниці та й до очікування блаженної надії 

й Господнього пришестя" (§ 102). 

Пречиста Діва Марія, яка в справі відкуплення посідає 

перше місце після Христа, стоїть найближче до 

Христа і в літургійному році. Про це свідчать різні 

Богородичні празники. У Конституції про Святу 

Літургію сказано: "У святкуванні цього річного круга 

Христових таїнств свята Церква з особливою любов'ю 

вшановує Преблагословенну Богородицю Марію, яка 

нерозривним зв'язком поєднується зі спасенним ділом 

свого Сина. У ній Церква оглядає та прославляє 

найбільш знаменитий овоч Відкуплення і, немов у 

найчистішому образі, з радістю оглядає те, чим і вся 

вона прагне й надіється бути" (§ 103). 

А довкола особи Христа Господа і його Пресвятої 

Матері ми бачимо величний хор прославленої Церкви 

в небі, тобто всіх святих Старого й Нового Завіту. 

"Крім цього, в річний круг Церкви, — сказано в тому 

самому документі, — вставила вона пам'ять мучеників 

й инших святих, що через різновидну Божу благодать 

дійшли до досконалости і, осягнувши вічне спасення, 

співають Богові в небі досконалу славу та за нас 

заступаються" (§ 104). 

Свята Церква, як добра мати, пам'ятає в часі 

літургійного року і про своїх дітей, що відійшли до 

вічности і з волі Божої покутують у чистилищі. Тому 

призначила окремі дні, що їх звемо задушними, на 

моління і відправи за померлих. Укінці і воююча 

Церква присвячує в церковному році особливі періоди 

для . 

своїх духовних подвигів, молитов, постів й покут. 

"Врешті Церква, — сказано в Конституції про Святу 

Літургію, — згідно з традиційним навчанням у різні 

часи року вдосконалює знання своїх вірних 

побожними вправами духа й тіла, поученнями, 

моліннями, ділами покути й милосердя" (§ 105). 

Отже, наш церковно-літургійний рік — це могутній 

гимн чести і слави Богові, у якому бере участь трояка 

Церква: прославлена в небі, яка воює на землі і 

страждає в чистилищі. У ньому найкраще виражена 

наша свята віра. Літургійний рік — це наче 

різнобарвна веселка, що єднає землю з небом, а нас 

самих просвічує, очищує, освячує і підносить до Бога. 

  

ments, and this practice was not abandoned until the year 

1097. 

The Beginning of the Indiction – A Church Feast 

Later, when the first day of September was designated as 

the beginning of the Church Year, or as it was called in the 

Church Calendar, the beginning of the “New Year”, it as-

sumed a religious character and became a feast of the 

Church, i.e., a day which had its own special liturgical ser-

vice. On this day our Church commemorates the day on 

which Christ entered the synagogue in Nazareth and read 

from the scrolls the words of the prophet Isaiah: “The Spirit 

of the Lord has been given me, for He anointed me…to 

proclaim the Lord’s year of favour.” (Luke 4, 18-19) No 

reliable evidence exists to indicate when the beginning of 

the Indiction became a feast of the Church; we do know, 

however that it already existed in the eight century. 
 

 The Character and Content of the Liturgical Year 

The Liturgical Year is so arranged that its central place is 

occupied by our Divine Saviour; around him are gathered 

all the angels and saints. In the decree of the Second Vati-

can Council on the “Constitution on the Liturgy” we read: 

“Holy Mother Church is conscious that she must celebrate 

the saving work of her divine Spouse by devoutly recalling 

it on certain days throughout the year. Every week, on the 

day which she has called the Lord’s day, she keeps the 

memory of the Lord’s resurrection, which she also cele-

brates once a year, together with His Blessed passion, in 

the most solemn festival of Easter. Within a cycle of a year, 

moreover, she unfolds the whole mystery of Christ, from 

the incarnation and birth until the ascension, the day of 

Pentecost, and the expectation of Blessed hope and the 

coming of the Lord.” 
 

The Most Pure Virgin Mary, who has been accorded the 

most prominent place after Christ in the work of redemp-

tion, also stands nearest to Christ in the Liturgical Year. 

This is evident in the various feasts in honor of the Mother 

of God. The decree on the “Constitution on the Liturgy” 

declares that: “In celebrating this annual cycle of Christ’s 

mysteries, holy Church honors with special love the 

Blessed Mary, Mother of God, who is jointed by an insepa-

rable bond to the saving work of her Son. In her, the 

Church holds up and admires the most excellent fruit of the 

redemption, and joyfully contemplates, as in a faultless im-

age, that which she herself desires and hopes wholly to be.” 

Around the persons of our Lord Jesus Christ and His most 

holy Mother we see the grand choir of the Church Trium-

phant in heaven, that is, all the saints of the Old and New 

Testaments: “The Church,” says the same Council, “has 

also included in the annual cycle days devoted to the 

memory of the martyrs and the other saints. Raised up to 

perfection by the manifold graces of God. 
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DORMITION OF THE THEOTOKOS 
FR. THOMAS HOPKO 

 

The feast of the Dormition or Falling-asleep of the Theotokos 

is celebrated on the fifteenth of August, preceded by a two-

week fast. This feast, which is also sometimes called the As-

sumption, commemorates the death, resurrection and glorifi-

cation of Christ’s mother. It proclaims that Mary has been 

“assumed” by God into the heavenly kingdom of Christ in the 

fullness of her spiritual and bodily existence. 

As with the nativity of the Virgin and the feast of her entrance 

to the temple, there are no biblical or historical sources for 

this feast. The Tradition of the Church is that Mary died as all 

people die, not “voluntarily” as her Son, but by the necessity 

of her mortal human nature which is indivisibly bound up 

with the corruption of this world. 

The [Eastern] Church teaches that Mary is without personal 

sins. In the Gospel of the feast, however, in the liturgical ser-

vices and in the Dormition icon, the Church proclaims as well 

that Mary truly needed to be saved by Christ as all human 

persons are saved from the trials, sufferings and death of this 

world; and that having truly died, she was raised up by her 

Son as the Mother of Life and participates already in the eter-

nal life of paradise which is prepared and promised to all who 

“hear the word of God and keep it” (Lk11.27–28). 

 

In giving birth, you preserved your virginity. In falling asleep 

you did not forsake the world, O Theotokos. You were trans-

lated to life, O Mother of Life, and by your prayers, you de-

liver our souls from death (Troparion). 

 

Neither the tomb, nor death, could hold the Theotokos, who is 

constant in prayer and our firm hope in her intercessions. For 

being the Mother of Life, she was translated to life, by the 

One who dwelt in her virginal womb (Kontakion). 

 

The services of the feast repeat the main theme, that the 

Mother of Life has “passed over into the heavenly joy, into 

the divine gladness and unending delight” of the Kingdom of 

her Son (Vesperal hymn). The Old Testament readings, as 

well as the gospel readings for the Vigil and the Divine Litur-

gy, are exactly the same as those for the feast of the Virgin’s 

nativity and her entrance into the Temple. Thus, at the Vigil 

we again hear Mary say: “My soul magnifies the Lord and 

my Spirit rejoices in God my Saviour” (Lk 1.47). At the Di-

vine Liturgy we hear the letter to the Philippians where Saint 

Paul speaks of the self-emptying of Christ who condescends 

to human servitude and ignoble death in order to be “highly 

exalted by God his Father” (Phil 2.5–11). And once again we 

hear in the Gospel that Mary’s blessedness belongs to all who 

“hear the word of God and keep it” (Lk 11.27–28). 

Thus, the feast of the Dormition of the Theotokos is the cele-

bration of the fact that all men are “highly exalted” in the 

blessedness of the victorious Christ, and that this high exalta-

tion has already been accomplished in Mary the Theotokos. 

The feast of the Dormition is the sign, the guarantee, and the 

celebration that Mary’s fate is, the destiny of all those of “low 

estate” whose souls magnify the Lord, whose spirits rejoice in 

УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
О.. ТОМА ГОПКО 

Свято Успіння Богородиці відзначається 15/28 серпня і 

передує йому двотижневий пост. Цього дня ми згадуємо 

смерть (успіння), воскресіння і прославлення Матері Божої, 

Її «захоплення» Богом у небесне Царство у повноті Її 

духовного та фізичного буття. Переказ каже нам, що Вона 

померла не добровільно, як Її Син, але «за природою» Своєї 

смертної людської природи, яка не відокремлена від нашого 

занепалого світу. 

Церква вчить, що Пресвята Діва Марія не мала особистих 

гріхів. Однак, і Євангеліє свята, і тексти богослужінь, і сама 

ікона Успіння – проголошують, що Богородиці, як і взагалі 

всім людям, було потрібне спасіння Христове від 

випробувань, страждань та смерті цього світу. І, померши, 

вона була воскреслена Своїм Сином як Мати Життя, щоб 

уже зараз взяти участь у вічному житті Царства Божого. 

 

 У Різдві дівство зберегла Ти,* в успенні світа не оставила 

Ти, Богородице.* Переставилася Ти до життя, бувши 

Матір’ю Життя.* I молитвами Твоїми* ізбавляєш від смерти 

душі наші.  (Тропар) 

 

В молитвах невсипущу Богородицю* і в заступництвах 

незамінне уповання* гріб і умертвіння не втримали.* Бо як 

Матір Життя до життя переставив той,* хто вселився в 

утробу приснодівственну.  (Кондак) 
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God the Saviour, whose lives are totally dedicated to hearing 

and keeping the Word of God which is given to men in 

Mary’s child, the Saviour and Redeemer of the world. 

 Finally it must be stressed that, in all of the feasts of 

the Virgin Mother of God in the Church, the [Eastern] Chris-

tians celebrate facts of their own lives in Christ and the Holy 

Spirit. What happens to Mary happens to all who imitate her 

holy life of humility, obedience, and love. With her all peo-

ple will be “blessed” to be “more honorable than the cheru-

bim and beyond compare more glorious than the seraphim” if 

they follow her example. All will have Christ born in them 

by the Holy Spirit. All will become temples of the living 

God. All will share in the eternal life of His Kingdom who 

live the life that Mary lived. 

 In this sense everything that is praised and glorified 

in Mary is a sign of what is offered to all persons in the life 

of the Church. It is for this reason that Mary, with the divine 

child Jesus within her, is called in the [Eastern] Tradition the 

Image of the Church. For the assembly of the saved is those 

in whom Christ dwells. 

It is the custom in some churches to bless flowers on the 

feast of the Dormition of the Holy Theotokos. 

 

Стихи Вечірні повторюють головну тему, що Мати Життя 

«перейшла в небесну радість, у Божественне торжество і в 

нескінченну насолоду» Царства Її Сина. Старозавітні читання, 

як і євангельські читання Всенощної та Літургії, – такі самі, як 

і читання інших Богородичних свят. На Всеношній ми знову 

чуємо Її слова: «Величить душа Моя Господа, і зраділа дух Мій 

про Бога Спаса Мого». На Літургії ми чуємо уривок з 

Послання до Пилип'ян, де апостол Павло говорить про 

самовиснаження Христа, який упадає в людське рабство і 

ганебну смерть, щоб бути «багато піднесеним» Батьком 

(Флп.2:5–11). І ми знову чуємо в Євангелії, що благословення 

Матері Божої належить усім, хто «чує Боже слово і 

дотримується його» (Лк. 11:27–28) 

Слід ще раз наголосити, що у всіх Богородичних святах 

Церкви [східні] християни радісно відзначають те, що 

відбувається у їхньому власному житті у Христі та Святому 

Дусі. Пережите Дівою Марією переживається всіма, хто 

наслідує Його святе життя у смиренні, послуху та любові. Всі 

люди, які наслідують її приклад, будуть «благословенні» разом 

з Нею, щоб стати «чеснішими херувим і найславетнішими без 

порівняння серафим». У всіх них Святим Духом буде 

народжений Христос і всі вони стануть храмами живого Бога. 

І, нарешті, всі вони, які живуть таким самим життям, яке 

прожила Божа Матір, скуштують вічне життя Царства 

Небесного. Саме тому в переказі ікона Богородиці з 

Божественним Чадом у утробі називається «образом Церкви», 

бо лише ті рятуються, в кому живе Христос. 

У багатьох церквах існує звичай освячення квітів у день 

Успіння Божої Матер . 

Усікновення глави св. Іоанна Предтечі 
 

 29 серпня/11 вересня східні християни згадують Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна – 

насильницьку смерть великого пророка. 

Він передбачив пришестя Месії і хрестив Господа Іісуса Христа у водах ріки Йордан. 

Цього дня Церква згадує новозавітні події, описані в 14-тій главі Євангелія від Матвія і 6-й 

главі Євангелія від Марка. 

Святого Іоанна Хрестителя ув’язнили в темницю за наказом царя Ірода Антипа. Ірод в той час 

правив у Галілеї, і великий пророк викривав гріхи та злочини його і його оточення. Тетрарх 

(тобто один з чотирьох римських правителів Іудеї) боявся стратити святого: його любив 

народ, і Ірод боявся народного гніву. Але дружина його брата Іродіада, з якою він жив разом, 

намовила свою дочку Саломею обманом змусити царя вбити в’язня. На бенкеті Саломея 

танцювала для Ірода. Танець так сподобався йому, що він поклявся виконати будь-яке її 

бажання. Саломея попросила голову Іоанна на блюді. Ірод виконав прохання. Так пророк 

прийняв мученицьку смерть. 

Beheading of St. John the Baptist On August 29/September 11, Eastern Christians remember 

the Beheading of the Prophet, Forerunner and Baptist of the Lord John - the violent death of the great 

prophet. 

He predicted the coming of the Messiah and baptized the Lord Jesus Christ in the waters of the Jordan River.On this day, 

the Church remembers the New Testament events described in the 14th chapter of the Gospel of Matthew and the 6th chapter of 

the Gospel of Mark. 

 St. John the Baptist was imprisoned in a dungeon by order of King Herod Antipas. Herod ruled in Galilee at that time, and 

the great prophet exposed the sins and crimes of him and his entourage. Tetrarch (that is, one of the four Roman rulers of Judea) 

was afraid to execute the saint: the people loved him, and Herod was afraid of the people's anger. But the wife of his brother Hero-

dias, with whom he lived together, persuaded her daughter Salome to trick the king into killing the prisoner. Salome danced for 

Herod at the banquet. He liked the dance so much that he vowed to fulfill her every wish. Salome asked for John's head on a plat-

ter. Herod fulfilled the request. Thus, the prophet was martyred. 
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    News              Вісті 

Комісія у справах родини і мирян єпархії Св. Миколая  запрошує всіх взяти участь у 

черговій зустрічі «Духовні посиденьки» яка матиме назву «Проблеми у сімейних стосунках» і 

відбудеться в суботу 10-го вересня на парафії St. Joseph the Betrothed Ukrainian Greek-Catholic 

Church. 

The Commission of Laity Affairs and Family of St. Nicholas Eparchy invites everyone to 

take part in the next "Spiritual Meetings", which will be called "Problems in Family Relationships" and will 

be held on Saturday, September 10, at the parish of St.  Joseph the Betrothed Ukrainian Greek-Catholic 

НАУКИ ПРИ ПАРАФІЇ СВ. ЙОСИФА ОБРУЧНИКА 
 

СУБОТНЯ ШКОЛА УКРАЇНОЗНАВСТВА Митрополита Андрея Шиптицького «Рідна школа» 

більше не приймає заявок на цей навчальний рік. 
 

ЗАНЯТТЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ ЯК ДРУГОЇ МОВИ розпочнуться вересня, кількість місць 

обмежена.  Надішліть електронний лист на адресу stjosephucc@gmail.com, вказавши своє 

ім’я, вік, номер телефону та електронну адресу. Або заповнити рожеву форму, що знаходятся  

при виході з церкви і принести в канцелярію. 
 

САДОЧОК “АНГЕЛЯТКО” Садочок ,,Ангелятко”  приймає дітей віком від 3 до 5 років, які 

розуміють і говорять українською мовою, на осінну програму  12 вересня – 23 грудня, 2022.  

Заняття відбуваються з понеділка до п’ятниці з 9:00 ранку до 1:00 пополудні.   Дітей можна 

записати на 2, 3 або 5 дні в теиждень. Форми для реєстрації в канцелярії нашої церкви.  За 

детальною інформацією просимо звертатися за тел: 773-625-4805. 
 

РЕЄСТРАЦІЯ НА ПЕРШУ СПОВІДЬ / УРОЧИСТЕ СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ 2022-2023 

рр. розпочнеться 17 вересня. Дата першого заняття ще не визначена. 
 

ШКОЛА ТАНЦЮ «ВИШИВАНКА» набирає учнів від 3-х років.  За додатковою інформацією 

телефонуйте пані Оксані за номером 773-931-9086. 
 

МАЛЮВАННЯ викладач Володимир Монастирецький тел 773-996-9929. 
 

ДИТЯЧИЙ ХОР НАДІЯ. Керевіник - п Ольга Допілко тел 708-996-5002. 
 

МУЗИЧНА СТУДІЯ при церкві св Йосифа пропонує заняття на гри на гітарі, викладач п Надія,  

тел 773-808-1089 

mailto:stjosephucc@gmail.com
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Станьте членами  Парафії св. Йосифа Обручника! 
Аплікаційні форми для заповнення можна взяти в 

церковній 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 

потребу 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. 

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 

Парафії, зобов’язані пройти співбесіду з о. парохом 

та окрему підготовчу науку. Ласкаво просимо 

планувати своє вінчання завчасно.  
  

When planning your wedding at our parish, please be 

advised that you need to meet with the pastor for a pre-

nuptial 

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.  

  

ST. JOSEPH THE BETROTHED CHURCH 
Парафії св. Йосифа Обручника 

Parish Office/Канцелярія: (773) 625-4805)    
  

Літні Години/Summer Office Hours 
  

Monday/Понеділок  Closed/ Закрито 

Tuesday/Вівторо                 10:00 am - 5:30 pm 

Wednesday/Середа              10:00 am - 2:00 pm 

Thursday/Четвер Closed/ Закрито 

Friday/П’ятниця                  10:00 am - 5:30 pm 

Saturday/Субота                     9:30 am - 12:00 pm 

Sunday/Неділя                          9:00 am - 12:00 pm 
  

On major holidays the office will be closed. 

На великі свята канцелярія буде закрита. 
On Church Holy Days the office will be closed during 

the Liturgy 9:00 am - 10:30 am. 
На церковні свята канцелярія буде закрита 

протягом Літургії 9:00 - 10:30 рано. 
  

 If you have a matter of importance that needs 
immediate assistance please call: Якщо маєте 
важну справу яка вимагає швидке рішення, 
просимо звертатися на тел:     

773-510-9445 оr 312-493-9970  

 

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 церкві / in the church 
  

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


