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WHY BE AN ACTIVE  
PARISHIONER ? 

 

The parish - A journey of faith 
As members of the Greek-Catholic Parish of St. Jo-

seph the Betrothed we are em-

barked on a great journey -- the 

journey of Life and Faith. It is a 

great comfort to know that others 

are going down this road with 

us. When we register with a par-

ish we are saying that it is our 

wish to travel down this road of 

Life and Faith with a particular 

community of people and become 

active in supporting its mission 

and vision. In fact, the word parish 

comes from the Greek word 

"paroikia" meaning "a pilgrim 

people," a people on a journey of 

faith; a journey that we hope will 

one day lead us to the fullness of 

life in God's Kingdom forever. 

We are living in a culture that no 

longer supports a religious way of 

life (much less a Catholic Chris-

tian way of life), so the local par-

ish plays an integral role in helping guide and support us on 

our journey. The parish does this through its educational and 

formational programs, prayer groups, spiritual development 

and celebration of the Word and Holy Mysteries. By these 

means, the parish nourishes and enables us to grow in wis-

dom, healing and grace before God and the world. 

 A parish cannot exist and grow as a separate entity 

without an active ongoing interaction with the people who 

comprise it. When registering with a parish, a person is enter-

ing into a living faith community and like any other relation-

ship, in order to be viable, healthy and participatory there 

must  be shared  commitment among its members. 

 We live in a very mobile society. More than in any 

other period in history we live in an era of shopping and surf-

ing, with the malls, the internet, multi-channel TV, etc. The 

church is not immune from this reality. We continually meet 

people who are shopping for a church or a parish, people who 

ЧOMY ПОТРІБНО  БУТИ АКТИВНИМИ 
ПАРАФІЯНАМИ ? 

  

Парафія – подорож віри 
 Як парафіяни греко-католицькoї церкви св. Йоси-

фа Обручника ми перебуваємо у 

спільній чудовій подорожі – подо-

рожі Життя і Віри, і нам дуже 

приємно бачити інших разом з 

нами. Коли ми реєструємося до 

парафії, ми висловлюємо згоду 

подорожувати дорогою Життя і 

Віри з цією спільнотою людей і 

активно підтримувати її місію і 

бачення. Насправді, слово 

“парафія” є грецького походження 

(παροικία) і означає “громада па-

ломників”, тобто, подорожуючі 

дорогою віри; дорогою, яка ко-

лись, маємо надію, приведе нас до 

повноти життя у Царстві Божому 

навіки.  

 Не зважаючи на те, що ми 

живемо у культурі, яка не культи-

вує релігійний спосіб життя, а тим 

більше християнський чи католи-

цький, місцева парафія відіграє 

важливу роль, провадячи нас підтримуючи нас на нашій 

дорозі і робить це через організацію освітніх, формацій-

них програм, молитовних груп, духовний розвиток і свя-

ткування Слова Божого та Святих Таїн. Завдяки цьому 

парафія підживлює нас, дає нам сили і допомагає нам 

зростати у мудрості, зціленні і ласці перед Богом і нашим 

світом.  

 Парафія не може існувати і рости як окреме тіло, 

без постійного і активного взаємозв’язку людей, які її 

творять.  Коли особа реєструється до парафії, вона вхо-

дить у живупарафіяльну спільноту вірних, тому, як у 

будь-яких життєздатних, здорових і налаштованих на 

співпрацю стосунках, мусить бути взаємне зобов’язання 

з обох боків.  

 Сьогодні ми живемо у дуже мобільному світі. 

Наш час не може зрівнятися з жодним іншим у людській 

історії за кількістю торговельних центрів, закупів і вибо-
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 ру речей, наявністю інтернету, багатоканального телеба-

чення тощо. І церква не має імунітету від цієї реальнос-

ті. Ми постійно зустрічаємо людей, які вибирають (як на 
закупах) церкву чи парафію, люди, які з багатьох при-

чин, не хочуть належати до будь-якої парафії, аж поки 

не одружаться чи охрестять дитину, вийдуть на пенсію і 

т.д. 

 Церква, зі свого боку, вимагає від священиків, 

щоб вони мали надію і впевненість в тому, що ті, що 

приймають Святі Таїни, були практикуючими католика-

ми, які прагнуть зростати у вірі.  Те саме стосується і 

батьків, діти, яких приймають Святі Тайни. Священики 

мають мати надію і впевненість, що дітей виховувати-

муть у католицькій вірі. Тому ми запрошуємо вас стати 

активними членами церкви і заснувати свою живу пара-

фію.  
Статус парафіянинa 

Активний парафіянин 

В українській католицькій церкві Сполучених 

Штатів Америки “активними” парафіянами вважаються 

ті, які є зареєстровані у парафії, виконують суботню за-

повідь Божу, тобто, беруть участь у літургіях у неділю і 

свято, постійно підтримують свою парафію, жертвуючи 

свій час, таланти, зусилля і кошти.  

Зобов’язання щодо щонедільної участі у бого-

служіннях та у свята є досить серйозним. Це не лише 

правила, написані вашою парафією. Божий Закон вису-

ває перед нами такі вимоги щодо Третьої заповіді: 

“Пам’ятай день святий святкувати”.  

Це звичайні речі, які ми маємо виконувати, як 

належні послідовники Христа. Очевидно, такі серйозні 

обставини, як хвороба, подорож, неминучі обов’язки чи 
негода звільняють вірних від цього зобов’язання. Стар-

ші люди і неповносправні не мусять ходити на Літургію 

щонеділі, хоча дуже рекомендовано, якщо є можливість. 

Особисте нехтування цією настановою веде до ситуації, 

коли ми віддаляємося від джерела всього доброго і це 

може стати серйозним гріхом, адже показує наше пос-

тійне нехтування Богом, церковним життям і законом. 

З цього випливає, що якщо участь у недільній 

Літургії є важливою католицькою цінністю, то батьки, 

які прагнуть духовної формації не лише для себе, а на-

самперед для своїх дітей, мають показати власний прик-

лад, відвідуючи церкву в неділю, інакше, вони не будуть 

послідовними у навчанні дітей своїй вірі.  

Батьки також мають знати, що очікування щодо 

участі в Літургіях стосуються не лише батьків греко-

католиків, але також дітей і молоді. Усі наші діти і мо-

лодь, а особливо ті, які відвідують релігійні науки і про-

грами молодіжного служіння, мають бути присутні на 

святій Літургії. Адже саме під час Літургії наші душі 

підживлюються і наші серця просвітлюються божест-

венною мудрістю.  
Кожен зареєстрований член парафії має розу-

міти і належно сприймати свої обов’язки і щодо деся-

тинної пожертви, оскільки ми є християнськими розпо-

рядниками Божих ласк на землі; молитися і ділитися 

for a variety of reasons never think of establishing a home par-

ish until they plan to get married, have a child baptized, enter 

retirement etc. 
The Church, for its part, requires its priests to have trust and 

hope that those seeking the Holy Mysteries are practicing 

Catholics in good standing and aspire to grow in their faith. 

The same is true when parents present their children for the 

sacraments. Priests have to trust and hope that the children will 

be raised in the Catholic faith.  We, therefore,  invite you to 

become an active member of the church and establish a living 

home parish. 
Parishioner Status 

Active Parishioners 
In the Ukrainian Catholic Church of the United States 

of America, to be considered an "active" parishioner one must 

be registered in the Parish, fulfill the Sabbath Commandment 

by attending Liturgy faithfully on Sundays and Holy Days, and 

regularly support the Parish with time, talent, efforts as well as  

financially. 

The obligation to attend Liturgy on Sunday and 

Holy Days of Obligation is a solemn one. This is not merely 

a matter of Parish policy. Divine law sets forth this require-

ment in the Third of the Ten Commandments, “Remember, 

thou, keep holy the Sabbath.” 

These are normal behaviors for serious followers of 

Christ. Understandably, extraordinary circumstances such as 

sickness, travel, unavoidable responsibilities or bad weather 

could excuse the faithful from this obligation. The elderly or 

disabled are not bound to Sunday Liturgy attendance although 

highly recommended when possible. Disregarding this law 

projects an estrangement  from the source of all goodness and 

can become a grave matter -- a serious sin -- for it shows habit-
ual disregard for God and the Church's Life and Law. 

It simply follows that if Sunday Liturgy attendance is 

an important Catholic value, then parents who want a Catholic 

foundation for their family will deem it important to see that 

they and their children attend Liturgy on Sunday. Otherwise, 

they will send a mixed message to their children regarding 

what comprises a life of faith and that, of course, is neither 

good nor  

beneficial for family life. 

Parents should also note that the expectations regard-

ing Liturgy attendance do not apply only to the Catholic parent 

or parents, but to children and youth as well. All our children 

and youth, especially those attending Religious Education and 

Youth Ministry are expected to attend Liturgy faithfully. For 

during the Liturgy our souls and spirits are nourished and our 

minds enlightened by divine wisdom. 

Each registered member must understand and appre-

ciate our tithing responsibilities as Christian Stewards of God's 

blessings to us and prayerfully commit to sharing them -- with 

a grateful heart -- through our time, talent and treasure -- 

achieving and sustaining a solid common good. 
The use of collection envelopes provides an affirma-

tion of attendance which is important for our spiritual health 

and nourishment of our common Christian identity as the fami-

ly of God. It provides the means to get to know who are the 
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скарби, працюючи на створення і підтримку загального 

блага. 

Використовуючи конверти, ви декларуєте 

свою участь у Літургії, що є дуже важливим для нашо-

го духовного здоров’я і поживи для нашої спільної хрис-

тиянської ідентичності у  Божій родині. У такий спосіб 

ми можемо краще пізнати один одного в нашій громаді і 

дізнатися, хто отримує чи ділиться Божим благословен-

ням і ласками. Відповідно,  при використанні конвертів 

не йдеться про гроші, а насамперед, про духовне зрос-

тання, зцілення і підживлення нашої місцевої духовної 

родини у вірі.  

Окрім подорожі життя і віри парафія творить 

спільноту дружби і підтримки. Бути парафіянином – це 

мати можливість зустріти і товаришувати з людьми, 

близькими вам по духу. З іншого боку, парафія – це не-

оціненна мережа ресурсів з пошуку роботи, допомоги, 

рекомендації щодо лікарів, стоматологів тощо. А ще, 

ваша парафія – це місце, яке формує безпечне і сприят-

ливе середовище для ваших дітей, де вони ростимуть 

духовно, ментально, фізично і творчо. Ласкаво запрошу-

ємо вас рости і розвиватися разом з нами! 

  

members of our community, in terms of being beneficiaries 

and sharers of God's grace and blessings. The use of envelopes 

is primarily about spiritual growth, healing and nourishment 
within the context of our local spiritual family of faith...not 

about money. 

In addition to the journey of life and faith, a parish 

offers a community of friendship and support. It offers the op-

portunity to meet and interact with other people from similar 

backgrounds. It provides a vehicle for a support system for 

finding jobs, child care assistance, recommendations for doc-

tors or dentists etc. It provides a safe and supportive environ-

ment for children to grow spiritually, mentally, physically, 

socially and creatively. We invite you to come worship and 

grow with us! 

BIBLICAL READINGS AND MEDITATIONS 

MEDITATIONS ON THE WORD OF GOD 
  As we continue our journey to find God through study and 

reflection of His Word, we will be offering daily meditations 

which are available through “Skynia”.  The basis of these 

meditations are the personal prayers of priests, nuns, and laity 

of the UGCC. 

  During the month of May we will print the Sunday readings 
and meditations in our bulletin in both Ukrainian and English; 

Gregorian and Julian.  The weekday readings will be available 

on our website stjosephukr.com under the heading “Skynia 

Meditations”.  Please take this opportunity to enhance your 

spiritual growth and perhaps make this a way to immerse your 

family in the Word of God through group reading, discussion, 

and meditation. 
 

We kindly ask that you not or share this text in printed form 

or social media without the permission of Skynia Magazine . 

 

OCTOBER 2      

17th Sunday  after Pentocost 
2 Corinthians 6:16-7:1 
Matthew 15: 21-28 

2 Corinthians 6:16-7:1 
Brethren, what agreement has the temple of God with 

idols? For we are the temple of the living God; as God 

said,“I will live in them and walk among them, and I will 

be their God, and they shall be my people. Therefore come 

out from them, and be separate from them, says the Lord, 

and touch nothing unclean; then I will welcome you, and I 

will be your father, and you shall be my sons and daugh-

ters, says the Lord Almighty.”Since we have these promis-

                 РОЗДУМИ ПРО СЛОВО БОЖЕ 

Продовжуючи шлях пошуку та пізнання Бога через ви-

вчення та роздуми про Його Слово, ми пропонуємо що-

денні медитації, доступні через журнал “Скинія”. Осно-

вою цих медитацій є особисті молитви священиків, мо-

нахів та мирян УГКЦ, тобто, людей досвідчених в  

молитві. 

  Протягом травня ми друкуватимемо недільні читання 

та роздуми-медитації у нашому бюлетені українською та 

англійською мовами. Читання в будній день будуть дос-

тупні на нашому вебсайті stjosephukr.com під заго-

ловком „Медитації від Скунії“. Рекомендуємо скориста

-тися цією нагодою, щоб проглибити своє духовне зрос-

тання і, можливо, зробити цю духовну практику спосо-

бом занурити свою сім’ю у Слово Боже через спільне 

читання, обговорення та роздуми . 
 

Просимо не поширювати файл без 

дозволу журналу Скинія . 

 

2 жовтня  

16 Неділя після П'ятидесятниці. 
 
Гал 2,16-20 
Мр 8, 34-9,1 
 

Послання апостола Павла до Галатів 2,16-20 
Браття, довідавшися, що людина оправдується не ділами 
закону, а через віру в Ісуса Христа, ми й увірували в 

Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не 

ділами закону; бо ніхто не оправдається ділами закону. 

Коли ж, шукаючи оправдання у Христі, виявилося, що й 
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es, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement 

of body and of spirit, making holiness perfect in the fear of 

God. 
Matthew 15: 21-28 

Jesus left that place and went away to the district of Tyre 

and Sidon. Just then a Canaanite woman from that region 

came out and started shouting, “Have mercy on me, Lord, 

Son of David; my daughter is tormented by a demon.” But 

he did not answer her at all. And his disciples came and 

urged him, saying, “Send her away, for she keeps shouting 

after us.” He answered, “I was sent only to the lost sheep of 

the house of Israel.” But she came and knelt before him, 

saying, “Lord, help me.” He answered, “It is not fair to take 

the children’s food and throw it to the dogs.” he said, “Yes, 

Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their 

masters’ table.” Then Jesus answered her, “Woman, great 

is your faith! Let it be done for you as you wish.” And her 

daughter was healed instantly. 

 Meditation from Skynia 
The Gospel offers us today an extraordinary story. The narra-

tion starts with a touching example of prayer. A woman en-

trusts herself to Jesus in her problem, with no doubt. This 

woman is a Canaanite woman, that is a Gentile. 

The answer of Jesus is frustrating. At first He keeps silent − 

He did not answer her at all. Then comes strictness. Jesus 

never was so strict with a suffering person. Painful is the word 

dog – that is how the Judeans called Canaanites. It seems that 

Jesus agrees with the irritating chauvinism of the contempo-

raries. 

Why does He behave so? One should think over God’s peda-

gogy, always attentive to human times. Jesus does not approve 

of closed and bourgeois mentality of the time, but He is toler-

ant. He agrees to start with this mentality. He does not impose 

His teaching about God’s love for everyone from the outside 

(His contemporaries were not capable to understand it), but 

accepts the good even the gentiles rejected by the then mental-

ity had, in order to let us know why God loves them and why 

we should love them as well. Now comes a new criterion for 

accepting human grandeur − not racial identity, but faith. 

ми самі грішники, - то невже Христос - служитель гріха? 

Жадним робом! Бо коли я знову відбудовую те, що зруй-

нував був, то я себе самого оголошую переступником. Я 
бо через закон для закону вмер, щоб для Бога жити: я - 

розп'ятий з Христом. Живу вже не я, а живе Христос у ме-

ні. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, 

який полюбив мене й видав себе за мене. 

Євангеліє від Марка 8, 34-9,1 

І прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм: 

Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, 

візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче 

спасти свою душу, той її погубить; а хто погубить свою 

душу мене ради та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь 

людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що 

бо людина може дати взамін за власну душу? Хто, отже, 

буде соромитися мене й моїх слів перед цим родом пере-

любним та грішним, того посоромиться і Син Чоловічий, 

коли прийде у славі Отця свого з святими ангелами. І ска-

зав їм: Істинно кажу вам: Є деякі з отут присутніх, що не 

зазнають смерти, аж поки не вздріють Царства Божого, що 

прийде у могутності. 

       РОЗВАЖАННЯ ВІД СКИНІЇ 
Іти за Христом – це вільний вибір, бо це вибір любові. А 

любові не існує без свободи. Але це також вибір згіршен-

ня. Він точно означає хрест для кожного, без винятків. І 

саме в цьому вирішальному місці відбувається боротьба 

між вірою або можливістю її відкинути. Остаточним пок-

ликанням християнина є участь у смерті та воскресінні 

Христа заради спасіння себе та інших. Петро проголошу-

вав, що Ісус є Христом, тому могло б здаватися, що він 

точно вірить. Насправді ж, він не сприймав глибшого зна-

чення месіанської сутності Христа – хреста (розп’яття на 

хресті?). Віра є способом життя, а не теорією. Це спосіб 

жити і вмирати, як Христос. Смерть же є кульмінацією 

життя. Її завдання, повністю звільнивши нас від егоїзму, – 

вчинити нас здібними до величного і остаточного акту лю-

бові Бога. 

 Хрест, що ми його маємо взяти і нести, є постій-

ною боротьбою проти власного оманливого самоствер-

дження. Хрест є знаряддям тортур для рабів. Християнин, 

як і Христос, повинен жити як слуга для всіх, а не рабовла-

сник. Самозречення є повнотою самореалізації. Воно озна-

чає перемогу над фальшивим я, над егоїзмом, що є коре-

нем усякого зла. Людина, хоча й відчуває себе малою, не-

значною, прагне самоствердитись, збираючи багатства, 

владу і славу. Але це все обман! Насправді ж ми реалізує-

мо себе лише тоді, коли станемо подібними до свого Бога, 

образом якого ми і є. А Бог є любов’ю, даром, служінням, 

бідністю, покорою. Спасіння від смерті залежить від вибо-

ру ставлення до Ісуса та Його Євангелії. Наша вічна доля 

залежить від нашої вірності чи невірності Його Слову. 

Взяти свій хрест означає повторити долю Христа та пока-

зати Його всім людям. Ця доля – смерть і воскресіння. Ми 

маємо впевненість, що розділивши з Христом страждання і 

смерть, ми остаточно досвідчимо силу Його воскресіння: 

Бо якщо ми з’єднані з ним подобою його смерти, то буде-

мо і подобою воскресіння (Рим 6,5). 
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INTENTIONS                                
SUN OCT 2ND  - HIEROMARTYR CYPRIAN, MARTYR JUSTINA  (G) 
MARTYRS TROPHIMUS, SABBATIUS, DORYMEDONTUS (J) 
8:00 AM - Pray for the Seniors of the Parish;    For Health: Roman, 

Hanna, Andriy, Igor;  For the health of our community “Nasha 

vsyudy”, Myklola, Nadiia, Ihor, Tetyana, Denys,  

Viktoriia, Petro, Iryna, Svitlana,  Mykhailo, Oksana ; 

 In memory: +Mae and George Kuzma  Remembrance 

(George & Diane) 

9:30 AM  – For the sick and shut-in of the parish;  

Health: Volodymyr, Oleksandr, Ruslana, Taras; In memory: 

+Irene Zaobiedny( Malachiwsky family & Stefania Zaobiedny)  

11:30 AM -For the youth of the parish; In thanksgiving for blessings 

received, health and a good academic year  for Maia, Luca, Ana 

& Sasha (Cozuc Family), Danylo, Ostap, Alla, Yura,  Danylo, 

Yurij, Liubov, Viktor, Lesya,Taras, Lilia & fam, Mykhailo,  

Anna, Marta, Olha, Ihor, Liuba, Ihor, Orest, Omelian 
 

MON OCT  3RD    HIERОMARTYR  DIONYSIUS (DENNIS) THE AREOPAGITE (G) 
MARTYRS & CONFESSORS MICHAEL & THEODORE, GREAT MARTYR OSTAP (J) 
9:00 AM - In Health: Myklola, Nadiia, Ihor, Tetyana, Denys, 

Viktoriia, Petro, Iryna, Svitlana, Mykhailo, Oksana 
 

TUES OCT 4th  - HIEROMARTYR HIEROTHEUS; VENERABLE FRANCIS OF ASSISI (G) 
APOSTLE CONDRATUS; LEAVE-TAKING OF EXALTATION (J) 
9:00 AM–Health: Mykola, Nadiia, Ihor, Tetyana, Denys, 

Viktoriia, Petro, Iryna, Svitlana, Mykhailo, Oksana; 

In memory: +Maxwell 
 

WED OCT 5th  - MARTYR CHARITINA (G) 
HIEROMARTYR PHOCAS; PROPHET JONAH (J) 
9:00 -  Blessings for Jonah; Health: Mykola, Nadiia, Ihor, 

Tetyana, Denys, Viktoriia, Petro, Iryna, Svitlana, Mykhailo, 

Oksana; In memory: +Roman Romanyuk  

(Mariya Romanyuk)  
 

THUR OCT 6th  - APOSTLE THOMAS (G) 
CONCEPTION OF ST JOHN THE BAPTIST (J) 
9:00 AM  – In Health: Mykola, Nadiia, Ihor, Tetyana, Denys, 

Viktoriia, Petro, Iryna, Svitlana, Mykhailo, Oksana;  
 

:FRI OCT 7th  - MARTYRS SERGIUS & BACCHUS (G) 
PROTOMARTYR THEKLA (J) 
9:00 AM – Pray for the hungry and homeless 
 

Sat OCT 8th - VENERABLE PELAGIA (G) 
VENERABLE EUPHROSYNE OF ALEXANDRIA (J) 
9:00 AM -In memory: +Yurko Kawka, +Vuyko Franko, +Ivan & 

+Zenovia Dankewycz (Family); +Bohdan, +Ivan, +Ihor, 

+Nataliya, +Oleksandra, +Yelena, +Yevhenia,  +Myroslava, 

+Tamara, +Zoya, +Viktor, +Yevhenia, +Bohdan, +Natalka, 

+Natalie, +Mykola, +Philip, +Nadiya, +Maria, +Volodymyr, 

+Anatolia 

5:00  VESPERS /ВЕЧІРНЯ 
 

  

CANDLES FOR  OCTOBER  2022 

Memorial Candles 

* In loving memory of Roman & Anna Romanyuk 

(Mariya Romanyuk) 
* Available 
Perpetual Oil Lamp 

* Available 

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  
*In loving memory of Stefan Kuropas  

(Vera Gojewycz) 

* Available 

Mother of God   
*In loving memory of Ksenya Danylyshyn BDay  

rememberence (Stasula family) 

* Available 

St. Joseph the Betrothed  
• In loving memory of George Gojewycz  

• (Gojewycz Family) 

*Available 

St. Nicholas the Wonderworker  
* Available 

* Available 

Our Lady of Protection 
* Special intention for health and God’s Blessings for 

Luba Shevchyk and Joan Celewycz 

* Available 
 

Keep in your prayers:   Olga Kozak, Rosalie Deeds, 

Ed Coleman, Riley Nolan, Johanna Riznyk, 

Laura, Lucille Maryniw, Sean Patterson, Ma-

ria Lojuk, Anna Hajduk, Mark Lawrin, Helen 

Lawrin, Marta Stadnyk,  Reed Meersman,  

Irena & John Skrypnyk, Mary Papinko,  Max & Valen-

tina Laurtaire, James Styokes, Fr. Michael Bliszcz, 

Debbie Cerkowniak, Barb Floyd, Connie Berhodth, 

wounded soldiers, our clergy; the refugees of Ukraine, 

orphans of Ukraine; the soldiers who have fallen 

fighting for the freedom of Ukraine; and the sick and 

shut-ins of the parish 
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THE ALL-UKRAINIAN COUNCIL OF CHURCHES AND THE OMBUDSMAN CALL FOR 
THE RETURN OF ALL PRISONERS AND DEPORTEES TO UKRAINE 

 On September 23, 2022, the All-Ukrainian 

Council of Churches and Religious Organizations pub-

lished a statement on the return to Ukraine of all prison-

ers and deportees. The statement was jointly signed with 

the Ukrainian Parliament Commissioner for Human 

Rights, Dmytro Lubinets. 

 The statement was accepted after 215 prisoners 

were freed from the rashist captivity. More than 700 

"Azov" fighters still remain in captivity, as well as thou-

sands of other prisoners. The document was shared by 

the Institute for Religious Freedom. 

JOINT STATEMENT 

of the All-Ukrainian Council of Churches and Religious 

Organizations and the Ukrainian Parliament Commis-

sioner for Human Rights 

It has been almost 7 months since the full-scale invasion 

of Russia on the territory of Ukraine. Almost 7 months 

of the Ukrainian people fighting for their right to life. 

After the unprovoked attack on February 24, 12 million 

Ukrainians were forced to leave their homes and more 

than 5 million – to leave their country. War is a threat to 

the utmost value - human life, and in our case, it is also 

an encroachment on the life of an entire nation, that is, 

genocide. 

 According to the UN, 5,587 people, including 

362 children, died in the period between the beginning 

of the Russian aggression against Ukraine and August 

22. 7,890 people have been injured. And these are only 

fully confirmed and identified cases. The actual civilian 

death toll is much higher as there are delays in receiving 

information from areas of intense fighting, and many 

reports of civilian deaths are still being verified. In addi-

tion, as of mid-August, more than three million Ukraini-

an citizens were deported voluntarily or forcibly to the 

territory of Russia from the occupied territories of east-

ern and southern Ukraine. 

 Thousands of our defenders and civilians are 

held captive by the Russian invaders. In most cases, 

Russia does not provide any information about their fate, 

ignoring all norms of international humanitarian law. 

Information coming from various sources indicates that 

our people are subjected to brutal torture and physical 

and psychological pressure. They are kept in inhumane 

conditions, often left without water and food. 

 In the conditions of the aggressor state's non-

compliance with the provisions of the Geneva Conven-

tions regarding the treatment of prisoners of war and 

illegally detained civilians, and the absence of a reliable 

mechanism of interaction with the Russian side regard-

ing the decision of the future fate of the specified cate-

gories of persons, we, members of the All-Ukrainian 

ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА ЦЕРКОВ РАЗОМ З ОМБУДСМЕНОМ ЗАКЛИКАЄ ПОВЕР-

НУТИ В УКРАЇНУ ВСІХ ПОЛОНЕНИХ І ДЕПОРТОВАНИХ 
23 вересня 2022 р., Всеукраїнська Рада Церков та 

релігійних організацій оприлюднила заяву, підписа-

ну спільно з Уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини, Дмитром Лубінцем, про по-

вернення в Україну всіх полонених і депортованих. 

 Заява була прийнята після того, як із рашист-

ського полону вдалося визволити 215 полонених. В 

неволі ще залишаються понад 700 «азовців», а також 

тисячі інших полонених. Документ поширив Інсти-

тут Релігійної Свободи. 

СПІЛЬНА ЗАЯВА 

 Всеукраїнської Ради Церков і релігійних ор-

ганізацій та Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. 

 Вже майже 7 місяців, як йде повномасштабне 

вторгнення Росії на територію України, і українсь-

кий народ виборює своє право на життя. Після 

неспровокованого нападу 24 лютого, 12 мільйонів 

українців були змушені залишити свої будинки і по-

над 5 мільйонів – свою країну. Війна – це загроза 

основній цінності – життю людини, а в нашому 

випадку, це – ще й зазіхання на життя цілого народу, 

тобто – геноцид. 

 За даними ООН, за час, що минув від почат-

ку російської агресії проти України до 22 серпня, 

загинуло 5587 людей, серед них – 362 дитини. Пора-

нення отримали 7890 людей. Йдеться лише про по-

вністю підтверджені та ідентифіковані випадки. Ре-

альні цифри загиблих цивільних значно вищі, 

оскільки отримання інформації з місць, де тривають 

інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, а 

багато повідомлень про смерті серед цивільних ще 

перевіряються. Крім того, станом на середину серп-

ня понад три мільйони громадян України були виве-

зені добровільно чи примусово на територію Росії з 

окупованих територій сходу та півдня України. 

 У полоні російських загарбників перебува-

ють тисячі наших захисників та цивільних людей. 

Про долі більшості з них Росія не надає жодної ін-

формації, ігноруючи усі норми міжнародного гу-

манітарного права. Відомості, що надходять з різних 

джерел, свідчать про те, що наші співвітчизники під-

даються жорстоким тортурам, фізичному та психо-

логічному тиску, утримуються в нелюдських умо-

вах, часто без води та їжі. 

В умовах невиконання державою-агресором поло-

жень Женевських конвенцій стосовно поводження з 

військовополоненими та незаконно утримуваними 

цивільними людьми, а також відсутності надійного 

механізму взаємодії з російською стороною щодо 

вирішення подальшої долі зазначених категорій осіб 
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наразі ми, члени Всеукраїнської Ради Церков і 

релігійних організацій та Уповноважений Верхов-

ної Ради України з прав людини, своєю головною 

місією вважаємо пошук усіх можливих шляхів для 

визволення наших полонених. 

 Ми звертаємось до світової спільноти та 

всіх міжнародних організацій, які мають захищати 

права людей та бути гарантами світової безпеки, 

сприяти у поверненні додому постраждалих від 

російської агресії, полонених військових, цивільних 

заручників та всіх, хто був примусово вивезений до 

території країни-агресора або утримуються на 

тимчасово окупованих територіях! 

Молімося за мир та скорішу перемогу! 

Council of Churches and Religious Organizations and 

the Ukrainian Parliament Commissioner for Human 

Rights, consider the search for all possible ways to liber-

ate our prisoners to be our main mission. 

We appeal to the world community and all international 

organizations that are meant to protect people's rights 

and be guarantors of world security, to assist in the safe 

return of victims of Russian aggression, POWs, civilian 

hostages and all those who were forcibly taken to the 

aggressor country or are held in temporarily occupied 

territories! 

We pray for peace and speedy victory! 

Prophet Jonah   
10-05-2022 (J) 
Troparion — Tone 2 

We celebrate the memory / of Your prophet Jonah, O 

Lord; / through him we entreat You, / save our souls. 

Kontakion — Tone 4 

(Podoben: “Today You have shown forth...”) 

Enlightened by the Spirit, your pure heart became the 

dwelling place of most splendid prophecy; / for you saw 

things far off as if they were near. / Therefore, we honor 

you, blessed and glorious Prophet Jonah. 

 

Пророка Йона 
Тропар — глас 2 

Пам'ять святкуємо / пророка Твого Йони, Господи; / 

Ним Тебе благаємо, / спаси душі наші. 

Кондак — Глас 4 

Твоє чисте серце, просвітлене Духом, стало оселею 

найпрекраснішого пророцтва; / бо ти бачив речі вдали-

ні, ніби вони були поблизу. / Тому шануємо тебе, бла-

женний і славний пророче Йоно. 

Тропар священномученика Кипріана та мучениці Юстини 
10-02-2022 (G) 
голос 4 

І вдачею причасник,/ і престолом намісник апосто-

лом бувши,/ діяння знайшов ти, богодухновенне,/ у 

видіння схід:/ цього ради, слово істини виправляю-

чи,/ і віри заради постраждав єси навіть до крові,/ 

священномученику Кіпріане,/ моли Христа Бога/ / 

спастися душам нашим. 
 

Troparion — Tone 8 

Guide of Orthodoxy, teacher of piety and holiness, / lu-

minary of Carthage, God-inspired adornment of confes-

sors, / O wise Cyprian, by thy teachings thou hast en-

lightened all, O harp of the Spirit. / Intercede with Christ 

God that our souls be saved. 

Kontakion — Tone 2 

Podoben: “The soldiers standing guard...” 

We honor you, O Cyprian, / as a true shepherd who with 

your sacred words and divinely-wise doctrines / have 

shown us the boundary-stones marking out the one 

Church of Christ. / Even unto death you bore witness 

with courage; / wherefore, we extol you as a Hierarch 

and a Martyr. / Entreat Christ that we all be saved. 
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Святі тайни - Holy Mysteries (sacraments) 
Хрещення - Baptism 
Просимо заздалегідь звернутися до отця пароха при пла-

нуванні хрещення дитини.  

Please contact the pastor in a timely manner when planning to 

baptize a child.  

Вінчання - Weddings 
Молодята, які бажають повінчатися в нашій Парафії, 

зобов’язані пройти співбесіду з о. парохом та окрему під-

готовчу 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 prenuptial investi-

gation and also for a pre-Cana conference. Plan ahead of time.  

Похорони - Funerals 
Ласкаво просимо зателефонувати до парафіяльної канце-

лярії перед зустріччю з похоронним директором. 

Please contact the parish office before making arrangements 

with the funeral director.  

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 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. 


