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З цього тижня у нашому  віснику ми розпочинаємо серію-
пояснення значення слів у молитві Отче Наш, написану 
Митрополитом Андреєм Шептицьким  
 

“ОТЧЕ НАШ” 
Митрополит Андрей Шептицький 

 

НАШ 
Друге слово Господньої молитви вводить душу у 

новий світ, а в душі розбуджує стан, що може сповна рів-

нятися новому та ліпшому життю. Бо ми, Христом навче-

ні, молимося молитвою синів до батька не лише за себе, 

але й Христовою любов’ю у цій молитві обнімаємо братів 

у Христі чи у Бозі. Поклоняємося й від-

даємо Небесному Вітцеві поклін богопо-

читання за себе й за всіх наших братів, 

згадуючи, що Бог не тільки мій Отець, 

але й Отець наш, нас усіх. Питаємо: кого 

нас усіх? Чи всіх найближчих, усіх сво-

їх? У значенні стислому, вузькому, трохи 

само-любному — моїх найближчих? Чи 

всіх нас, що належимо до одного народу, 

чи всіх нас, що відкуплені Христовою 

Кров’ю й охрещені та маємо благодать 

Божого синівства в душах? Чи може і 

всіх охрещених, навіть грішників, чи мо-

же й усіх противників, що переслідували 

й кривдили, ворогів, чи може й неохре-

щених жидів, магометан, поган? Чи тих, 

що живуть, чи й тих, що ненароджені, чи 

й тих, що давно померли? Чи може й не-

бесних ангелів? Коротке слово “наш”, а 

скільки в ньому проблем, і які безмежні виднокруги, як 

безмежно розширює душу чи серце — чи ж це не новий 

світ? Чи не нове якесь життя? Ця спіль-ність з ними — з 

Апостолами Христа (1 Йо. 1, 3), з усіми Божими синами, 

що вже є такими або, що такими можуть статися, бо по-

чуття людської солідарності меж не знає, й не знає того 

ремствування серця, через яке хтось, вдово-лений тим, що 

має, нерадо ділиться з іншими. Стан брат-ньої любові, 

любові людей, яка обіймає всіх, нерадо бачить таких, 

яким не бажала би того добра, яке сама дістала в дар. А як 

далеко може сягнути та братня любов людей, цього люд-

We continue in  this week’s bulletin the  series  on the 

meaning of words in the prayer Our Father, written by 

Metropolitan Andrey Sheptysky.  
 

THE OUR FATHER... – THE LORD’S PRAYER 

By Metropolitan Andrey Sheptytsky 
 

OUR 
The second word of the Lord’s Prayer leads the 

soul into a new world. It awakens a readiness in the soul 

that is equivalent to a new and better life. Taught by 

Christ to pray as sons to their father, we pray not only 

for ourselves, but embrace in Christian love our brothers 

in Christ, or in God. We render wor-

ship to the Heavenly Father for our-

selves as individuals and on behalf of 

ourselves as a community, remember-

ing that God is not only my Father, He 

is our Father, Father of all of us. We 

ask: Who is “all of us”? Is it those 

who are close to us, in the narrower, 

somewhat egotistical sense, those with 

whom I identify? Is it all of us who 

belong to one people, or is it all of us 

who have been redeemed by Christ’s 

Blood, who have received Baptism, 

and who have  grace that comes with 

being sons of God in our souls? Or is 

it, perhaps, all who have been bap-

tized, even the sinners; or even all 

those who have persecuted and 

wronged us, our enemies? Or does it 

even include the unbaptized Jews, Mahometans, pa-

gans? Does it relate to those who live, or also those who 

have not yet been born, or even those who died long 

ago? Or, perhaps, does it even include the angels of 

heaven? “Our” is such a small word, but how many 

problems it contains! What boundless prospects it pre-

sents, how it expands the heart and soul to yet unknown 

limits -- is this not a new world? Community with them, 

with Christ’s Apostles  (I John 1:3) and with all those 

who are, or who may yet become, sons of God, is that 

not a new life? 
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ський розум і передбачити не може. Самого Ісуса Хрис-

та та любов привела на Голготу, а Христовий Апостол 

св. Петро, що й сам мав хресною смертю просла-вити 

Бога (Йо. 21, 19), звертаючись до всіх християн у Понті, 

Галатії, Кападокії, Азії й Вітинії, навчав їх так: “Коли 

отже Христос терпів за нас тілом, і ви зоружіться тою 

самою думкою” (1 Пт. 4, 1) і ще виразніше й напо-

легливіше: “Христос терпів за нас, лишаючи нам при-

мір, щоби ви йшли за Його слідами... що Його ранами 

ви стали уздоровлені” (1 Пт. 2, 21-24). 

У ті далекі виднокруги любові веде Христос, бо 

коли перед Своїми страстями мив ноги учнів, показую-

чи приклад покори й любові (символ того, що мав зро-

бити на хресті), каже до учнів — а очевидно не лише до 

них: “Коли отже я умив ваші ноги, Господь і Учитель, і 

ви повинні один одному вмивати ноги (Йо. 13, 14). За 

прик-ладом умивання ніг, хресної смерті і євхаристійної 

жертви учні Христа, умиваючи бажаннями, слізьми, й 

трудами цілого свого життя ноги людей, усім життям 

шукають способу, як ці ноги не водою, а сердечною кро-

в’ю обми-вати — за прикладом Христа. Шукають своєї 

Євхаристії і тої Євхаристії з неба просять, шукають спо-

собу, як кров пролити з любові до Бога й до людей, кров 

не тільки пролити, але проливати так, як Христос, що-

дня, для кож-ного сотню разів на день, через ціле життя, 

щоби лише від того “Отче наш”, від того Божого синівс-

тва, від того зв’язку з Отцем і Його Сином Ісусом Хрис-

том (1 Йо. 1, 3) по можливості ніхто не був відлучений, 

щоби те слово “наш” об’єднало всіх без винятку. 

Так, друге слово Христової школи вводить душу 

в стан любові до ближнього, в ревність про спасіння 

душ, аж до жертви власного добра, до солідарності й 

єдності всіх вибраних цілої Христової Церкви, і та єд-

ність закорінюється й перебуває в душі й веде до тої лю-

бові, яка сама може бути також безупинною молитвою. І 

знову те слово є школою, і наскільки високою і хосен-

ною школою молитви не лише за себе, але й за всіх бра-

тів. ♦ 
 

The feeling of human solidarity knows no 

bounds, nor does it know the limitation of a heart which, 

satisfied with what it possesses, is unwilling to share with 

others. Brotherly love, love for others, love which em-

braces all, is reluctant to see anyone for whom it would 

not wish the good which it itself has received at no cost. 

The human intellect cannot envision how far that brother-

ly love for others might go. That love led Christ Himself 

to Golgotha. Christ’s Apostle, St. Peter -- who himself 

was to glorify God through his crucifixion (John 21:19) -

- addressing all the Christians of Pontus, Galatia, Cappa-

docia, Asia, and Bithynia, taught them as follows: “Since 

therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with 

the same thought” (1 Peter 4:1). He also said, even more 

forcefully and clearly: “...Christ also suffered for you, 

leaving you an example, that you should follow in his 

steps.... By his wounds you have been healed” (1 Peter 

2:21-24). 

It is Christ who leads us into those distant vistas 

of love. When, before His Passion, He washed the feet of 

his disciples He set an example of humility and love, a 

symbol of what He was to do on the Cross, saying to 

those disciples -- and obviously not to them alone: “If I 

then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you 

also ought to wash one another’s feet” (John 13:14). With 

the washing of feet, the death on the Cross, the Eucharis-

tic sacrifice, as their example, Christ’s disciples wash the 

feet of their fellows with their yearning to serve, their 

tears, and their lifelong labor. They seek for means how 

to wash those feet not with water, but with their hearts 

blood: an example set by Christ. They seek their Eucha-

rist, they ask heaven for that Eucharist, they seek for 

ways to shed their blood out of love for God and men, 

not only to shed their blood, but to shed it as had Christ, 

every day, for each a hundred times a day, throughout 

their life. They do so that no one might be separated from 

the Lord’s Prayer, from that state of being sons of God, 

from that fellowship with God and His Son Jesus Christ 

(1 John 1:3). They do so in order that the word our might 

include everyone without exception. 

Thus, the first word of Christ’s school leads the 

soul into an acceptance of love for others, to zeal for the 

salvation of souls, even to self-sacrifice out of a sense of 

goodness, solidarity, and union with all the chosen of the 

whole of Christ’s Church. That acceptance inculcates and 

strengthens in the soul that love to which it leads, love 

which can itself also be unceasing prayer. Again, that 

word is in itself a school, lofty and beneficial, of prayer 

not only for one’s self, but for all.  ♦ 
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GREGORIAN CALENDAR ЮЛІAНСЬКИЙ КАЛЕНДАР 
 

 

 

РОЗДУМИ ПРО СЛОВО БОЖЕ 

 

Сьогоднішнє  Євангеліє– 6 листопада    
Неділя 21 після  П'ятидесятниці 
Гал 2, 16-20 
Лк 8, 5-15 
 

ослання апостола Павла до Галатів 2, 16-20 
Браття, а 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 ми самі грішники, - то невже Христос - служитель гріха? Жад-

ним робом! Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував 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 мені. А що живу тепер у тілі, 

то живу вірою в Божого Сина, 

який полюбив мене й видав себе з а 

мене. 
 

Євангеліє від Луки 8, 5-15 
І сказав Господь притчу оцю: 

“Вийшов сіяч сіяти своє зерно.  

І яквін сіяв, одне впало край доро- ги 

й було потоптане, і птиці небесні 

його видзьобали. Друге упало на 

камінь і, зійшовши, висхло, бо 

вогкости не мало. Інше впало між 

тернину, і тернина,вигнавшися з 

ним вкупі, його заглушила. Вре-

шті, інше впало на добру землю і, зійшовши, сторицею вроди-

ло.” Кажучи це, Ісусголосно мовив: “Хто має вуха слухати, 

нехай слухає.” Учні йогоспитали, що б вона могла значити, оця 

притча. 

 Він сказав їм: “Вам дано знати тайни Божого Царства; 

іншим жев притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, і слухаю-

чи, не розуміли. Ось що значить оця притча: зерно це слово Бо-

же. 

 Тії, що край дороги, це ті, що слухають, та потім прихо-

дить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не 

увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені, це тії, що, по-

чувши, з радістю приймають слово, але не маючи коріння, віру-

ють дочасу й під час спокуси відпадають. А те, що впало між 

тернину, це ті, що вислухавши, ідуть, та клопоти, багатства і 

життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті, те, 

що на землі добрій, це ті, що чувши слово серцем щирим, доб-

рим, його держать і дають плід у терпінні. 
 

Розважання від Скинії 
Їхній розум притупився... читаємо сьогодні в Апостолі. Євреї не 

розуміють і не бачать, що їх Месія вже прийшов. Мають 

покрівець сліпоти, нерозуміння, несприйняття, суперечності. 

Покрівець лежить на серце. Може у моєму житті є щось, чого я 

не бачу, не розумію, не сприймаю, пов’язане з Божою дією, 

планом, що може відбуватись в моєму житті? Чого я не можу 

прийняти? Яку Божу дію, постанову не розумію? Чи може це 

 

MEDITATIONS ON THE WORD OF GOD 
 

  

Today’s gospel –Nov 6  
Sunday 22 after pentecost 
Galatians 6: 11-18 
Luke 16: 19-31 
 

Galatians 6: 11-18 
 

Brethren, see what large letters I make when I am writing in 

my own hand! It is those who want to make a good showing 

in the flesh that try to compel you to be circumcised—only 

that they may not be persecuted for the cross of Christ. Even 

the circumcised do not themselves obey the law, but they 

want you to be circumcised so that they may boast about 

your flesh. May I never boast of anything except the cross of 

our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified 

to me, and I to the world. For neither circumcision nor 

uncircumcision is anything; but a new creation is everything! 

As for those who will follow this rule—peace be upon them, 

and mercy, and upon the Israel of God. 

 From now on, let no one make trouble for me; for I 

carry the marks of Jesus 

branded on my body. 

May the grace of our 

Lord Jesus Christ be with 

your spirit, brothers and 

sisters. Amen. 
 

Luke 16: 19-31 
 

And the Lord said: 

“There was a rich man 

who was dressed in purple and fine linen and who feasted 

sumptuously every day. And at his gate lay a poor man 

named Lazarus, covered with sores, who longed to satisfy his 

hunger with what fell from the rich man’s table; even the 

dogs would come and lick his sores. The poor man died and 

was carried away by the angels to be with Abraham. The rich 

man also died and was buried. In Hades, where he was being 

tormented, he 

looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his 

side. Hecalled out, ‘Father Abraham, have mercy on me, and 

send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my 

tongue; for I am in agony in these flames.’ But Abraham 

said, ‘Child, remember that during your lifetime you received 

your good things, and Lazarus in like manner evil things; but 

now he is comforted here, and you are in agony. Besides all 

this, between you and us a great chasm has been fixed, so 

that those who might want to pass from here to you cannot 

do so, and no one can cross from there to us.’ He said, ‘Then, 

father, I beg you to send him to my father’s house—for I 

have five brothers—that he may warn them, so that they will 

not also come into this place of torment.’ Abraham replied, 

‘They have Moses and the prophets; they should listen to 

them.’ He said, ‘No, father Abraham; but if someone goes to 

them from the dead, they will repent.’ He said to him, ‘If 

they do not listen to Moses and the prophets, neither will 

they be convinced even if someone rises from the dead.’” 
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взагалі несприйняття та нерозуміння свого життя в цілому? 

Чому я живу таким життям? як живу? Все це означає, що на 

моєму серці лежить покрівець. Той самий, який змусив 

євреїв видати Ісуса на смерть та розіп’яcти. Коли в стосун-

ках між людьми зникає справжній відвертий діалог, то по-

чинаються недомовки, образи, будування віртуальних фор-

тець у своєму серці; зникаєдовіра, приходить недовіра, 

нарікання, несприйняття. 

 Той самий механізм має місце у стосунках людини 

з Богом. Таколи звертаєтесь до Господа, спадає покрівець. 

Отже, моя сліпота, несприйняття, нерозуміння того, що 

відбувається в моєму житті − це “плоди” відсутності щирого 

діалогу між мною та Господом. Відсутність постійної, регу-

лярної молитви від всього серця веде до духовної сліпоти, 

до того, що покрівець накриває моє серце і я більше не ро-

зумію того, що відбувається з моїм життям. Якщо не хочеш, 

щоб човен твого життя попав в страшну бурю, наслідки якої 

не відомі, почни щирий діалог з Богом. Вилий з довірою на 

Нього все, що є в твоєму серці. Те, чому я присвячую свій 

час, формує мене і я або набуваю подобу Божу, постійно з 

Ним спілкуючись, або рухаюсь у зворотньому напрямку і 

стаю подібним до скотини. Залишатись на одному місці 

неможливо. Це той вибір, свободу якого мені гарантує даро-

вана мені свобідна воля. Отже, питання до мого серця: Що я 

обираю? Чи я хочу бути Богом по-благодаті, чи я хочу бути 

скотиною? Чи є покрівець на моєму серці? Що я маю з 

нимзробити саме зараз? Яку поставу свого серця хочу мати?  
 

Meditation 
 

Jesus teaches us what will happen after death. The eternal human 

soul will face the truth about itself, the consequences of own de-

cisions and actions. The time of God’s grace will be replaced by 

time of God’s justice. 

 Being tormented in Hades, the rich man is not complain-

ing. He does not justify himself, does not excuse himself, does not 

raise claims to God, but just asks for some relief for himself. The 

rich man understands why he has got to Hades. His suffering par-

tially lies in seeing Lazarus in Abraham’s bosom: the very Laza-

rus nobody needed, lying at his gate, sick and hungry. Probably, if 

the rich man was respectful about Lazarus as a person, a Hebrew, 

if he appreciated the life given to him by God and the command-

ments given by God on helping the needy and the poor, he could 

have ordered his servants to bring him some food from banquets 

and some clothes he himself no longer needed. 

 God shows Lazarus’ dignity to the rich man by placing 

him in Abraham’s bosom. God acknowledges Lazarus as a right-

eous person with a clean heart, remunerates him for sufferings. In 

spite of that, the rich man fails to change his attitude to Lazarus. 

He tries to send Lazarus for water, send him with an errand to his 

brothers. The rich man tries to manage it with Lazarus, but does 

not ask him personally, he asks via Abraham. He does not ask 

Lazarus to forgive his indifference to his problems. 

The rich man takes care of his brothers. He realizes that their way 

of living may lead them to the place of torment. Though they 

know both Moses, and the prophets, but they do not listen to 

them, they live in their own luxurious way, having banquets, be-

ing indifferent to God’s commandments. If they don’t listen to 

Moses and the prophets, even if when someone resurrects from 

the dead, they won’t believe it. Jesus has resurrected from the 

dead. He offers forgiveness of sins, God’s blessing and love, and 

after death – the Kingdom of God. He offers it to all those ready 

to accept it, but, unfortunately, many people cannot or are not 

willing to believe in this. 

ЗАКЛИКУ 2022  Сьогодні офіційно розпочинається щорічний єпархіальний ЗАКЛИК 

2022 єпархії св. Миколая. Він буде проведений у всіх наших 43 парафіях та місіях, 

починаючи від сьогодні і до 3 грудня. Кожна парафія і місія має можливість допомо-

гти Владиці Венедикту вирішити проблему фінансової підтримки єпархіального ад-

міністрування та спланувати майбутнє зростання нашої Єпархії. Просимо вас розг-

лянути можливість підтримки Share 2022. Свої внески Ви можете надсилати на адре-

су Єпархії, кинути їх у кошики для пожертв протягом найближчих тижнів заклику 

або зробити онлайн пожертву на нашому веб-сайті www.chicagougcc.org (натисніть 

на банер Share-2022). 
 

Share 2022—Today officially begins the St. Nicholas Eparchy’s Annual Eparchial Appeal 

Share 2022. It will be conducted in all of our 43 parishes and missions beginning today 

through November 27. Each parish and mission can help the Eparchy to meet current epar-

chial expenses and plan for the future growth of our Eparchy. You can either mail your 

contributions to the Eparchy address, place it in the collection basket during the coming 

weeks of the appeal or make an online donation on our website www.chicagougcc.org (click on “Share-2021” banner). 

Please support Share 2022. 

http://www.chicagougcc.org
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SUN NOV 6th - PAUL THE CONFESSOR (G)     
MARTYR ARETA & THOSE WITH HIM (J) 
8:00 AM - Pray for the Seniors of the Parish; Health: Roman, 

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

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

Health: Zenon Wozny (Lydia Wozny);  Lyubov, Anhelyna-

Ksenia, Maksym-Volodymyr, Taras, Tetyana, Roman, Makar, 

Sashko,  Maria, Olha, Ivan, Diana, Maryana 

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

ings received, health and a good academic year  for Maia, Lu-

ca, Ana & Sasha (Cozuc Family) 
 

MON NOV 7th – 33 MARTYRS OF MILLITENE (G) 
MARTYRS & NOTARIES MARCIAN & MARTYRIUS (J) 
9:00 AM - Pray for the military  

6:30 PM  - VESPERS WITH LYTIA 
 

TUES NOV 8th– ARCHANGEL MICHAEL & ALL THE BODILESS POWERS OF HEAVEN  (G) 
GREAT-MARTYR DEMETRIUS (J) 
9:00 AM– In memory: +Svitlana 
6:30 PM  Pray for the sick & shut-ins  
 

WED NOV 9th- MARTYRS ONISIPHORUS & PORPHYRY (G) 
 MARTYR NESTOR (J) 
9:00 AM– Pray for our clergy 
 

THUR NOV  10th– APOSTLE ERASTUS & THOSE WITH HIM (G) 
MARTYRS TERENTIUS & NEONILA (J) 
9:00 AM–Pray for the Ukrainians coming to America and seek-

ing shelter 
 

FRI  NOV 11th  - VENERABLE THEODORE THE STUDITE (G) 
VENERABLE ABRAHAM OF ROSTOV; VENERABLE-MARTYR ANASTASIA (J) 
Veterans Day 
9:00 AM  - Remember and pray for all the veterans who have 

fought for freedom 
 

 

Sat NOV 12th-HIEROMARTYR JOSAPHAT OF POLOTSK (G) 
MARTYRS ZENOBIUS & ZENOBIA (J) 
9:00 AM -  In memory: +Nataliya, +Oleksandra, +Yelena, 

+Yevhenia,  +Myroslava, +Tamara, +Zoya, +Viktor, 

+Yevhenia, +Bohdan, +Natalka, +Natalie, +Mykola,  

+ Bohdan Adamko,+Ivan,+Ihor,  +Olha, +Bohdan, +Hanna, 

+Ivan, +Rozalia, +Dmytro, +Maria, +Oleksa, +Stepan, +Maria 

5:00 PM - Vespers 
 

SUN NOV 13th - HIEROMARTYR ST JOHN CHRYSOSTOM  (G)     
APOSTLES STACHYS, AMPLIUS & OTHERS WITH THEM (J) 
8:00 AM -  Pray for the Seniors of the Parish;  

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

11:30 AM -For the youth of the parish;   

CANDLES FOR  NOVEMBER 2022 

Memorial Candles 

* In loving memory of Anna & Mykola Szluz (Fred & 

Stefanie Fiedler & Family) 

* In memory of all the deceased clergy of St Joseph the 

Betrothed 

Perpetual Oil Lamp 

 * In loving memory of Dr. Osyp Szandra (Luboslawa 

Szandra) 

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   
* In loving memory of Mychailo Skrobacz  

(Skrobacz & Wozny Families) 

* Available 

St. Joseph the Betrothed  
* Health & Blessing for Lyubov Shevchyk, Joan 

Celewych and Yuriy (in Ukraine) 

*Available 

St. Nicholas the Wonderworker  
* Available 

* Available 

Our Lady of Protection 
* Available 

* Available 

Keep in your prayers:   Maria B, Olga Kozak, 

Rosalie Deeds, Ed Coleman, Riley No-

lan, 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. Mi-

chael Bliszcz, Debbie Cerkowniak, Barb Floyd, Connie 

Berhodth, John Szpak, wounded soldiers, our clergy; 

the refugees of Ukraine, orphans of Ukraine; the sol-

diers who have fallen fighting for the freedom of 

Ukraine; victims of natural disasters and the sick and 

shut-ins of the parish 

 This Week             Цього Тижня 
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 doES YOUR CHILD UNDERSTand the GOSPEL? 

Gregorian  Calendar 
Nov  6, 2022 
Luke 16:19-31  

TAKE CARE OF THE POOR  
One day, our Lord Jesus told a story. He said, “Once there was a 
rich man. He dressed in fancy clothes and ate big feasts every day. 
At the man’s gate, there was a poor man named Lazarus. His body 
had sores on it that dogs sometimes licked. He wished for food that 
fell from the rich man’s table.  
 

“One day, Lazarus died. The angels came and took him to be with 
Abraham. The rich man died, too. He was in Hades, and he was 
miserable. The rich man could see Lazarus with Abraham. He 
asked Abraham to send Lazarus to dip his finger in water to cool 
his tongue.  
 

 “But Abraham reminded the rich man that he had many 
good things when he was alive, but he had ignored Lazarus at his 
gate. The rich man listened carefully. Since Lazarus couldn’t help 
him, he begged Abraham to send Lazarus to warn his five brothers 
so they wouldn’t be greedy and end up in Hades, too. Abraham told 
the rich man that his brothers should listen to Moses and the proph-
ets’ teachings so they could be saved. The rich man did not think 
they would pay attention to those teachings, but they would obey 
someone who came back from the dead.  
 

 “But Abraham said, ‘If they won’t listen to Moses and the 
prophets, they would not stop being selfish even if Lazarus came 
back from the dead to talk to them. 

What Do You Think? 

1. Look at the icon of this Gospel story. Can you find the rich man? Can you find Lazarus, the poor man?  
 
2. In the icon, look for an angel. The angel is giving food to Lazarus. This tells us that even though he was poor and had noth-
ing when he lived on earth, Lazarus has all he ever wanted in Heaven.  
 
3. There are many poor people living on earth. We can help them. Ask your mother or father how you can help. Some of the 
money in the Church collection goes to feed the poor.  
 
4. Everything we have comes from God. How do we say “thank you” to God? We share what we have.  

 Кирило-Мефодіївська спільнота при парафії Св. Йосифа Обручника- 
Благодійна Вечірка «Танцюй як ЗСУ» 

Подія відбудеться 12 листопада (субота), в залі під церквою. Початок: 6 PM 

– Вхід: 21+ (без дітей)  Квитки коштують  $35 Кількість місць обмежена!!! 

Тому телефонуйте за номером телефону 773-827-2372 (Діма), щоб зробити 

попередню резервацію та придбати квитки! Також їх можна купити щоне-

ділі після служби під церквою та в канцеляріі при церкві в робочі години 

(будинок Самопоміч) 

До уваги українців, яким потрібна робота! 
Американська компанія, яка має офіси розташовані в Franklin 

Park та Elk Grove Village, готова створити нові робочі місця для 

потребуючих з України.  Всі деталі, умови праці та інше ви змо-

жете дізнатися на семінарі який відбудеться 13 листопада о 1:30 

PM за адресою: 

St Joseph Church  

5000 N Cumberland Ave 

Спікер та спів-організатор події: 

Alexandra D. Baranyk / Baranyk Law 
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Julian Calendar 
 

Nov 6, 2022 
Luke 8:5-15 
 

THE PARABLE OF THE FARMER 
One day, our Lord Jesus told a parable, a story with 

special meaning. He said, “A farmer went to plant seeds 

in his field. Some seeds fell on the path. They were 

stepped on and the birds ate them. Some seeds fell on 

rocks. They started to grow, but soon wilted because there 

wasn’t enough water for them. Some seeds fell in weeds. 

Thorns grew on the weeds and killed the baby plants. 

Some seeds fell on good soil. They grew well and gave a 

big crop.” 

 Jesus’ disciples asked Him what the parable 

meant. He said, “The seed is God’s words. The places in 

the story where the seed fell are 

people who hear God’s words. 

The path in the parable is like 

people who hear God’s words, but 

the devil comes and takes the 

words away so the people do not 

obey God. The rocks are people 

who hear God’s words and are 

happy. But they only believe God 

for a little, and then stop. The 

thorny place is like the people who 

hear God’s words but start 

thinking about stuff on earth 

instead of about God. But the good 

soil is people who hear God’s 

words and obey them.” 
  

What Do You Think? 

1. Who was this parable about? 

  

2. What did the farmer do? 

Why do you think he did that? 
  

3. Did it work? Did he get what 

he wanted?Why or why not? 
  

4. Jesus said we are like the 

different kinds of soil in the 

story. What did He say that the seed is? 
  

 5. Think of the different kinds of soil. Which one 

was the best? Which do you want to be like? 
  

6. What can you do today to be like that?. 

  

Юліанський календар 
 

6  2022 р 
Луки 8:5-15 
 

  ПРИТЧА ПРО Сівача 
  Одного дня наш Господь Ісус розповів притчу, 

історію з особливим значенням.  Він сказав: «Сівач пішов 

сіяти насіння на своєму полі.  Деякі зерна  впали на скелю. І 

птахи їх з’їли.  Деякі насіння впали на каміння.  Вони почали 

рости, але незабаром зів’яли, бо їм не вистачало води.  Деякі 

насіння впали в бур'яни.  Терня виросли на бур'янах і вбили 

молоді рослини.  Частина насіння впала на добрий ґрунт.  Во-

ни добре росли і дали великий урожай». 

  Учні Ісуса запитали Його, що означає ця притча.  Він 

сказав: «Насіння — це слова Бога.  Місця в притчі , де впало 

насіння, — це люди, які чують слово Боже. Шлях у притчі 

схожий на людей, які чують Божі слова, але приходить дия-

вол і забирає слова, тому люди 

не слухаються Бога.  Скелі - це 

люди, які чують слова Бога і 

щасливі.  Але вони лише трохи 

вірять Богові, а потім переста-

ють.  Тернисте місце схоже на 

людей, які чують слова Бога, 

але починають думати про речі 

на землі, а не про Бога.  Але 

добрий ґрунт — це люди, які 

слухають Божі слова і дотри-

муються їх». 

  

 

 Як ти гадаєш ? 
 

 1. Про кого була ця притча? 
  

 2. Що зробив Сівач ?  Як ви 

думаєте, чому він це зробив? 
  

 3. Це спрацювало?  Чи отри-

мав він те, що хотів? Чому чи 

чому ні? 
  

 4. Ісус сказав, що ми схожі на 

різні види ґрунту в історії.  Що 

Він сказав, що таке насіння? 
  

  5. Подумайте про різні типи 

ґрунту.  Який був найкра-

щим?  на кого ти хочеш бути 

схожим? 
  

 6. Що ти можеш зробити сьогодні, щоб бути таким? 

 

                                                     Чи Ваша дитина розуміє сьогоднішнє євангеліє  ? 
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Sleeping Bags for the Soldiers...St Joseph’s Bratsvo are in 

the process of collecting sleeping bags and will be sending 

them out to Ukraine this week. Go to https://

www.amazon.com to purchase a sleeping bag that will 

handle 0 degrees, for adults big and tall with a hoodie -Temp 

Range (5F – 32F) and with a portable waterproof 

compression sack, or go to https://tacticalgear.com/

sleepping-bags. You can have the sleeping bags delivered to 

the church (St Joseph Church, 5000 N Cumberland Ave, 

Chicago, IL 60656) or you can drop the sleeping bags in our 

church hall.       Glory to Ukraine!        Glory to Heroes! 

Спальні мішки для солдатів 
  St Joseph’s Bratsvo збирає спальні мішки та відправить 

їх в Україну цього тижня.  Перейдіть на https://

www.amazon.com, щоб придбати спальний мішок, який 

витримає 0 градусів, для великих і високих дорослих з 

толстовкою -Temp Range (5F – 32F) і портативним водо-

непроник -ним  компресійним мішком, або перейдіть на 

https://tacticalgear.com/sleepping-bags.  Ви можете доста-

вити спальні мішки до церкви (St Joseph Church,  5000 N 

Cumberland Ave, Chicago, IL,  60656) або залишити 

спальні мішки в нашому церковному залі. 

 Слава Україні!  Слава Героям! 
 

 

Collection to help the Orphans/ Gifts 
from ST. Nicholas 

We are collecting candy and clothes for 

the orphaned children in Ukraine. Can-

dy can be left in the large box near the 

entrance to the church office. You can 

bring clothes and other items to the 

church hall and leave them with our 

sisterhood. 
 

Акція допомогу сиротами  
   Подарунки від  св. Миколая 

Триває акція по збору одягу і цукерок для дітей українських 

сиротинців. Цукерки можна залишити у великій коробці 

при вході до канцелярії. Одяг та інші речі просимо 

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 with Divine Liturgy 

  

Ukrainian American Veterans - Post 32 This year’s Veter-

ans Day collection Is dedicated to the Ukrainian Refugee 

Mothers and children. On Sunday, November 6, 2022, the 

Ukrainian American Veterans - Post 32 Chicago, will be 

handing out Poppies (Makki) and collecting donations be-

fore and after each Divine Liturgy.   

Американські ветерани - українці , пост 32 - 
Цього року колекція до Дня ветеранів присвяче-

на українським матерям і дітям-біженцям. У 

неділю, 6 листопада 2022 року, Українські Аме-

риканські Ветерани - Пошта 32 Чикаго, роздава-

тимуть Маки та збиратимуть пожертви перед і після кожної 

Божественної Літургії.   

 

We ‘re back making pyrohy... 
This week we will be in the Church Kitchen on  

THURSDAY Nov 10th at 5:00pm. See your friends and 
make new ones. All are welcome to come and make this 

Ukrainian delicacy and as well  benefit our parish! 
 

Ми повертаємося до виготовлення пирогів...   Цього 

тижня ми будемо на церковній кухні у ЧЕТВЕРТ,  10 

листопада, о 5:00 веч. Ви зможете  зустріти  своїх 

друзів і знайти нових .   Ласкаво просимо всіх бажаю-

чих приготувати цей український смаколик і принести 

користь нашій парафії! 

 Братство і Сестринство парафії Св Йосифа Обручника в м. Чикаго 

гостинно запрошує на давню українську традиційну заба-

ву  ЗАПУСТИ 26-го листопада– Ця традиція була започаткова-

на нашими предками, щоб благоговійно ввійти у Великий 

піст перед Різдвяними святами!   

ВСІ ЗІБРАНІ КОШТИ ПІДУТЬ НА ПОТРЕБИ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ 
УКРАЇНИ 

Отож, зроби свій внесок для перемоги 

РАЗОМ МИ ВЕЛИКА СИЛА ! 
 

З нетерпінням чекаємо вас 26-го листопада, початок о 6-й 

годині по полудню за місцевим часом. 

В програмі заходу: музичний гурту, аукціон, фірмовий коза-

цький стіл від братчиків та шведський стіл від сестриць, бар. 

Ціна вхідного квитка 70$  (придбати можна в церковній кан-

целярії та/або при вході).  Вхід для осіб від 21-го року. 

https://www.amazon.com/
https://www.amazon.com/
https://tacticalgear.com/sleepping-bags
https://tacticalgear.com/sleepping-bags
https://www.amazon.com/
https://www.amazon.com/
http://tacticalgear.com/sleepping-bags

