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INTENTIONS                                
SUN SEPT  11 th  - VENERABLE THEODORA OF ALEXANDRIA  
SUNDAY BEFORE THE EXALTATION OF THE CROSS (G) 
BEHEADING OF ST JOHN THE BAPTIST  (J) 
WE PRAY FOR THE FALLEN FIRE, POLICE PERSONEL AND VOLUNTEERS OF SEPT 11, 2001 
8:00 AM - Pray for the Seniors of the Parish;  

In memory: +William Holowtchyn, Anniv (Holowtchyn Fam);  

+John Gural (Fam) 
9:30 AM  – For the sick and shut-in of the parish;  
In Health: Taras, Ostap, Danylo, Yurij, Alla, Liubov, Viktor, 

Lesya, Lilya, Andrij, Sofiia, Yulya, Bohdan, Mykhailo 

11:30 AM -For the youth of the parish; Health: Bohdan, Taras, 

Volodymyr, Olha, Stepan,Valentyna,Yaroslava, 

Volodymyr & their families 
 

MON SEPT  12th    - LEAVE-TAKING OF THE NATIVITY OF BVM;  
HIEROMARTYR AUTONOMUS (G) 
HIEROMARTYRS ALEXANDER, JOHN & PAUL THE YOUNGER OF CONSTANTINOPLE (J) 
9:00 AM - For Health: Jane (L Eliashevsky) 
 

TUES SEPT  13th - HIEROMARTYR CORNELIUS; FORERFEAST OF EXALTATION (G) 
PLACING OF THE PRECIOUS SASH OF THE THEOTOKOS IN CALCOPRATEIA (J) 
9:00 AM– Pray for the people in war-torn Ukraine 
 

WED SEPT  14th  - EXALTATION OF THE HOLY CROSS (G) 
VENERABLE SYMEON THE STYLITE (J) 
9:00 AM  –Pray for our clergy 
 

THUR SEPT  15th  - GREAT-MARTYR NICETAS (G) 
MARTYR MAMAS (J) 
9:00 AM  – Pray for the families that have been separated  

because of war 
 

:FRI SEPT  16th  - GREAT-MARTYR EUPHEMIA (G) 
HIEOMARTYR ANTHIMUS (J) 
9:00 AM –Health & Blessings for all the volunteers at Uktoberfest 
 

Sat Sept  17th  - MARTYR SOPHIA & HER DAUGHTERS FAITH, HOPE  & LOVE (G) 
HIEROMARTYR  BABYLAS; PROPHET MOSES (J) 
9:00 AM -In memory: +Anna, +Nataliia, +Yelena, +Zoya, +Ivan, 

+Anna, +Oleksandra, +Yevgeniia,,+Myroslava, +Tamara, 

+Viktor, +Yevgeniia, +Anastasiia, +Stefaniia, +Ihor, +Olha 

+Volodymyr, +Nadiia., +Hryhorij, +Mariia, +Oleh,  + Tamara,  

+Bohdan, +Natalka, +Natalie, +Mykola 

5:00 PM—Moleben of thanksgiving for the volunteers 

CANDLES FOR  SEPTEMBER  2022 
Memorial Candles 

* In loving memory of Bohdan & Maria Durbak 
* In loving memory of Luba and Wasyl Palahniuk 
Perpetual Oil Lamp 

* In loving memory of  Pavlo Prohny 

Lady of Hoshiw Shrine 

* In loving memory of Dackiw, Crowhurst, Barnas 

& Zubrycky Families (Lorraine Zubrycky) 

* Available 

* Mother of God Shrine 

* Available 

* Available 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
* Available 

* Available 

Mother of God   
* Health & Birthday Blessing for мама Olha  

(Мaria, Halyna & Fam) 

* Special health intention for my daughter Olha 

(мама, Viktor & мануння) 

St. Joseph the Betrothed  
*Health and Blessing for Luba Shevchyk and Joan 

(Nusia) Celewycz (L Shevchuk) 

*Available 

St. Nicholas the Wonderworker  
* For the soldiers fighting in Ukraine 

*Special intention for health and blessing for  

Jarema K (мама) 

Our Lady of Protection 
*Special intention for Angelina and Zahar  

* 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,  Irena & 

John Skrypnyk, Mary Papinko,  Max & Valentina 

Laurtaire, James Styokes, Fr. Michael Bliszcz, Mi-

chael & 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 
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THE PLACING OF THE BELT OF THE MOTHER OF GOD 

 

Troparion, Tone 8: Ever-Virgin Theotokos, protectress 

of mankind, / you have given your 

people a powerful legacy: / the robe and sash of your most hon-

ored body which remained / 

incorrupt throughout your seedless childbearing; / for through 

you time and nature are renewed! / Therefore, we implore you: 

“Grant peace to your people and to our souls great 

mercy!” 

Kontakion, Tone 2: Today your flock celebrates the 

enshrinement of your precious sash, / and 

it earnestly cries out to you: / “Rejoice, O Virgin, boast of all 

Christians!” 
 

On September 13 th according to the Julian Calendar, 

we celebrate the Placing of the 

Venerable Belt of the Most Holy Theotokos. This took place in a 

church of Constantinople’s Chalcoprateia district took place 

during the reign of the emperor Theodosius the Younger. 

Before this the holy relic, 

entrusted to the Apostle 

Thomas by the Mother of 

God Herself, was kept by 

pious Christians at Jerusa-

lem after Her Dormition. 

During the reign of Emperor 

Leo the Wise (886-912), his 

wife Zoe was afflicted with 

an unclean spirit, and he 

prayed that God would heal 

her. The empress had a vi-

sion that she would be 

healed of her infirmity if the 

Belt of the Mother of God 

were placed upon her. The 

emperor then asked the Pa-

triarch to open the coffer. 

The Patriarch removed the 

seal and opened the coffer in which the relic was kept, and the 

Belt of the Mother of God appeared completely whole and un-

damaged by time. 
     

The Patriarch placed the Belt on the sick empress, and 

immediately she was freed from her 

infirmity. They sang hymns of thanksgiving to the Most Holy 

Theotokos, then they placed the venerable Belt back into the 

coffer and resealed it. 

ПОЛОЖЕННЯ ЧЕСНОГО ПОЯСА ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ 
 

Тропар, глас 8: Богородице приснодіво, людей покрове, * Ти 

ризу й пояс пречистого 

Твого тіла* як загороду могутню городу Твоєму дарувала* 

безсіменним різдвом Твоїм, 

нетлінною перебуваючи. *  В Тобі бо природа обновляється і 

час. * Тому молимо Тебе, 

мир городу Твоєму дарувати* і душам нашим велику 

милість. 
 

Кондак, глас 2: Пояс Твій чесний, що огорнув богоприйомне 

лоно Твоє, Богородице,* це 

сила необорна городу Твого і скарб дібр невичерпний, * 

єдина Мати-Приснодіво. 
 

13 го вересня за юліанським календарем, ми 

святкуємо Положення чесного пояса Пресвятої Владичиці 

нашої Богородиці. Було це в часи правління імператора 

Лева VI Філософа (886-912). Його жінка Зоя дуже тяжко 

захворіла, що навіть найславніші лікарі нічого не могли 

вдіяти. Тоді, після 

довгих молитов, цариця 

удостоїлася Божого 

об’явлення, що одужає, 

якщо на неї покладуть 

чесний пояс Пресвятої 

Богородиці. Цей пояс 

імператор Аркадій (395-

408) переніс з 

Єрусалиму до 

Царгорода, а його дочка 

свята Пульхерія, згодом 

цариця, зложила його в 

золотому ковчезі у 

церкві Пресвятої 

Богородиці. І коли Бог 

об’явив цариці Зої, що 

має шукати 

допомоги у тому поясі, 

то патріярх відкрив ковчег і побачив чесний пояс цілком 

неушкодженим. З молитвою його поклали на хвору царицю і 

вона чудом одужала, підвелася з ліжка і стала голосно 

величати Пресвяту Богородицю. 
 

Потім чесний пояс поклали назад у ковчег і 

запечатали царською печаттю. З того 

часу в пам’ять про це чудо з року в рік святкуємо свято 

Положення чесного пояса, який ще не раз оберігав Царгород 

від небезпек. 
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 ST. NICHOLAS EPARCHY THE MISSION INSTITUTE.  
 

“According to the Apostle Paul, we see that not only the priest, but every parishioner is called to serve the par-

ish in order for it to grow. For this very reason, a Mission Institute has been established within the Eparchy 

which will help us grow as individuals, and for a better awareness and understanding of the uniqueness of the 

calling of each and every one of us as we develop the talents within ourselves. This Institute is open to anyone 

who wants to enrich their faith, their knowledge, especially in order to better serve the Good Lord and the par-

ish community. Throughout the course of study, each participant will have the opportunity to immerse himself 

in the knowledge of Jesus Christ – to gain in the knowledge of theological studies throughout the works of the 

Holy Fathers, the history of the Church, and to obtain a shared experience through meeting with 

unique individuals.” Excerpt from Bishop Benedict letter to the Faithful. 

You will find more information on this program in the letter from Bishop Benendict in the church vestbule. 
 

МІСІЙНИЙ ІНСТИТУТ ПРИ ЄПАРХІЇ СВ. МИКОЛАЯ   
“Зі слів апостола Павла бачимо, що до служіння на парафії покликаний не тільки священник, але також 

кожен парафіянин. Саме тому, у нашій єпархії створено Місійний інститут, який має допомогти 

зростати в усвідомленні та розумінні унікальності покликання кожного з нас і розвивати таланти 

кожного з наших вірних. Цей інститут є відкритий для усіх, хто хоче поглибити свою віру, свої знання, 

особливо для того, щоб пізнати, як би він міг найкраще послужити Господу і своїй парафіяльній 

спільноті. . В часі навчання кожний з учасників буде мати добру змогу заглибитися в особисте пізнання 

Ісуса Христа, отримати знання з богословських наук через твори святих отців, історію Церкви та 

отримати досвід через зустрічі з унікальними особами.”  
Уривок із листа єпископа Венедикта до вірних. 

 Детальніше про цю програму ви знайдете в листі владики Венендикта в притворі церкви. 

ANNUAL PILGRIMAGE TO HOLY HILL  

If you would like to participate in annual pilgrimage to Holy 

Hill, Wisconsin, October 2, 2022, buses will leave the church 

parking lot at 7:30 am. Please purchase your ticket in the par-

ish office during regular office hours (t. 773-625-4805). Tick-

ets are $40.00 All tickets must be paid for in advance. There 

will be no refunds. 

 

PROGRAM 
Arrive at Holy Hill at 10:30 A.M. 

11:00 AM - Divine Litur-

gy in the main Church  

(2 floor) 

Lunch: In the Café or 

bring your own lunch 

1:00 PM - Stations of the 

Cross 

4:00 PM - Moleben at the 

Pochaiv Icon 

5:00 P.M.- Departure 

from Holy Hill 

 

 

ПРОЩА ДО СВЯТОЇ ГОРИ 

Зарезервуйте місце в автобусі на щорічну 

прощу до СВЯТОЇ ГОРИ у Висконсинi, яка 

відбудеться в неділю 2-го жовтня 2022 р.Б. від  

храму св. Йосифа  о год 7:30 рано. Просимо 

придбати квиток у парафіяльній канцелярії у 

звичайний робочий час (т. 773-625-4805). 

Вартість квитки $40.00. Просимо купувати 

квитки наперед, кошти за квитки на 

повертаємо.  
 

ПРОГРАМА 
Прибуття на Святу Гору о 10.30 год. 

11:00 год—Літургія в каплиці св. Терези (2 

поверх).  

Обід в монастирському кафе, або на свіжому 

повітрі, для тих хто візьме їжу з дому. 

1:00 год.— Хресна Дорога  

4:00 год.— Молебень біля Почаївської ікони 

5:00 год.— Виїзд до Чикаго.  
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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 
  

 

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. 

 

НАУКИ ПРИ ПАРАФІЇ СВ. ЙОСИФА ОБРУЧНИКА 
 

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 тиждень. 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 


