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OUR FATHER 
 

THE FIRST PETITION: HALLOWED BE THY NAME 
 

The word, to be “hallowed” (sanctificetur) is used in the 
Scriptures in a sense completely the opposite of to be 
“blasphemed” (as used, for example, by St. Paul in Romans 2:24. 

and found in Isaiah and Ezekiel). Undoubtedly, the 
effect of “hallowed” is that when used in calling on 
God’s Name it makes that Name holy, represents 
its holiness in the eyes and soul of the petitioner. It 
is, however, difficult to say what meaning the 
word “hallowed” has when used as an attribute of 
God. When theologians discuss the attributes of 
God, being “hallowed” is one that is generally not 
mentioned. 
In St. Thomas Aquinas we will find a discussion of 
God’s infinite nature, His omnipresence, and other 
attributes, but will find nothing about hallowed-
ness. In created beings, whether angels or persons, 
that word means everything that is noblest, loftiest, 
best in the soul; everything that must bring us near-
er to God, that makes us most like God. 
St. Paul says: “...whatever is true, whatever is hon-
orable, whatever is just, whatever is pure, whatever 
is lovely, whatever is gracious, if there is any ex-

cellence, if there is anything worthy of praise.... What you have 
learned and received and heard and seen in me” (Philippians 
4:8). This is perhaps a description of what hallowedness is. 

In the Gospels Jesus calls His heavenly Father “Holy” 
once (John 17:11) and once “righteous” (John 17:25). Generally 
He refers to God only as His Father. 

The angels, however, use no other but precisely the 
word, “Holy”, to praise God, as might be seen in Revelation 
(4:8). How do they understand this word? -- -All of God’s attrib-
utes taken together: that which in the eyes of the created repre-
sents the glory, greatness, love, goodness, infiniteness, wisdom, 
and other attributes of the Deity. But then it is difficult to under-
stand why when we ask about the nature of God and its essence 
(essentia metaphysica) the theologians, as I recall, seek that es-
sence in the existence of God; existence in itself, absolute exist-
ence, being that is in itself, being that is. Theologians do not 
speak, I believe, about the hallowedness of God as His essence. 

It is possible that the angels through that word “Holy”, 
gather together all of the attributes of the Deity, not as they are 
one with God and one in God, but all of the attributes through 
which people come nearer to God in sanctity, or become like 
God. But here again we find difficulties. Created beings seek to 

“ОТЧЕ НАШ” 
 

ДА СВЯТИТЬСЯ ІМ’Я ТВОЄ 

Перейдім тепер до кожного прохання зокрема. 

Перше прохання: “да святится ім’я Твоє”. 

Слово “святиться”  здається, дуже 

рідко вживане у Святому Письмі. На жаль, не 

маю симфонії й не можу сконстатувати, коли й 

як інші, нечисленні фрагменти пояснили би 

значення, в якому Ісус Христос ужив тут це 

слово. Одначе, без сумніву, що воно може 

означати лише те, що при призиванні Божого 

імені спонукає до того, що Боже ім’я в душі й 

в очах призи-ваючого робить це ім’я святим 

або святим представляє. Що означає слово 

“святий” як Божа прикмета, досить важко 

пояснити; богослови серед Божих прикмет, 

над якими дискутують, про цю прямо не 

згадують. 

Візьмім “Суму” св. Томи, знайдемо 

розділи про безконечність, всюдиприсутність і 

тощо, а про святість не знайдемо. У сотворінь, 

ангелів чи людей це слово означає все,  що найшляхетніше, 

найвище, найліпше в душі, все, що  найбільше наближує до 

Бога, що найбільше робить подібним до Бога. “Все, що 

тільки правдиве, як каже Апостол (Флп. 4, 8), що тільки 

чисте, що тільки справедливе, що тільки святе, що тільки 

любе, що тільки добро-славне чи яка чеснота, чи яка 

похвала: чого ви й научилися, й прийняли, й чули, й бачили 

в мені”... Хіба ось так можна описати, що таке святість. 

Ісус Христос лише раз в Євангелії називає 

Небесного Отця святим: “Отче Святий” (Йо. 17, 11) і раз 

праведним: “Отче праведний” (Йо. 17, 25). 

Але ангели не іншим, а цим словом Бога вихваляють, 

як бачимо з Об’явлення Йоана (Од. 4, 8). Що під цим словом 

розуміють? Усі Божі прикмети разом взяті; те, що сукупно в 

очах творіння являє славу, велич, любов, доброту, 

безконечність, мудрість та інші божества. Але тоді не можна 

зрозуміти, чому, коли питаємо про Божу природу і її 

сутність, усі богослови, як пригадую собі, шукають тої 

сутності в бутті, існуванні Бога; єство від себе, єство 

абсолютне, єство, що само є, або, що є; але ніхто з 

МИ ПРОДОВЖУЄМО СЕРІЮ ПРО ЗНАЧЕННЯ 
СЛІВ МОЛИТВИ ОТЧЕ НАШ,  

НАПИСАНУ  
МИТРОПОЛИТОМ АНДРЕЄМ ШЕПТИЦЬКИМ 
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богословів, як пригадую, не говорить про святість Бога, як 

Його основну прикмету. Може ангели словом “святий” 

збирають усі ті прикмети Божества не якими вони є в єдності 

з Богом і одне у Бозі, але всі прикмети, якими люди святістю 

до Бога доходять, чи стаються Богові подібні. Але тут 

зустрічаємось з новою складністю, що, передовсім, створіння 

доходить до такого Бога, яким є сам в Собі, і власне ціле 

розрізнення Божих прикмет не властиве Богу, а обмеженому, 

малому створеному розуму, чи ангельському, чи людському. 

Облишмо дискусію, нехай вона нам лише підтвердить тайну, 

яка міститься в цьому слові. У цьому слові якась вища 

всякого тлумачення глибінь і ні одному, навіть найвищому 

розу-мові недоступна, в ньому велич чи недоступність, чи 

нео-сяжність, чи комплекс тих усіх понять. Це слово означає 

неспроможність осягнення, охоплення того світла всім 

недоступного, охопленого і пізнаного так повно, як може 

бути зрозуміле лише самим Божим Словом і Духом, а попри 

це настільки нам близького й доступного, що ціле наше 

блаженство полягає у огляданні Його лицем у лице. 

Все, що слово “святий” означає, надить і притягує, 

манить, захоплює і може бути наслідуване. В ньому чис-тота 

і ясність, світло без плями і без темряви, а все-таки й темрява 

вища від усякого розуму й переповнена без-мірними 

тайнами. 

Таким має ставати чи бути Боже ім’я, призиване 

людьми. І цього, щоби воно було таким у призиванні, в 

богопочитанні, в богослуженні людей, просимо першим 

проханням “Отченашу”. І лише в дуже маленькій частині 

можемо розуміти, яким це є і нашим добром. Ми на це й 

створені, аби Бога пізнавати, наш розум є так для Бога, як око 

для світла. Розум, що не пізнає Бога, є буквально в повному 

значенні слова сліпим, невидющим. Та ж ро-зум це 

природний відблиск божества! Через нього ми створені на 

Божий образ; хто не знає свого Творця, не знає, звідки він і 

якого роду, він як сирота чи знайда, що не знає, ким він є і 

звідки, і як називається? 

Та ж розум, завдяки силі, що здатна пізнавати правду, 

може, не лише донизу, на землю дивитися й через мікро-скоп 

пізнавати те, що здається надзвичайно малим. Він може і в 

небо дивитися, і телескопом вимірювати простори небес. 

Розум, що цього не знає, чи в собі не бачить, розум, у якого 

здатність дивитися вгору зникла через брак уживання чи 

через злу волю й пристрасть, подібний до людини, що не 

може на своїх ногах стояти, а як звір на чотирьох лапах 

ходить лише млі. Але в безмежному, вищому значенні є 

нашим добром чи просто кажучи — на-шим життям, нашим 

спасінням — свято призивати Боже ім’я. І все, що на цій 

дорозі може стати участю людей, від того першого знаку 

хреста, що його мама вчить свою маленьку дитинку, аж до 

того поклону, який Всевишньому Богові віддають люди з 

ангелами в небі, кожний крок на цій дорозі є знаменитим і 

превеликим нашим добром. 
Люди пишаються бистротою ума, а не цінують тої 

бистроти, що дає змогу найвище і найдальше бачити; 
цінують знання, а байдужі до найвищого й найціннішого 
знання; цінують і хваляться знайомством та приязню 
великих, славних чи високопоставлених людей, а не здають 
собі справи з цього, чим для них є і чим можуть бути 
відносини, розмови, приязнь, взаємні дари, взаємні докази 
любові з Всевишнім. Люди тішаться, коли часом мають 
нагоду брати участь в якійсь праці чи в якигось подіях, хоч 

approach God as He is in Himself, but all that differentiation of 
God’s attributes is not God’s. It comes out of a limited, small, 
created mind -- whether angelic or human. 

Let us put aside this discussion, but it should serve to 
confirm the mystery that lies in that word. In it there is a depth 
that is beyond understanding, unapproachable even to the high-
est intellect, for in it is the greatness of all those uncircum-
scribed  concepts taken together. That word expresses the im-
possibility of achieving a complete understanding of it. That is 
possible only to the Divine Word and the Spirit. And yet, it is so 
close and approachable that all of our bliss lies in seeing Him 
face-to-face. 

Everything that the word “hallowed” means attracts, 
entices, inspires, captivates us, and is worthy of emulation. In it 
are purity, brightness, light, higher than all intellect and filled 
with measureless mysteries; brightness without blot or darkness. 
But were there darkness, even it would be higher than any intel-
lect and overflowing with endless mysteries. 

Such should the Name of God be or become when hu-
mans call on it. That it be so when called on in worship, in litur-
gical services, we ask in this first petition of the Lord’s Prayer. 
Only in the very slightest degree can we understand the good for 
us that this represents. We were created to know God. Our intel-
lect in relation to God is that of the eye to light. The intellect 
that does not recognize God is in the full sense of the word 
blind, unseeing. The intellect is the natural reflection of Deity; 
through it we are created in God’s image. Who does not know 
his Creator does not know whence he came, of what stock. He is 
like an orphan or foundling who does not know who, what and 
from where he is, and what is his name? 

The intellect through its capacity to know truth can 
look not only down to the earth and examine through a micro-
scope what is apparently infinitesimally minute. It can through a 
telescope also look up into the sky and measure the expanse of 
the heavens. The intellect that does not know this, or does not 
see this capacity within itself, in which that power to look up-
ward has vanished through disuse or ill will or passion, is like 
one who cannot stand on his own two legs, but crawls on all 
four on the ground like an animal. And yet in an infinitely high-
er sense our good--actually, our life, and our salvation – is, in 
piety, to call on God’s Name. It is an excellent and great good 
for us on the road of life, from the first sign of the Cross that a 
mother teaches her small child to that ultimate worship of All- 
Highest God in which people and angels join in heaven. 

People take pride in the swiftness of intellect, but they 
do not value that acuity which makes it possible to see the high-
est and the furthest. They value knowledge, but are unconcerned 
about the highest and most valuable knowledge. They value and 
boast of the acquaintance and friendship of great and famous, or 
highly placed, persons. And yet they do not appreciate what for 
them are and could be their relationship, conversation, friend-
ship, mutual gifts, proof of mutual love with the Most High. 
People are happy when they can sometimes take part in some 
endeavor, or in some event, if only as spectators from afar, par-
ticularly when that undertaking or event has a historic signifi-
cance. Those same people have the opportunity every day to 
play a part, as great as they themselves choose, not only in the 
most important, but in the only truly important event that im-
pinges on all of humanity: the work of salvation. Compared with 
this the greatest events in history have no meaning; those same 
people, however, value this work but little and shun it. 

They are truly poor, truly blind. They could cross the 
Alps with Hannibal or Bonaparte a hundred times with less ef-
fort that those had. With Alexander they could conquer the East 
to the Ganges and beyond. They could be full members of inter-
national congresses with historic significance. A mess of pot-
tage, however, is dearer to them than that glory, those garland 
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би як спостерігачі, здалека, коли ця праця чи ці події 
мають історичне значення. А маючи щодня можливість 
брати активну участь, і настільки велику, наскільки самі 
забажають, не лише в найважливішій, але просто в єдино 
важливій події, що стосується цілого людства, події його 
спасіння, в порівнянні з якою, найвищі історичні події не 
мають значення, це мало цінують і від цієї участі, цієї 
праці ухиляються. 

Дійсно бідні, засліплені! Вони могли би з 
Ганнібалом чи Бонапартом переходити Альпи, 
докладаючи стократ менше зусиль, ніж докладали зусиль 
вони, з Олександром могли би здобувати схід до Гангесу і 
за Гангес. могли би бути членами всеісторичних 
конгресів, а від тої слави, від того значення, від тих вінків 
і від тих нагород їм дорожча миска сочевиці. Якби бодай 
тричі на день відмовляли зосереджено Господню молитву 
ця практика займала б їм не більше, трьох хвилин на 
днину і поволі робила б їх християнами, бо в них 
святилось би Боже ім’я. Боже. чи ж не бачать, яка це 
важлива річ у їх родинному житті, чи ж не розуміють, що 
для них, для їх дітей сталось би, якщо Боже ім’я 
святилося б вже над колискою малих та й над потугами, 
над трудами й терпіннями їх старих?! 

Стій! Подивися! Чи не бачиш того світлого 
Ангела з неба, що розпростер свої крила над убогою 
хатою?... То Боже ім’я святиться! 

Подивися, чи не бачиш цього тихого ясного 
світла, що світить у житті й у всіх подвигах праведника? 
Не заздри, можеш мати те саме: Боже ім’я святиться в 
його житті та в його трудах. Праведний християнин 
святить неділю, Господній день. Хто не святить святого 
дня, той і не бажає, щоб Боже ім’я святилося і хоч устами 
це слово скаже, серце його далеке від Бога. 

Щоб достойно в “Отченаші” сказати “най 
святиться Боже ім’я”, повинен бодай трохи цього в житті 
бажати. І не можна Божого імені зневажати. Хто при 
кожній нагоді без застанови божиться, часом і на 
неправду, зневажає Боже ім’я; хто в святий день 
займається тяжкою працею і не бере участі у Службі 
Божій в церкві, хоч може це робити без великого зусилля, 
зневажає святий день, а тим самим і Боже ім’я.  

Це перше прохання “Отченашу” стосується 
передовсім до цілого життя молитви, є цілком аналогічне 
проханню учня до Христа: “Навчи нас молитися”. Ми 
цим проханням випрошуємо собі духа молитви, бо в 
молитві, передовсім, святиться Боже ім’я; через молитву 
в житті. Можна навіть з певністю сказати, що хто життям 
прославляє Бога, безупинно молиться, його життя 
молиться.  

Зрозуміло, що лише тоді життя прославляє Бога, 
коли людина щиро, добре й довго та покірно мо-литься. 
Без такої молитви не може людина остерегтися гріха, не 
може в житті ані Бога так любити, як належить, ані 
ближнього, як себе самого. Хоч ярмо Христа легке, 
християнське життя стає легким лише з молитвою, а без 
неї нераз дуже важке. Тому й наше прохання є такою 
потребою серця людини. Так, як треба бути правою, 
чесною і доброю людиною, як треба совісно виконувати 
обов’язки, як треба стерегтися самолюбства так треба 
молитви, і то молитви “най святиться в нас і через нас 
Боже ім’я”.  

Ця молитва, те перше прохання “Отченашу”  це 
наша священича молитва. Призивати Господнє ім’я це 
наше завдання, це наш обов’язок. Через нас у душах нам 
повірених святиться Боже ім’я. Наш приклад більше, ніж 
наша проповідь це підтверджує. 
Але щоб наш приклад і наша продовження на с. 8 

People take pride in the swiftness of intellect, but they do 
not value that acuity which makes it possible to see the highest and 
the furthest. They value knowledge, but are unconcerned about the 
highest and most valuable knowledge. They value and boast of the 
acquaintance and friendship of great and famous, or highly placed, 
persons. And yet they do not appreciate what for them are and 
could be their relationship, conversation, friendship, mutual gifts, 
proof of mutual love with the Most High. People are happy when 
they can sometimes take part in some endeavor, or in some event, if 
only as spectators from afar, particularly when that undertaking or 
event has a historic significance. Those same people have the op-
portunity every day to play a part, as great as they themselves 
choose, not only in the most important, but in the only truly im-
portant event that impinges on all of humanity: the work of salva-
tion. Compared with this the greatest events in history have no 
meaning; those same people, however, value this work but little and 
shun it. 

They are truly poor, truly blind. They could cross the Alps 
with Hannibal or Bonaparte a hundred times with less effort that 
those had. With Alexander they could conquer the East to the Gan-
ges and beyond. They could be full members of international con-
gresses with historic significance. A mess of pottage, however, is 
dearer to them than that glory, those garland and awards, that prom-
inence. If they were to say the Lord’s Prayer with full concentration 
but three times a day -- such a practice would not take more than 
three minutes daily -- that practice would slowly make them into 
Christians, for in them the Name of God would be hallowed. Do 
they not see how important this is in their family life? Do they not 
understand what it means to them that God’s Name be hallowed 
already over the cradle of the little ones and also over the efforts, 
the labors, and suffering of their elders? 
Stop! Look around you! Do you not see that glorious angel from 
heaven who has spread his wings over the humble cottage? God’s 
Name is being hallowed there! Look and see the quiet but bright 
light that shines in the life and efforts of the righteous man. Do not 
envy him. You can have the same, for God’s Name is hallowed in 
his life and labor. The righteous Christian hallows Sunday, the 
Lord’s Day. Who does not hallow a holy day does not want God’s 
Name to be hallowed. Even though he says the words with his lips, 
his heart is far from God. To say “Hallowed be Thy name” worthily 
he must through his life show that he desires it and he dare not utter 
God’s Name with scorn. 

Who at every opportunity unthinkingly calls on God as his 
witness, sometimes even to support a lie, dishonors God’s Name. 
Who labors physically on a feast day and does not attend the Litur-
gy in church, even though he could do so without difficulty, dishon-
ors the holy day, and by doing so, also God’s Name. 

That first petition of the Lord’s Prayer relates first of all to 
the whole life of prayer and is completely analogous to that request 
by Christ’s disciple: “Teach us to pray”. Through this request we 
ask for the spirit of prayer, for in prayer primarily is God’s Name 
hallowed. Because of prayer, who glorifies God by his life, prays 
unceasingly, his very life prays. 

Clearly, one’s life glorifies God only when one prays sin-
cerely, well, constantly, and in humility. Without this kind of pray-
er one cannot defend one’s self against sin, cannot love God as one 
should, or love the neighbor as one’s self. Although Christ’s yoke is 
light, life’s burdens become light only with prayer; without it they 
are often heavy indeed. Thus our petition also represents a need of 
the human heart. If one would be a righteous, honorable, and good 
individual, if duties are to be fulfilled conscientiously, if it is need-
ful to shun egoism, then prayer is needed and also the prayer that 
God’s Name be hallowed in us and through us. 

That prayer, which first petition in the Lord’s Prayer, is 
our priestly prayer. It is our function, our duty, to call on God’s 
Name. Through us is God’s Name hallowed in 
the souls of those who have been entrusted to Continued on p.8 
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We ‘re making pyrohy… This week we will be in the Church 

Kitchen on  WEDNESDAY Dec 7 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 СЕРЕДА,  7-ГО грудня, 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! 

 

Громадо, у нас чудові новини!  
11 грудня запрошуємо на Різдвяний ярмарок, який організовує Сестринство церкви Святого Йосипа 

Обручника за підтримки Братства та 
КМС! ️ 

Після Літургій на вулиці та в 

церковній залі церкви розгорнеться 

святкова ярмарка з музикою, 

вогниками, різдвяними сувенірами, 

смачними стравами, частуванням та 

гарячими напоями  

У дітвори буде чудова нагода 

передати свої листи із заповітними 

бажаннями Святому Миколаю, 

особливому гостю дійства!  

Ми віримо, що у час Різдва 

трапляються дива і здійснюються 

мрії, саме тому, завітайте на ярмарок, 

пориньте в святкову атмосферу  та 

підтримайте наших захисників та 

захисниць, які невтомно виборюють Перемогу - мрію кожного! Разом, ми здатні на все! 

Деталі :  Місце: проведення: Благодійний різдвяний ярмарок розгорнеться в церковній залі та на вулиці за адресою:  

5000 N Cumberland Ave. Chicago, IL 60656 ; Час: ярмарок триватиме з 9am до 7pm 
 

Організатори: Сестринство церкви Святого Йосипа Обручника  за підтримки Братства та КМС 
ВСІ ВИРУЧЕНІ КОШТИ ПІДУТЬ НА ДОПОМОГУ ЗСУ 

 
 

Friends, we have some great news! 
On Sunday, December 11, we invite you to join us at a Charity Christmas Market & Fair, organized by St. Joseph the Be-

trothed Church Sisterhood with the support of the Brotherhood and KMS (Kyrylo Mefodiivska Spilnota young adults org.)!  

After Liturgy, a festive market/fair with music, lights, Christmas souvenirs and gifts, delicious food, refreshments and hot 

drinks will take place in the church hall and parking lot.  

Children will have the unique opportunity to give their letters with their precious desires to St. Nicholas, our special guest 

at the event!  

We believe that miracles happen and dreams come true at Christmas time, so make time to come to the fair, immerse your-

self in the festive atmosphere and support our defenders who tirelessly fight for Victory - everyone's dream!  Together, we are capa-

ble of accomplishing anything! 

Details: Location: The Charity Christmas Market will held in the church hall and outside at: 5000 N Cumberland Ave. Chicago, IL 

60656; Time: the fair will last from 9am to 7pm 

Organizers: St. Joseph the Betrothed Sisterhood with the support of the Brotherhood and KMS 
ALL PROCEEDS WILL GO TO HELP THE UKRAINIAN ARMY    

 

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 of-

fice. 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. 
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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; For the health of our 

community “Nasha vsyudy; Health: Halyna, Viktor, Iryna, 

Oleh, Emily, Melany, Maksym, Yuliya, Anna, Maksymchyk, 

Danylo, Ivan, Yuliya, Khrystyna, Viktor, Sasha, Vasylyna, 

Oleksandr, Dariya, Liuba, Katheryna & fam,Oleh & fam, Ivan, 

Nadiya & fam, Ivan, Taras, Danylo, Ostap, Yurij, Alla, Liuba, 

Viktor, Lesya, Mykhailo, Liliya & fam;  In memory: +Tetyana 

1st yr, +Dmytro, +Sofiia, +Mykola, +Vasyl,  +Varvara                                              

9:30 AM  – For the sick and shut-in of the Parish; Health:  Diana, 

Davyd, Romaniia, Liubov, Andrij, Dmytro, Roman, Bohdanna, 

Anna, Bohdan, Stefaniya Bday, Mariia,  Lykian (newborn);  

In memory of +Irene Zaobidny (Malachiesky Fam & Stefania 

Zaobiedny) 

11:30 AM -   Pray for the youth of the Parish; Health: Irena & 

Bill; In thanksgiving for blessings received, health and a good 

academic year  for Maia, Luca, Ana & Sasha (Cozuc Family)   
 

MON DEC 5th  – VENERABLE SABBAS THE SANCTIFIED (G) 
APOSTLE PHILEMON (J) 
9:00 AM - In memory: +Oleksandra, +Mykhailo, +Olha, 

+Mykhailo, +Volodymyr 16yrs , +Andrij, +Roman, 

+Mykhailo, +Roman,  +Vira, +Teodor 
 

TUES DEC 6th  – ST NICHOLAS THE WONDERWORKER (G) 
HIERARCHS AMPHILOCUS & GREGORY (J) 
9:00 AM– Pray for the families separated due to war 

6:30 PM - Pray for the children of Ukraine 
 

WED DEC 7th  – HIERARCH AMBROSE OF MILAN (G) 
GREAT MARTYR CATHERINE (J) 
9:00 AM–Pray for our clergy 
 

THUR DEC 8th– VENERABLE PATAPIUS (G) 
HIEROMARTYR CLEMENT OF ROME  (J) 
9:00 AM–For those who risk their lives fighting for fundamental 

rights that are threatened by authoritarian regimes 
 

FRI  DEC 9th -  CONCEPTION BY ST ANNA OF THE HOLY THEOTOKOS (G) 
VENERABLE ALYPIUS THE STYLITE (J) 
9:00 AM  - Pray for the sick and shut-ins of the parish 
 

Sat DEC 10th -MARTYRS MENAS, HERMOGENES & EUGRAPHUS (G) 
GREAT-MARTYR OF JAMES OF PERSIA (J) 
9:00 AM -  In memory: +Nataliya, +Bohdan, +Natalka, +Natalie, 

+Mykola, +Yevhenia, + Bohdan Adamko, +Ivan, +Ihor, =Nataliya, 

+Oleksandra, +Yelena, +Yevhenia,  +Myroslava, +Tamara, +Zoya, 

+Viktor, +Yevhenia, +Bohdan, +Ivan, +Ihor, +Mykhailo, +Ivanna, 

+Petro, +Pavlo, +Mariia, +Anastasiia, +Stefaniia, +Teklya, 

+Volodymyr, +Viktoriia, +Tetyana1yr, +Liubomyr, +Nadiia, 

+Anastasiia, +Stepan, +Mariia, +Hanna, +Mykhailo, +Bronislava, 

+Olha, +Iryna, +Ivan, +Viktor, +Dmytro, +Vasyl, +Hanna, +Hafiia, 

+Dariya, +Bohdan, +Ivan, +Yaroslav, +Ruslan, +Khrystyna, +Ivan, 

+Ihor, +Volodymyr, +Ivan, +Mykhailo, +Emiliya, +Emiliya, +Ihor, 

+Omelyan, +Hanna, +Paraska, +Stepan, +Oleksij, +Kateryna 

5:00 PM –VESPERS 
 

 

CANDLES FOR  DECEMBER 2022 

Memorial Candles 

*In loving memory of Anthony, John Deeds &  

Michael Garrison (Family) 
* Available 

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 

* Health & Birthday Blessings for Helen Eizik 

(Lorraine Zubrycky) 

* Available 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
* Available 

* Available 

Mother of God   
*In loving memory of Daria Bursztynsky  

(Proczko Family) 

* In loving memory of Olha, Kateryna, Emiliya, 

Stefaniya (Liubov Shevchuk) 

St. Joseph the Betrothed  
* Health & blessings for Liuba, Olga & Joan 

Celewych (Liubov Shevchuk) 

*Available 

St. Nicholas the Wonderworker  
* In loving memory of o. Joseph Shary; o. Tom 

Glynn; o. Pavlo Hayda (Fred & Stefanie Fiedler & 

Family) 

* Soldier Rostyslav Ihnatenko 

Our Lady of Protection 
* Blessing for the families of George & Mae Kuzma 

(George & Diane) 

* Available 

Keep in your prayers:   Maria B, Olga Kozak, 

Rosalie Deeds, Ed Coleman, Riley Nolan, 

Johanna Riznyk, Laura, Lucille Maryniw, 

Sean Patterson, Maria Lojuk, Anna Haj-

duk, 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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                  Чи Ваша дитина розуміє сьогоднішнє євангеліє  ? 

December 4, 2022 
Luke 10:25-37   

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, ei-

ther—he just kept walking.  

“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 neighbor 

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

mercy to him!”  

Jesus said, “Go help other people and show them mercy 

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!  

4 грудня 2022 р 
Луки 10:25-37 
 

Ісус Вчитель дбає про інших 
 

Одного разу Ісус розповів цю історію.  Він сказав: «Одного 

разу один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрихону.  Дорогою 

його зупинили грабіжники.  Його побили, забрали речі і 

залишили майже мертвим. 

 «Незабаром підійшов якийсь 

поважний чоловік, але він не 

зупинився, щоб допомогти 

потерпілому.  Згодом дорогою 

йшов ще один чоловік.  Він теж 

не допоміг — просто пройшов. 

 «Але потім прийшов самарянин 

— чоловік, який був з іншого 

місця і іншої віри.  Коли 

самарянин побачив пораненого 

чоловіка, йому стало шкода 

його.  Він промив  рани цього 

чоловіка, посадив його на свого 

осла і відвіз до корчми.  Він 

наказав корчмарю подбати про 

пораненого.  Він навіть дав 

власнику готелю гроші, щоб 

заплатити за пораненого, щоб 

міг  залишитися там». 

 Наприкінці оповідання 

Ісус запитав, хто був ближнім 

для  пораненого.  Хтось сказав: 

«Той, хто виявив йому милосердя!» 

 Ісус сказав: «Ідіть , та допомагайте  іншим людям і 
виявляйте до них милосердя, як це зробив самарянин! 
 

 Як ти гадаєш? 
 

 1. Що сталося з людиною під час її подорожі? 

 2. Що зробили двоє чоловіків, які першими пройшли повз 

чоловіка? 

 3. Що зробив третій чоловік? 

 5. Ця історія називається «Добрий самарянин».  Чому так 

називається? 

 6. Шукайте можливість стати добрим самарянином і 

допомогти тому, хто цього потребує, вже сьогодні! 

 

 

Садочок  «Ангелятко» при парафії св Йосифа Обручника, продовжує реєстрацію  діток віком  від 3 до 5 

років на  Весняну Програму 9 січня- 2 червня 2023р.  Група дозвілля працюватиме з 9 год. 

ранку до 1 год. пополудні з понеділка по п’ятницю . Також пропонуємо право вибору на 3 дні в 

тижні: понеділок, середа, п’ятниця. Режим дня включає науку (абетку, числа, пори року, тварини, і т.д.) рухливі 

ігри, забави, пісні, розваги частково надворі (залежно від погодних умов), а також дитячі  саморобки, малюнки 

та інші ручні вироби.   

За докладнішою інформацією просимо звертатися в парафіальний офіс телефон:  773-625-4805 . 
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 doES YOUR CHILD UNDERSTand the GOSPEL? 

 

December 4, 2022 
26th Sunday After Pentecost 
Luke 12:16-21 

LOVE GOD MORE THAN ANYTHING  

One day, our Lord Jesus told a parable. A parable is a story that has a meaning. He said, “once there was a very 
rich man. One Year, the man’s crops grew so well that he did not 
know what to do! He had too much grain to fit in his barns. “What 
should I do?” the man wondered. 

“Then he got an idea. ’I know what I’ll do. I will tear 
down these of barns and build great big ones! Then I can store all 
of my grain and all of my stuff! Then I will tell myself, “Self, you 
have plenty of food, and stuff to last you for many years. Relax! 
Eat all you want! Drink what you want! Be happy!’” 

“But God said to that greedy rich man, ‘You are foolish. 
Tonight you will die. All that stuff you worked for and kept to 
yourself will be left behind. You will not have it.’” 

Then Jesus said, “That is what it is like for someone who 
works hard to get money and things just for himself and is not rich 
in the things of God. Whoever has ears to hear, let hime hear!”  
Jesus really wants everyone to learn for this story! 

 

What Do You Think? 
1. Where did the rich man store his crops?     
  

2. What problem did he have in this story?  
  

3. When the man died, could he take all the things with him? 
  

4.  Our Lord Jesus wanted us to learn what is really important. Is our stuff 

important? What is? 
 

5. How can you show that the things of God are important to you ?  
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Cont from page 3 продовження із стор 3 

Sleeping Bags for the Soldiers...Bratsvo are in the process of 

collecting sleeping bags and will be sending them out to 

Ukraine .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 ...  Bratsvo збирає спальні 

мішки та відправить їх в Україну .спальний мішок, який 

витримає 0 градусів, для великих і високих дорослих з 

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

водонепроник –ним .Ви можете доставити спальні 

мішки до церкви (St Joseph Church,  5000 N Cumberland 

Ave, Chicago, IL,  60656) бо залишити спальні мішки в 

нашому церковному залі. 

 Слава Україні!  Слава Героям! 

 

              

проповідь були такими, якими повинні бути, треба багато 
молитви й багато цієї молитви, молитви про молитви й 
молитви за молитву. Священик, який не просить, щоб його 
священнодійства були благословенні Богом, щоби в них 
дійсно прославлялося Боже ім’я, ледь чи зуміє сповнити 
важке завдання молитися за всіх і в імені всіх, і бути тим 
Єремією, що молиться багато за народ (2 Мак. 15, 14).  
 Дай нам Боже, щоби все духовенство Архиєпархії, і я 
недостойний, могли той свій перший і найважливіший 
обов’язок достойно сповняти; щоби в усіх церквах Епархії 
богопочитання, богослуження, загальні й спільні молитви 
були дійсно безупинним прославленням Всевишнього, аби 
цілий церковний обряд і всі обряди були так свято дотримані 
й виконані, щоби ми ними прославляли Бога.  
Бо не лише в самій Службі Божій належить прославляти 
Бога: кожне хрещення, кожна св. сповідь, кожний вивід, а, 
передовсім, церковне правило, відправле-не в церкві 
прилюдно й приватне вдома,  
в усьому слід нам прославляти Бога. Від того, чи ми будемо 
цей обов’язок уважати за перший і найважливіший, і чи 
будемо його виконувати достойно, ревно, з любов’ю, а 
передовсім з чистим серцем, без найменшої плями на душі 
від того буде залежати цілий успіх нашої душпастирської 
праці, і то увесь без винятку. І не тільки цей успіх: від нього 
буде залежати вічне І дочасне добро нашого народу та 
вартість і щастя майбутнього покоління. Так як у нашій 
Церкві буде прославлюване Боже ім’я, так буде 
прославлюване і в кожній християнській хаті, в кожній 
християнській родині. ♦ 
 

 

  

us, and this is achieved more through our example than through 
our preaching. So that our example and our preaching may be 
what they ought to be, much prayer is needed -- much prayer: 
prayer about prayer, and prayer for prayer. The priest who does 
not ask that his priestly actions receive God’s blessing, that in 
them God’s Name be truly glorified, can hardly live up to the 
difficult duty to pray for all in the name of all and to be that 
Jeremiah who prays for his people (2 Maccabees 15:14). 

May God grant us that all the clergy of our Archep-
archy, and my unworthy self, that we might worthily fulfill that 
first and most important of our obligations and that in all the 
churches of the Eparchy worship, church services, general and 
common prayers, be truly an unceasing glorification of the Most 
High. May He grant that the entire rite of the Church, and all 
rites, be maintained and practiced devoutly so that by them, by 
all of them, we might glorify God. 
  Not only in the Holy Liturgy alone should we 

glorify God. Every Baptism, every Holy Confession, every 

blessing of a mother after childbirth, and particularly the Office 

celebrated publicly in church or privately at home, should also 

glorify Him worthily. In everything God should be glorified. 

The success of our efforts as pastors of souls will depend on 

whether we consider this to be the first and most important obli-

gation. It will depend on how it is fulfilled, if worthily, with 

conviction, with love -- but first of all whether with a pure heart 

and a soul without even the slightest stain. This will determine 

the entire success, every bit of it, of our efforts. On it will de-

pend our people’s welfare, both temporal and eternal, as well as 

the worth and happiness of the future generation. As God’s 

Name is glorified in our Church, so will it be glorified in every 

Christian home, in every Christian family. ♦ 

ЦЬОГО ТИЖНЯ І ДАЛІ...... 
 

• о Андрій доступний в офісі що середи з лише за попереднім записом.   

 Щоб домовитися про зустріч, зателефонуйте за номером 773-625- 4805. 

• Біблійне коло відбуватиметься що середи о 6:30 веч. (за лекціями Дівіна).  

• 8– грудня о 6:30 веч , четверга будуть відбуватися пасторально-психологічні зустрічі 

« Пізнай себе». 

• 16 грудня о 6 годині вечора відбудуться нічні чування, які будуть мати місце кожної 

третьої п’ятниці місяця.  
 

 


