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THE FIRST THREE PETITIONS 

Christ’s words which express the first three peti-

tions: “Hallowed be thy name; Thy kingdom come; Thy 

will be done” represent such an 

unfathomable depth of thought 

that some commentators believe 

that in their essence all three of 

these petitions have one and the 

same meaning. This is not to be 

wondered at. Almost every word 

of Holy Scriptures is a bottom-

less well of great wisdom. Ra-

ther, not almost every word, but 

every word. 

When an inspired book inter-

prets Holy Scriptures such unex-

pected meanings of even an un-

exceptional word are unveiled (I 

recall St. Paul’s words: “the Rock was Christ” in 1 Corin-

thians 10:4) that we cannot but ponder about any word in 

Scriptures if it does not hold in itself some concealed treas-

ure. If every word of Holy Writ contains hidden riches, 

then how much more ought this to be said about the words 

of Jesus Christ that have the meaning found in the words of 

the Lord’s Prayer? 

These first three petitions have -- we must guess -- 

hundreds of meanings, or rather one meaning, but so lofty 

and profound that we are unable to express it even with 

hundreds of our words. Each one of them is like a sun 

which not only illuminates and warms the whole solar sys-

tem and the whole of our earth, giving life to all human-

kind, and at the same time surrounding with its warmth the 

tiniest insect and the smallest blade of grass, adapting to 

their life, their needs, their development, In the same way 

that word of God applies equally to heaven and to the 

earth, to all of humanity and to each individual soul, adapt-

ing itself to every, even to the most trivial, needs of the 

 

ТРИ ПЕРШІ ПРОХАННЯ 

Слова Христа, що вислов-люють три перші 

прохання: “да святится ім’я Твоє, да при-йдет царствіє 

Твоє, да будет воля Твоя” 

виявляють таку безмірну 

глибінь гадок, що деякі 

коментатори Господньої 

молитви дотримуються думки, 

що по суті всі ці прошення 

означають одне й те ж, чому 

ніяк не можна диву-ватися. Бо 

якщо майже кожне слово 

Святого Письма є безоднею 

премудрості, а радше треба 

сказати не майже, а кожне 

слово; якщо Святе Письмо, 

трактоване натхненою книгою, 

відкриває такі несподівані 

значення слова, у якому чоловік звичайно не добачає 

ніякої глибокої гадки пригадую слова св. Павла: 

“Каменем був Христос” (1 Кор. 10, 4), то не можемо 

про якесь слово Святого Письма сказати, що нема в 

ньому якиxось прихованих тайн. Тому, повторюю, 

коли кожне слово Святого Письма має й містить у собі 

потаємні скарби, то оскільки ж більше треба це сказати 

про слова Ісуса Христа такого значення, як “Отче 

наш”. 

Ці три перші прохання мають так здогадуємось 

сотні значень і сотні застосувань; кожне з них неначе 

те сонце, що не тільки просвічує і огріває цілу сонячну 

систему і цілу нашу землю, даючи життя всім 

творінням, цілому людству, а рівночасно, огортаючи 

своїм теплом найменшу комашку й найменшу 

травицю, пристосовується до їх життя, до їх потреб, до 

їх розвою. Так само це Боже слово Бога Слова 

однаковою мірою стосується неба й землі, цілого 

людства й кожної душі зокрема та відповідає кожній 

хоч би найдрібнішій потребі наймарнішого духовного 

МИ ПРОДОВЖУЄМО СЕРІЮ ПРО ЗНАЧЕННЯ 
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єства. Воно мусить мати стільки значень, щоби в 

кожному застосуванні, а їх мільярди й мільярди, бути 

так відповідним, ніби іншого значення не мало, й у 

кожному застосуванні зберігатиме всі безконечні 

прикмети Божого слова. Так, як у найменшому 

промінчику сонця спектральним аналізом можна 

відшукати відблиск кожного металу, жар якого 

міститься в сонячному світлі. За таких обставин 

природно, що пояснення людей розходяться, як 

розходи-лися б і пояснення святих ангелів. 

Тому й не без страху приступаю до цього 

пояснення, тим більше, що пишу ці слова в 

Підлютому, не маючи достатньої бібліотеки. 

Видається, що три перші прохання 

“Отченашу” містять цілу Божу сторону життя людства 

й життя людини, як і три перші Божі заповіді. Чим 

одне прохання різниться від іншого, не легко сказати, 

бо в кожному все міститься. І, просячи цих трьох 

дарунків, кожний з яких є безумовно якимось 

безконечним нашим добром. 

Найперше і найважливіше, варто коротко 

сказати, просимо про Бога так, як Бога можемо 

посідати й посісти, просимо про Божого Сина, 

передвічну Софію, та про Животворящого Духа. Тому 

й деякі богослови стверджують, що в кожному про-

ханні просимо про те ж саме, а різниця може бути 

лише в наших поняттях І в нашому способі мовлення, 

до чого Христос сходить. Одначе думаю, що таке 

пояснення дале-ко не достатнє, бо тим нашим різним 

поняттям мусять відповідати й різні дари, які просимо, 

благодаті, чи різні блага, велич яких ми в дійсності 

лише зі свого ніщо оцінюємо. Але вони (ці блага) не 

тільки в наших поняттях різні, але й самі в собі поміж 

собою різні. Щоб коротко свою думку висловити, я 

так розрізнив би: перше прохання стосується всього 

того, що треба назвати богопочитанням або 

богопоклонінням, або призиванням імені Бога; друге 

стосується до всього, що належить до людської 

спільноти, до Церкви, життя людства, суспіль-ного 

життя й того, що в житті кожної людини цим по-

няттям відповідає. 

Третє прохання стосується того, що випливає з 

двох перших, освячення й досконалості людства і 

людини, а через це і її спасіння, покаяння, чи 

виправлення. В кожній з цих трьох груп є Божа справа 

і наша в ній участь. Ця Божа справа стає нашим 

добром: беремо участь у Божій службі чи Божій хвалі, 

загально в Божому творі, яким є царство Боже на небі, 

на землі і в людських душах, та в Божій волі, в якій 

полягає наше спасіння і святість. Стати учасником 

Божої справи в цих трьох напрямах, це найвище, 

абсолютне добро для нас це не що інше, як стати 

причасником Бога, найвищого Добра, нашого Добра. 

Цих благ бажати це найвища й найдосконаліша  

молитва, що вводить і вкладає в душу найдосконалішу 

most insignificant spiritual being. 

It must be so many-faceted so that in every appli-

cation, and there are billions and billions of them, it might 

be so complete as if it had no other function. And in every 

application it will still have all of the endless qualities of 

God’s Word. This being the case, it is only natural that hu-

man interpretations vary, as would, indeed, even those of 

the holy angels... 

It appears that the first three petitions of the Lord’s Prayer 

in themselves, like the first three commandments, contain 

the whole Godly aspect of the life of humanity and of indi-

vidual persons. It is not easy to say how one petition differs 

from another because each encompasses everything. Thus 

in asking for these three gifts, we ask for what is for each 

of us something undoubtedly and infinitely good. 

First and most important is that we are asking for 

God in the way that we are capable of reaching for and 

possessing Him. We are asking for God’s Son, the Eternal 

Sophia (Wisdom), and for the Life-Giving Spirit. This is 

why some theologians simply assert that in each of these 

petitions we are asking for the same thing. The difference 

possibly lies in our concepts and in our way of expressing 

them, the human way of expression to which Christ conde-

scends. Still, I think that this explanation is not sufficient 

because all of those different concepts must have their own 

corresponding gifts or benefits. The grace for which we ask 

can be embodied in a variety of ways. Or when we ask for 

benefits, whose greatness we receive simply of our own 

insignificance, those benefits are not only different depend-

ing on our concept of them, they are also different, one 

from the other. 

To express my thought briefly, I would make the 

following differentiation between the petitions: The first 

petition relates to all that should be called worship or ado-

ration of God, or calling on the Name of God. The second 

relates to everything that concerns human organization -- 

the Church, the life of humanity, society, to all the ways in 

which these touch on the life of the individual. The third 

petition relates to what flows from the first two -- the sanc-

tification and perfecting of humanity and the individual; 

and, through this, their penitence or reform and salvation, 

In each of these three groups can be found God’s 

Work and our participation in it. God’s Work becomes a 

benefit for us. We take part in serving God or praising 

Him, and generally in God’s Creation. That Creation is 

God’s kingdom in heaven, on earth and in human souls. It 

lies in God’s will in which are our salvation and sanctifica-

tion. To become participants in God’s Work in these three 

aspects is for us the highest and boundless good. It is noth-

ing other than entering into communion with God, the 

highest good, also our Good. 

To desire that Good is prayer at its loftiest and 

most perfect. It brings and instills into the soul the loftiest 

and most perfect virtue: God’s love. In this, too, is a school 

of prayer. A miracle-working school, I can say without any 
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й найвищу чесноту Божої любові; у тому також і школа 

молитви, і без сумніву скажу: чудотворна школа. Як же  

інакше назвати школу, яка дає учням відразу те, чого 

хочуть навчитися, і тою мірою, якою хочуть навчитися. 

Людина, яка з бажанням навчитися молитись, стає перед 

Боже лице, щоби відмовити “Отче наш”, є вислухана, ще 

поки почне говорити. Його бажання виконується в міру 

сили й глибини того бажання. Ще не почавши вимовляти 

свого прохання лиш стає перед Отцем нашим, що на небі, 

а вже у цьому передслові в душі його в міру бажання 

починає святитись ім’я Боже, в міру бажання входить у 

душу Боже царство, а Божа воля в тій душі в міру 

людської волі виконується так, як у небі. 

Очевидно, це перший проблиск, поза яким 

відкриваються виднокруги так само безконечні, як 

безконечним є Бог, але в цих перших проблисках вже є те 

саме світло, початок того, про що людині розходиться; 

вже наука дана, вже воля налаштована до молитви, 

стільки, скільки хотіла. Очевидна річ, коли ця воля слаба, 

зимна, лінива, то й те небесне світло, те свячення Божого 

імені є далеким відблиском, хоч (якщо в душі бодай 

найдальший відблиск Божої любові блискавкою, що 

триває лише секунду, перебіжить через ум і серце) того 

такого далекого відблиску достатньо, щоби душу 

найбільшого грішника вирвати з аду й на віки спасти. І 

що ж у тому дивного? Коли той від-блиск це відблиск 

Божого імені, і коли в цій душі будь що будь, незважаючи 

на всі невірності, пристрасті, без-законня, з Божого дару, з 

благодаті хоч здається, що на устах, але так, що й розуму, 

й серця здалека торкнуло “святиться ім’я Боже”. Що далі, 

у тих виднокругах, у тому далекому горизонті те слово 

приносить, що дає, що зна-чить про це скажемо більше. 

Тут лише констатуємо дійсно чудотворну силу слова. 

Цілком те ж слід сказати й про друге та третє про-

хання. Кожне з них приносить чудотворну силу, бо це 

сила Божої благодаті й Боже царство, яке всередині вас, 

це Боже царство, що є першим блиском того Божого 

царства, в яке входять ті, хто творить волю Отця небес-

ного (Мт. 7, 21). Шукати цього царства і цього, яке 

всередині нас, і того, яке в небі, це  молитися. На-вчитися 

молитись  це навчитися шукати царства, чи шу-кати Бога, 

чи любити Бога. Все це одне і те ж. 

 Аби не затягувати бесіди, скажу коротко, що й 

третє прохання тим самим і тою ж мірою чудотворне, тою 

ж мірою є наукою молитви, так само наповнює людську 

волю в міру того, якою є ця воля, малою чи великою, 

глибокою чи плиткою, бо Божа воля святість наша, а 

святість у благодаті і святістю йдеться до Бога, та в 

святості посідається Бога, й бажання святості, чи Божої 

волі є любов’ю Бога. І молитвою не можна більше 

людину навчити молитися, ніж навчити її шукати Божої 

волі, чи бажати Божої волі, чи говорити: “Да будет воля 

Твоя” - “нехай буде воля Твоя”. ♦ 
 

 

  

doubt. What else can we call a school that at once gives 

its pupils what they want to learn in direct proportion to 

their desire to learn? 

One who, in the desire to learn to pray, appears 

before the face of God to say the Lord’s Prayer, is heard 

directly even before he speaks. His desire is fulfilled ac-

cording to the power and depth of that desire. He might 

not have yet begun to present his petition, has but ap-

peared before the face of our Father who is in heaven, but 

already in those pre-introductory words, in proportion to 

his desire, God’s Name has begun to be hallowed. Into 

his soul, in proportion to his desire, enters the Kingdom 

of God, and God’s will is done in that soul, in proportion 

to the human will, as in heaven. 

That, obviously, is but the first flicker beyond 

which open vistas as boundless as God is boundless. But 

even in that first glimmering is that light, the beginning 

of the concerns the individual desires to address. The les-

son has already been given; already the will is attuned to 

prayer as much as it wants to be. 

Of course, if that will is weak, cold, lazy, that 

heavenly light, that hallowing of God’s name, is but a 

weak distant reflection. And yet, when in that soul even 

the most distant reflection of God’s love flashes like 

lightning through the intellect and heart, even for a sec-

ond, it is sufficient to snatch the soul of the greatest sin-

ner from Hell and save it eternally. 

And what is strange about that? That happens 

when that flicker is the reflection of God’s name, and 

when in that soul, despite all faithlessness, passions, 

transgressions, through God’s gift and grace on the lips -- 

even though but distantly in the intellect and heart -- 

God’s name is hallowed. Do the words, “hallowed be 

Thy name”, not work miracles? 

Exactly the same should be said about the second 

and third petition. Each of them brings with it the power 

to work miracles. This is the power of God’s grace. This 

is the kingdom of God, which is within you; the kingdom, 

which is the first glimmering of that kingdom of God into 

which those who do the will of the heavenly Father shall 

enter (Matthew 7:21). To seek the kingdom which is 

within and that which is in heaven is to pray. To learn to 

pray is to learn to seek the Kingdom, or to seek God, or 

to love Him -- it is all the same. 

 In this same way and to the same extent, the third 

petition is also capable of working miracles. To the same 

extent it teaches prayer, in the same way fills the human 

will, depending on what kind of will it is -- great or little, 

profound or shallow. God’s will is our sanctity; sanctity 

lies in grace. Through sanctity we move towards God. In 

sanctity through love of God and through prayer we pos-

sess God and acquire the desire for sanctity. It is impossi-

ble to teach one more about prayer than when he is taught 

to seek the will of God, or to desire God’s will or to say: 

“Thy will be done”.  ♦ 
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ЮЛІAНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  

 
Сьогоднішнє  Євангеліє-27 листопада 
Неділя 24 після  П'ятидесятниці 
Ап. Филипа 
Еф 2, 14-22 
Лк 8, 41-56 
 

Послання апостола Павла до Ефесян 2, 14-22 
Браття, бо він - наш мир, він, що зробив із двох одне, 

зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто 

ворожнечу, - своїм тілом скасував закон заповідей у 

своїх рішеннях, на те, щоб із двох зробити в собі 

одну нову людину, вчинивши мир між нами, і щоб 

примирити їх обох в однім тілі з Богом через 

хрест, убивши ворожнечу в ньому. Він прийшов 

звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим, що 

були близько; бо через нього, одні й другі, маємо 

доступ до Отця в однім Дусі. Отже ж ви більше не 

чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і 

домашні Божі, побудовані на підвалині апостолів і 

пророків, де наріжним каменем - сам Ісус Христос. На 

ньому вся будівля, міцно споєна, росте святим храмом 

у Господі; на ньому ви теж будуєтеся разом на житло 

Бога в Дусі. 
 

Євангеліє від Луки 8, 41-56 
 

Аж ось прийшов чоловік, Яір на ім'я, який був 

головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він почав 

його просити зайти до нього в хату, бо була в нього 

дочка одиначка, яких 

дванадцять років, і вона вмирала. І як він ішов туди, 

люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що 

була хвора дванадцять років на кровотечу й витратила 

на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто 

з них не міг її оздоровити, підійшовши ззаду, 

доторкнулась краю його одежі й умить стала 

здоровою - спинилась її кровотеча. Ісус спитав: “Хто 

доторкнувся мене?” А що всі відпекувались, Петро 

мовив: “Наставниче, то люди коло тебе юрмляться і 

тиснуться.” Ісус же сказав: “Хтось 

доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з 

мене.” Побачивши жінка, що не втаїлася, тремтячи 

підійшла й упавши йому до ніг, призналася перед 

усіма людьми, чому 

до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй 

Ісус: 

“Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі!” 

Він говорив ще, як приходить хтось від голови 

синагоги і 

каже: “Твоя дочка померла, не турбуй більш 

Учителя.” Ісус 

почувши це, озвався до нього: “Не бійся, тільки віруй, 

і вона 

спасеться.” 

  
 

Today’s Gospel  -November 27  

Sunday 25 After Pentecost 
Ephesians 4: 1-6 
Luke 10: 25-37 
 

Ephesians 4: 1-6 
Brethren, I therefore, the prisoner in the Lord, beg you to 

lead a life worthy of the calling to which you have been 

called, with all humility and gentleness, with patience, 

bearing with one another in love, making every effort to 

maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There 

is one body and one Spirit, just as you were called to the 

one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, 

6 one God and Father of all, who is above all and through 

all and in all. 
 

Luke 10: 25-37 
 

Just then a lawyer stood up to test Jesus. “Teacher,” he 

said, “what must I do to inher- it 

eternal life?” He said to him, 

“What is written in the law? 

What do you read there?” He 

answered, “You shall love the 

Lord your God with all your 

heart, and with all your soul, 

and with all your strength, and with all your mind; and your 

neighbor as yourself.” And he said to him, “You have given 

the right answer; do 

this, and you will live.” 

But wanting to justify himself, he asked Jesus, 

“And who is my neighbor?” Jesus replied, “A man was go-

ing down from Jerusalem to Jericho, and fell into the hands 

of robbers, who stripped him, beat him, and went away, 

leaving him half dead. Now by chance a priest was going 

down that road; and when he saw him, he passed by on the 

other side. So, like-wise a Levite, when he came to the 

place and saw him, passed by on the other side. But a Sa-

maritan while traveling came near him; and when he saw 

him, he was moved with pity. He went to him and band-

aged his wounds, having poured oil and wine on them. 

Then he put him on his own animal, brought him to an inn, 

and took care of him. The next day he took out two denarii, 

gave them to the innkeeper, and said, ‘Take care of him; 

and when I come back, I will repay you whatever more you 

spend.’ 36 Which of these three, do you think, was a neigh-

bor to 

the man who fell into the hands of the robbers?” He said, 

“The one who showed him mercy.” Jesus said to him, “Go 

and do likewise.” 
 

Meditation 
The scribe asks Jesus a very clear question. He wants to find it 

out from the Teacher what he should do to have an eternal life. 

Jesus’ answer claims: do this, and you will live. For those who 

GREGORIAN CALENDAR 
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SUN NOV 27th -  GREAT MARTYR JAMES OF PERSIA  (G)     
APOSTLE PHILIP (J) 
8:00 AM - Pray for the Seniors of the Parish; Health: For the 

health of our community “Nasha vsyudy;  Danylo, Yurij, 

Ostap, Alla, Taras soldier, Liubov, Viktor, Lesya, Mykhailo, 

Sofiia, Aleksandr 

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

Health: Marijka, Helen, Mykola, Lucyna, Mark, Stefania 

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

for blessings received, health and a good academic year  for 

Maia, Luca, Ana & Sasha (Cozuc Family)   
 

MON NOV 28th -  – VENERABLE MARTYR STEPHEN THE NEW (G) 
BEGINNING OF ST PHILIPS FAST; MARTYRS & CONFESSORS GURIAS ET AL (J) 
9:00 AM - For those suffering from depression find support and a  

light support and a light that opens them to life. 
 

TUES NOV 29th – MARTYR PARAMON (G) 
APOSTLE EVANGEILIST MATTHEW (J) 
9:00 AM– Pray for the families separated due to war 
 

WED NOV 30th    – APOSTLE ANDREW THE FIRST CALLED  (G) 
GREGORY THE WONDERWORKER (J) 
9:00 AM–Pray for our clergy 
 

THUR DEC 1ST– PROPHET NAHUM (G) 
MARTYRS PLATO & ROMAN (J) 
9:00 AM–For those who risk their lives fighting for fundamental 

rights that are threatned by authoritarian regimes 
 

FRI  DEC 2ND  -  PROPHET HABAKKUK (G) 
PROPHET OBADIAH; MARTYR BARLAAM 
9:00 AM  - Pray for the sick and shut-ins of the parish 
 
 

Sat DEC 3RD -PROPHET ZEPHANIAH (G) 
FOREFEAST OF ENTRANCE; VENERABLE GREGORY OF DECAPOLIS (J) 
9:00 AM -  In memory: +Nataliya, +Oleksandra, +Yelena, 

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

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

+Yevhenia, + Bohdan Adamko, +Ivan, +Ihor, +Tomir, 

+Beata,+Yuriy 

5:00 PM –VESPERS 
 

 

Sun DEC 4th – GREAT-MARTYR BARBARA; VENERABLE JOHN OF DAMASCUS (G) 
ENTRANCE INTO THE TEMPLE OF THE MOST HOLY THEOTOKOS (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 -   Pray 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. Michael Bliszcz, Debbie Cerkowniak, 

Barb Floyd, Connie Berhodth, John Szpak, wounded 

soldiers, our clergy; the refugees of Ukraine, orphans 

of Ukraine; the soldiers 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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don’t know where these two commandments are recorded, let us 

tell it right away: the first one is in section 6 of the Deuteronomy 

book, while the other one – in section 19 of the Leviticus book. 

The first commandment refers to all the ten commandments, with 

no exception. 

Out of the ten commandments three are related to God, 

while seven refer to people. There is no love either for God, or for 

the neighbor, in case at least one of these commandments is violat-

ed. Love is not an emotion, it is an individual decision. Love 

means obedience. Those who obey do love. And those who diso-

bey do not love. The second commandment refers to every human, 

with no exception. Even more, it refers to strangers. 

For this second commandment God gives His holiness as 

an example. He is holy. His children must be holy. Holiness lies in 

the love for everyone, with no exception. It refers to the 

minutestrelations with our brothers. Love is obedience not just to 

God’s Law, but primarily to the holiness of our God. Evangelist 

Mark interprets God’s holiness as perfection: be perfect as your 

impeccable Father.Luke calls its Mercy: be merciful as your Heav-

enly Father is. Saints are like God, perfect like God, merciful like 

God. Always. 

What does the parable about the Good Samaritan add to 

the truth we already know of? 

The things added are hidden in the characters: a man left 

half dead by the robbers on the side of the road, a priest, a Levite, 

a Samaritan. Nobody can be crossed outfrom the law of love either 

for religious, or for historical considerations, or for any other mo-

tives. Only moral duty has to remain relevant in the face of the 

acute need, while all the other motives should disappear. 
 

Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою 

всередину, крім Петра, Йоана та Якова з батьком та матір'ю 

дитини. Всі плакали за нею і голосили. Він же мовив: “Не 

плачте, вона не вмерла, вона тільки спить.” І ті сміялися з 

нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку й голосно 

промовив: “Дівчино, пробудися!” І дух її повернувсь до неї, і 

вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її 

були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, 

що сталося. 

 

Розважання від Скинії 
 

Він прийшов звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим, 

що були близько. Апостол Павло звертається до ефесян, 

наголошуючи на тому, що вони повноправно є частиною 

Церкви – Христового Тіла. Вибраний народ разом із іншими 

народами стали одним цілим через смерть Воскресіння Ісуса 

Христа. Сьогодні ми не можемо до кінця збагнути величі 

цього таїнства, але для тодішніх людей це був колосальний 

переворот мислення. Часто ми думаємо, що Слово Боже 

належить тільки нам – тим, хто належить до Церкви. Ми 

можемо навіть обурюватися, коли люди, номінально 

невіруючі, цитують Біблію. Відчуття невдоволення 

викликають у нас ті, хто 

приходить до церкви, а – за нашими уявленнями – не є 

гідним цього. Судимо і роздаємо вироки, а разом із тим 

забуваємо, що Христос прийшов до кожної людини. Це Його 

Слово звучить крізь віки і покликане долинути до кожного 

вуха, зачепити почуття кожного серця. 

Слово апостола, звернене до ефесян, також є актуальним для 

нас. Це заклик і заохочення приймати кожну людину в ім’я 

Ісуса Христа. Бо Він хоче, щоб усі спаслися, і немає людини, 

яка не була б люблена Богом. Навіть якщо ми маємо до 

когось особисту неприязнь, ми не можемо його відкидати. 

Маємо молитися і просити у Господа сили, щоб побороти цю 

внутрішню перешкоду і змогти побачити інших людей 

очима Бога. А кожна людина, сотворена на Його 

образ і подобу, має у собі зародок добра. 

Ви більше не чужинці і не приходні, а 

співгромадяни святих і домашні Божі, – говорить апостол 

Павло. Ми не можемо грати роль відкинутих і нікому не 

потрібних, бо Господь кожного з нас приймає, називає 

своїми. Не можемо також дозволяти гріхові, щоб він 

розділяв нас із іншими членами Церкви. Ми співгромадяни 

святих, можемо розраховувати на їхню підтримку та провід. 

Ми, домашні Божі, маємо радість життя в цьому світі, який 

дарований нам Богом,дбаємо про цей світ, як про Божий дім. 

Ми не чужинці, ми маємо куди і до Кого повертатися, куди б 

нас не закинуло життя. У домі Отця багато жител (Ів 14,2). 
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 doES YOUR CHILD UNDERSTand the GOSPEL? 

Save the Date  / Запамятайте Дату 
 

10 ГРУДНЯ - БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ ХОРУ НАДІЇ 
DEC 10 - CHARITY FUNDRAISER NADIYA CONCERT 
 

11 ГРУДНЯ - РІЗДВЯНИЙ БАЗАР - СЕСТРИНСТВА ТА  БРАТСТВА  
DEC 11-SISTERHOOD & BROTHERHOOD CHRISTMAS BAZAAR  
 

11 ГРУДНЯ - БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ БУРМАКИ ТА ЧУБАЯ 
DEC 11 - BURMAKA  & CHUBAJ FUNDRAISER CONCERT 
 

  

JESUS TEACHES US TO CARE FOR OTHERS  

One day, Jesus told this story. He said, “Once there 

was a man who was going from Jerusalem to Jericho. 

On the way, robbers stopped him. They beat him up, 

took his things, and left him almost dead.  

“Soon an important man came by, but he did not stop 

to help the hurt man. Later, another man came down 

the road. He did not help, either—he just kept walk-

ing.  

“But then, a Samaritan—a man who was from a differ-

ent place—came by. When the Samaritan man saw the 

hurt man, he felt sorry for the man. He cleaned up the 

man’s wounds, put him on his donkey, and took him 

to an inn. He told the innkeeper to take care of the hurt 

man. He even gave the innkeeper money to pay for the 

hurt man to stay there.”  

At the end of the story, Jesus asked who was a neigh-

bor to the hurt man. Someone said, “The one who 

showed mercy to him!”  

Jesus said, “Go help other people and show them mer-

cy just like the Samaritan did! 

” What Do You Think? 

1. What happened to the man on his journey?     
 

2. What did the two men do who first passed by the man?  
 

3. What did the third man do? 
 

5. This story is called “The Good Samaritan.” Why is it called that?  
 

6. Look for a chance to be a Good Samaritan and help someone who needs it, today!  

We ‘re making pyrohy… This week we will be in the 

Church Kitchen on  TUESDAY Nov 29th 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  до виготовлення пирогів...    Цього тижня ми будемо 

на церковній кухні у ВІВТОРОК,  29-ГО листопада, о 

5:00 веч. Ви зможете  зустріти  своїх друзів і знайти 

нових .   Ласкаво просимо всіх бажаючих приготувати 

цей український смаколик і принести користь нашій 

парафії! 

Вітаємо нашого пароха, о. Миколу,з Днем 

народження!  Бажаємо Вам Божої  допомоги у 

всіх справах, здоров'я,  взаєморозуміння з 

людьми, які Вас потребують, світла та гармонії 

на душі.  Нехай Бог нагородить 

Вас усіма чеснотами , дарує своє 

благословення та наповнить серце 

правдивим миром та Божою 

любов’ю , на Многії Літа!!!   
 

 

 

Happy Birthday Fr. Mykola! We 

pray for you to receive God's help in all matters: 

health, mutual understanding with people who need 

you, light and harmony in your soul. May God re-

ward you with many virtues, bless you, and fill 

your heart with true peace and love, for many years 

to come !! 
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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. 

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. . 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 водонепроник -ним   

компресійним мішком, або перейдіть на https://

tacticalgear.com/sleepping-bags.  Ви можете доставити 

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! 

 

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 

ЗАКЛИКУ 2022   Метою цьогорічного єпархіального звернення є підтримка основних адміністративних функцій 

Єпархії. Наша парафія є частиною складної та розгалуженої єпархіальної мережі, 

що складається з 43 парафій. Просимо вас розглянути можливість підтримки 

Заклику 2022, і цим самим дати нашій єпархії можливість постійно виконувати її 

основні адміністративні функції.Просимо вас розглянути можливість підтримки 

Share 2022. Свої внески Ви можете надсилати на адресу 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—Giving of our time, talent and treasure is not about giving as a sacrifice. It 

is about givinguntil you feel good about what have given.  Each parish and mission can 

help the Eparchy to meet current eparchial 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 dona-

tion on our website www.chicagougcc.org (click on “Share-2021” banner). Please sup-

port Share 2022. 
 

 

 

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. 

  

              
 

Collection to help the Orphans/ Gifts from ST. Nicholas 

We are collecting candy and clothes for the 

orphaned children in Ukraine. Candy 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 приносити до церковної 

залі і залишати сестринству. 

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

