
 

No  50  1 Dec 11, 2022 

 Very Rev. Fr. Bohdan Nalysnyk -Assoc Pastor Very Rev. Fr. Mykola Buryadnyk -Pastor 

Українська Греко-Католицька Парафія 

Св. Йосифа Обручника 

 
St. Joseph the Betrothed 

Ukrainian GreekCatholic Church 
5000 N Cumberland Ave, Chicago, IL 60656  

Rev. Deacon Marko Krutiak  

Office: 773-625-4805   www.stjosephukr.com   stjosephucc@gmail.com

Rev. Fr. Andriy Delisandru –Assoc Pastor 

WE CONTINUE OUR SERIES  ON THE MEANING 
OF WORDS IN THE PRAYER OUR FATHER  

WRITTEN BY  
METROPOLITAN ANDREY SHEPTYSKY 

«OUR FATHER» 
By Metropolitan Andrei Sheptytsky  

THE SECOND PETITION: THY KINGDOM COME 

 

The word “kingdom” is used by Holy Scriptures 
with a variety of meanings, but all of them combine into 
one. The first meaning, and that closest to us, is that in 
which Christ says: “The kingdom of God is in the midst of 
you” (Luke 17:17). In this word He sees either God’s grace 
that sanctifies souls, or our belonging through that grace to 

the Kingdom of God. This second peti-
tion in the Lord’s Prayer can be under-
stood in that first sense. In asking that 
God’s kingdom come, we are asking 
for the grace that is in our souls, that it 
grow and multiply. It must be stated 
here that this request is heard absolute-
ly and completely, even before it is ut-
tered. The very thought to ask that 
God’s kingdom come to us, the desire 
for that kingdom, is in itself a good 
deed, one which increases God’s grace. 
Of course, this is only when this re-
quest is made by a pure heart, by a soul 
sanctified by God’s grace. 
Christ’s words, however, have other, 
more lofty meanings. These higher 
meanings are more direct, and are more 
actually the primary meaning, the first 
thoughts of Christ. That which by 

God’s grace begins in the soul stretches like an unbroken 
thread to that kingdom of which Matthew wrote: “Not eve-
ry one who says to me, ‘Lord, Lord’ shall enter the king-
dom of heaven” (7:21). It stretches to that kingdom of 
which the Psalms state: “The Lord has established his 
throne in the heavens, and his kingdom rules over-
all” (103:19). When Scriptures say that someone will enter 
the kingdom of heaven, they can say this with a double 
meaning. This can mean that the blessed will reign in heav-
en, or that God will reign over them. There are passages 
that have one or the other meaning.  John writes in Revela-
tion about the kingdom in the first sense: “He who con-

“ОТЧЕ НАШ” 

Митрополит Андрей Шептицький 
ДРУГЕ ПРОХАННЯ: ДА ПРИЙДЕТ ЦАРСТВІЄ  

ТВОЄ 
 

Друге прохання “Отченашу”: “Да прийдет 
царствіє Твоє”. Це слово вживане у Святому Письмі в 
різних зна-ченнях, але всі вони збігаються в одне. 
Найперше і найближче для нас значення, в якому 
Христос каже: “Царство Боже всередині вас” (Лк. 17, 
21), розуміючи під цим словом або 
Божу благодать, що освячує душі, або 
приналежність до Божого царства, яку 
дає ця благодать. Прохання 
“Отченашу” можна розуміти і в цьому 
першому значенні: просячи Божого 
царства, ми просимо й цієї Божої 
благодаті, що в нас у душі, та бажаємо, 
щоб вона росла, множилася. І треба 
ствердити, як абсолютно стисло це 
прохання вислухане, поки висловлене, 
бо саме бажання просити того, щоби 
Боже царство до нас прийшло і 
бажання цього царства є добрим ділом, 
що множить Божу благодать, очевидно 
лише тоді, коли воно висловлене 
чистим серцем, душею освяченою 
Божою благодаттю. 

Але слово Христа має інші і 
вищі значення. І ці вищі значення є 
більше безпосередніми, первинними, першими 
гадками Христа. 

Те, що Божою благодаттю всередині душі 
зароджується, безперервною ниткою тягнеться аж 
туди, до того царства, про яке написано в Матея (7, 21): 
“Що не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, 
увійде в царство небесне”; і до того царства, про яке 
написано в Псалмі 103, 19: “Господь на небеси 
приготував свій престіл і царство Його всіми обладає”. 
Коли Святе Письмо говорить, що хтось увійде в 
небесне царство, то може це вживати в подвійному 
значенні: або в тому, що блаженні будуть царювати в 

МИ ПРОДОВЖУЄМО СЕРІЮ ПРО ЗНАЧЕННЯ 
СЛІВ МОЛИТВИ ОТЧЕ НАШ,  

НАПИСАНУ  
МИТРОПОЛИТОМ АНДРЕЄМ ШЕПТИЦЬКИМ 
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небі, або в тому, що Бог буде над ними царювати. 
Знаходимо цитати, що мають одне і друге значення. В 
Одкровенні Йоана (3, 21) говориться про царство в 
першому значенні: “Хто побідить, дам йому сісти зі 
мною на моїм престолі як і я побідив та сів з моїм 
Отцем на Його престолі”. А св. Павло каже: “Коли 
терпимо і царювати будемо з ним” (2 Тим. 2, 11). У 
другому значенні вживає цей вислів Давид: “Царство 
Твоє царство всіх віків і владичество Твоє в усякому 
роді і роді”. Або Матей (13, 43): “Тоді праведні будуть 
світити як сонця в царстві їх Отця”. Але поміж цими 
двома ланками Божого царства в людській душі й 
Божого царства, в якому праведні будуть світити як 
сонця в небі, є багато ланок проміжних, які стосуються 
цілого людства, його соціального. життя, Христової 
Церкви. Бо якщо те, що всередині нас, Божу благодать, 
Христос називає царством, то лише тому, що вона 
робить з нас членів Христового Тіла Христової Церкви, 
що через цю внутрішню благодать ми дістаємо той 
зв’язок з Апостолами і Церквою, про який так гарно 
говорить св. Йоан у першому своєму посланні в першій 
главі. Тому й прохання Христа в “Отченаші” і наша 
молитва мусить обіймати Христове Боже царство ціле, 
всі ланки, що єднають нашу душу з Божим царством, 
царством усіх віків. Наша душа лише через той зв’язок 
з Христовим царством на землі з Церквою, доходить до 
царства в небі. 

Тим проханням “Отченашу” заперечений той 
індивідуалізм, який в релігійному житті сповідують 
протестанти. Вони думають, що кожна душа лише 
безпосередньо, як одиниця, єднається з Богом і небом, і 
не приймають між ними ніяких посередників. Думаю, 
що саме слово про царство в душі є дуже промовистою 
вказівкою на цю спільність, на цю святу родину, 
пов’язану в одне в Христі. Лише така спільність чи 
приналежність до неї може називатися царством. В 
науці Ісуса Христа, зрештою, цей вислів “Боже 
царство” вживається для означення Церкви. Якщо 
притчу або порівняння небесного царства до захованого 
скарбу в полі (Мт. 13, 44) або до купця, що шукає 
добрих перл, можна розуміти в значенні ласки Божої, то 
вже порівняння до чоловіка господаря, що вийшов дуже 
рано наймати робітників (Мт. 20. 1), або невода, 
киненого в море (Мт. 13, 47), або до чоловіка, що посіяв 
добре насіння на своїй ниві (Мт. 13, 24), або до зерна 
гірчиці (Мт. 13, 31), або до квасу, що його жінка 
вмішала в три міри муки (Мт. 13. 33), мають дуже 
виразне суспільне значення цього вислову. Так само 
лише в тому значенні можна розуміти притчу про царя, 
що справив весілля своєму синові (Мт. 22, 2) А коли 
Ісус Христос уживає цей вислів у різних значеннях, як, 
зрештою, і ціле Святе Письмо, і повторює його в Своїй 
Господній молитві, ці різні значення можуть видаватися 
неначе трудністю, проблемою. Можна питати, в якому 
значенні тут ужитий цей вислів, але ця так би мовити 
неясність, як є цілком природною у висловах про 
предмети такі незбагненні, такі невимовне високі й 
глибокі, так, з другої сторони, може бути навмисне 
Христом допущена. Бо немає сумніву, що в багатьох 
Своїх науках Христос вдавався до не цілком ясного 
способу мовлення у притчах, “бо дивлячися не бачать, а 

quers, I will grant him to sit with me on my throne, as I 
myself conquered and sat down with my Father on his 
throne” (3:21). St. Paul says: “If we endure, we shall also 
reign with him” (2 Timothy 2:11). The second meaning 
might be found in David’s words: “Thy kingdom is an 
everlasting kingdom, and thy dominion endures through-
out all generations” (Psalms 144:13). Or Matthew: “Then 
the righteous shall shine like the sun in the kingdom of 
their Father” (Matthew 13:43). Between these two pillars 
of God’s kingdom in the soul and that God’s kingdom in 
which the righteous shall shine like the sun, there are 
many intermediate pillars. These relate to the whole of 
humanity, its so to say social life, to Christ’s Church. 
When Christ calls that God’s grace, which is in us a king-
dom it is only because it makes of us members of Christ’s 
Body -- Christ’s Church. Through that interior grace we 
enter into that bond with the Apostles and the Church, of 
which St. John speaks so beautifully in the first chapter of 
his first epistle. That is why both Christ’s petition in His 
Prayer, and our prayer, must embrace Christ’s entire King-
dom of God, all of those pillars, which join us with God’s 
kingdom, the kingdom of all the ages. It is only through its 
ties with Christ’s kingdom on earth the Church that the 
soul can attain the kingdom in heaven. 

This petition in the Lord’s Prayer rejects that ex-
cessive individualism which the Protestants observe in 
their religious life. They believe that each soul can as an 
individual entity unite directly with God and heaven; and 
accept no mediators. I think that the mention itself of the 
kingdom in our midst points very convincingly at commu-
nity, at that holy family made one in Christ. Only such a 
community, or membership in it, can be referred to as a 
kingdom. 

In Christ’s teaching, after all, the expression 
“God’s kingdom” is used primarily with reference to the 
Church. If the parables comparing the kingdom of heaven 
to a treasure hidden in a field (Matthew 12:45), or to a 
trader seeking valuable pearls might be understood in 
terms of God’s grace, then the comparison to the house-
holder who went out early to hire laborers (Matthew 20:1), 
or the net thrown into the sea (Matthew 13:47), or the man 
who sowed good seed in his field (Matthew 13:24), or to a 
mustard seed (Matthew 13:31), or to the leaven which a 
woman hid in three measures of flour (Matthew 13:33) 
very clearly represent an understanding of this word in a 
social or collective sense. It is only in this sense that the 
parable about the king who gave a marriage feast for his 
son (Matthew 22:2) can be comprehended. When Christ 
uses the word “kingdom” in these many senses, inci-
dentally quite in keeping with the whole of Scriptures, and 
includes it in His Prayer, the many ways of understanding 
it might appear to create a difficulty, a problem. The ques-
tion might be asked: in what exact sense is the word being 
used? Yet this apparent lack of clarity, completely natural 
when discussing matters that are so inexpressible, so inef-
fably lofty and profound, could very well have been delib-
erate on Christ’s part. There can be no doubt that in many 
of His teachings Christ, speaking in parables, used a mode 
of expression that was not immediately clear. “...I speak to 
them in parables, because seeing they do not see, and 
hearing they do not hear” (Matthew 13:13) so that, as the 
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слухаючи не чують” (Мт. 13, 13), щоб, як сильно 
висловлюється пророк, затверділо серце цього 
народу, щоби ніколи не побачили очима і не почули 
ушима (Іс. 6, 9-10). Ісус Христос і Апостоли 
наводять цей текст Ісаї, а Христос додає 
рівнозначне: “хто має вуха слухати нехай слухає”. 
Здається, що й усі Апостоли нераз навмисно 
незрозуміле висловлювались; ціль такої неясності, 
коли вона диктована волею св. письменника, а не 
складністю предмету, загартувати волю слухачів, 
змусити їх до праці, пошуку, до молитви, щоб цю 
трудність побороти. Світло спочатку заховане, до 
якого тими змаганнями, боротьбою й молитвою 
душа доходить, є в цілому духовному житті 
надзвичайно цінне й надзвичайно заохочує до 
дальшої переможної праці. 

Очевидно, що нас, проповідників Євангелія, 
навпаки зобов’язує засада суть проблеми 
якнайясніше представити, щоб своєю проповіддю 
якнайбільше просвітити правдою людські уми. Але 
навіть стараючись, як ми зобов’язані, про найбільшу 
ясність викладу, до якого потрібна цілковита, 
крайня, сказати б, простота, ми хибно поступали б, 
якщо б хотіли кожну проблему й кожну тайну так 
розв’язати, неначе вона ясна для розуму. Так не є, й 
так не може бути. Божа правда цілком так, як Боже 
єство, буде мати завжди безконечну глибінь і для 
створеного розуму недоступну. Навіть у небі 
блаженні, що лицем у лице оглядають Боже єство 
Пресвятої Тройці, тобто бачать усі три Особи Божі, 
бачать їх безпосередньо й бачать цілих такими, 
якими вони є, а одначе Божества не обіймають, не 
пізнають Його в тій досконалості, в якій воно може 
бути пізнане. Так пізнає Бог лише Сам Себе й те 
пізнання, те осягнення є внутрішнім актом 
Пресвятої Тройці, яким Бог Отець родить Бога Сина, 
в якому Бог у нутрі Себе Самого висловлює, каже 
Своє передвічне Слово. Лише те Слово є 
досконалим пізнанням Божества. Тільки для Божого 
Слова і для Святого Духа Бог є цілковито пізнаний, 
тобто так досконало, як може бути пізнаний. Для 
всіх створінь, навіть найвищих і найдосконаліших, 
Бог є завжди безоднею недоступного світла, тому зі 
всіх видінь, якими Бог об’являв людям Свою 
природу, темрява, мряка, що наповнила храм 
Соломона, що з’явилася й при Христовому 
Переображенні, є може найвірнішою і 
найдосконалішою, бо являє те святе незнання, яким 
є найдосконаліше знання Божества. Чим більше хто 
знає Бога, тим більше свідомий тої безконечної 
безодні недоступного світла, яким є Божество навіть 
для тих, що Його бачать лицем у лице. І це світло є 
найбільшим для них, бо вони значно ліпше від усіх 
людей на світі (в дорозі) розуміють, до якого ступеня 
Боже єство безконечно перевищує всякий створений 
розум. Ця сама Божа темрява лежить і на проханні: 
“Да прийдет царствіє твоє”.♦ 
 

 

  

 

 

Prophet Isaiah so forcefully put it, the heart of the people 
may be made fat so that it might never see with its eyes or 
hear with its ears (Isaiah 6:9). Both Christ and the Apostles 
refer to this passage from Isaiah and Christ says the same, but 
directly: “He who has ears, let him hear”. It would appear 
that all of the Apostles, too, often spoke in obscure terms de-
liberately. The aim of this unclarity, when it is dictated by the 
will of the holy writer, and not by the loftiness of the subject, 
is to heighten the will of the listeners, to force them to make 
the effort to search for the meaning, to pray in order to over-
come the difficulty. That light which at first is hidden and to 
which the soul comes through effort, struggle, and prayer is 
extremely valuable in the whole of spiritual life and encour-
ages further victorious striving.     Obviously, we who 
preach the good news of the Gospel are obligated to follow a 
diametrically opposite course, to present matters with the ut-
most clarity so that our preaching might to the greatest extent 
possible illumine human minds with the truth. But even when 
we try, as we ought, for the greatest clarity of exposition for 
which complete, even so-to-say extreme, simplicity is neces-
sary, we would be following a very erroneous course in our 
sermons if we strove to solve every problem, clarify every 
mystery, as if they were clear to the intellect.  This is not the 
way it is, or can be. 

God’s truth, just as God’s being, will always have an 
infinite profundity that is unapproachable for the created in-
tellect. Even the blessed in heaven, who gaze face-to-face at 
the divine Being of the Holy Trinity, that is, see the three Per-
sons of God, see them directly as they are, still cannot en-
compass the Deity, do not know Him in that perfection in 
which He can be apprehended. Only God and God alone can 
apprehend so completely. That apprehension, that completes 
perception, is an internal act of the Holy Trinity, through 
which God the Father bears God the Son, in which God with-
in Himself utters His pre-temporal Word. Only that Word is 
perfect knowledge of the Deity. Only by the Word of God and 
by the Holy Spirit is God known completely; that is, as com-
pletely as He can be known. For all creatures, even the high-
est and most perfect, God is always a bottomless well of un-
approachable light. For this reason of all the ways in which 
He revealed His nature to humans, the thick darkness, the 
cloud, that filled Solomon’s temple, the bright cloud that ap-
peared at Christ’s transfiguration, are perhaps the most proper 
and perfect. They reflect that holy unknowing which is the 
most perfect knowledge of God. The more one knows God, 
the more one is aware of that boundless well of unapproacha-
ble light, which the Deity is, even for those who see Him face
-to-face. And particularly from them, for they, immeasurably 
better than all who are on the earth, understand how infinitely 
God’s essence surpasses every created intellect. That same 
rich darkness of God lies on those words: 
“Thy kingdom come”.♦ 



 

No  50  4 Dec 11, 2022 

December 11, 2022 
Luke 12:16-21 

LOVE GOD MORE THAN ANYTHING  

One day, our Lord Jesus told a parable. A para-
ble 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. Whoev-
er has ears to hear, let hime hear!”  
          Jesus really wants everyone to learn from 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 im-

portant. Is our stuff important? What is? 
 

5. How can you show that the things of God are im-

portant to you ?  
 

411грудня 2022 р 
Луки 10:25-37 
 

ЛЮБІТЬ БОГА БІЛЬШЕ ЗА Все 
 Одного дня наш Господь Ісус розповів 

притчу.  Притча - це розповідь, яка має зміст.  Він сказав: 

«Жив-був один дуже багатий чоловік.  Одного року 

врожай чоловіка виріс так добре, що він не знав, що 

робити!  У нього було занадто багато зерна, щоб 

поміститися в комори.  "Що я повинен зробити?"  — 

здивувався чоловік. 

 «Тоді йому прийшла в 

голову ідея.  «Я знаю, що 

буду робити.  Я зруйную 

ці комори і збудую великі 

великі!  Тоді я зможу 

зберігати все своє зерно 

та все своє майно!  Тоді я 

скажу собі: «Я сам, у мене 

є багато їжі та речей, яких 

вистачить на багато років. 

Можна  розслабитися!  Їсти скільки завгодно!  Пити що 

хочеш!  Бути щасливим!'" 

 «Але Бог сказав цьому жадібному багатому 

чоловікові: «Ти нерозумний.  Сьогодні ввечері ти 

помреш.  Усе те, над чим ти працював і тримав для себе , 

залишиться і ти цього не матимеш». 

 Потім Ісус сказав: «Ось як це для того, хто важко 

працює, щоб отримати гроші та речі тільки для себе, і не 

дбав за те,  що від Бога.  Хто має вуха слухати, нехай 

слухає!» 

 Ісус дуже хоче, щоб усі навчилися з цієї історії! 

  

 Як ти гадаєш? 
 1. Де багач зберігав свій урожай? 
  

 2. Яка проблема була у нього в цій історії? 
  

 3. Коли чоловік помер, чи міг він забрати з собою всі 

речі? 
  

 4. Наш Господь Ісус хотів, щоб ми дізналися, що є 

справді важливим.  Наші речі важливі?  Що? 
  

 5. Як ви можете показати, що те , що ви робите для  Бога 

важливі для вас? 

                  Чи Ваша дитина розуміє сьогоднішнє євангеліє  ? 
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 Luke 14:16-24  

EXCUSE ME FROM THE BANQUET  
One day, Jesus told a parable. (A parable is a story with a special meaning.) He said, “Once a man gave a big banquet. 

(A banquet is a big meal.) He invited many people to come to the banquet. 
 

 “The day of the banquet came. The man sent his servant to tell the people who were invited that the banquet was ready 

and they should come. The servant went all over town to talk to all the people who had been invited.  
 

“Every person had an excuse. One said he had to watch over 

his new field. Another said he wanted to go see the animals 

he had just bought. A third had just gotten married and 

couldn’t come. 
 

 “None of the invited people would come to the banquet! 
 

 “When the servant told his master this, the man was angry. 

He told the servant to go out into the streets and alleys of the 

city. He said his servant should bring the poor, the hurt, the 

blind, and those who couldn’t walk.  
 

“The servant did that, but there was still room for more peo-

ple. When he told his master, the man said, ‘Then go to the 

highways and make the people come in! I want my house to 

be full! And none of those that I invited will eat this banquet. 

For many are called, but few are chosen.’”  
 

” What Do You Think? 

1. In the story Jesus told, a man gave a great banquet. Have 

you ever been to a banquet? What happens at a banquet?  
 

2. The master had a servant. What was the first thing he 

asked the servant to do? 
 

 3. Did the invited people come to the banquet? Why, or why 

not?  
 

4. Who came to the banquet? Was there still room after they 

came? 
 

5. What did the master say then? 
 

 6. The story ends with the master saying, “Many are called, but few are chosen.” This is to teach us a lesson. God wants 

everyone in the kingdom, to live with Him forever. When we come to Holy Communion each Sunday, we come to the 

banquet of our Lord. We should not have excuses, like, “I want  go to stay home and relax.” God wants us to God wants 

us to come to church. We must be sure to say “yes” to God. 
  

 doES YOUR CHILD UNDERSTand the GOSPEL? 
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Sun DEC 11th – VENERABLE DANIEL THE STYLITE (G) 
VENERABLE MARTYR STEPHEN THE NEW (J )  
8:00 AM - Pray for the Seniors of the Parish; For the health of our 

community “Nasha vsyudy; Health: for the soldiers,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; 

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

fam.,Olga & fam.,Andrianna & fam.,Liuba & fam., Viktoriia, 

Viktor, Halyna, Felisiia; In thanksgiving for blessings received, 

health and a good  academic year  for Maia, Luca, Ana & Sasha 

(Cozuc Family);  In memory : +Roger & +Anna Pona (Family) 
 

MON DEC 12th  – VENERABLE SPIRIDON THE WONDERWORKER (G) 
MARTYR PARAMON (J) 
9:00 AM - In memory: +Irene DeNatale BD rememb Emily 

Dankewycz); +Zena Dankewycz (Emily & Family)+Oleksandr 1yr, 

+Anastasiia 1yr , +Yevdokiia,  +Vasyl, +Ivan, +Ihor, +Mykola, 

+Anastasiia,  +Mykola, +Oleksandra, +Paraskoviia, +Mykhailo, 

+Mykhailo, +Volodymyr, +Anatolij; +Oleh, +Volodymyr, 

+Mykhailo, +Kateryna, +Mykola, +Vasyl, +Dmytro, +Yevdokiia, 

+Mariia, +Ivan, +Mykhailo, +Paraska, +Mykola, +Yevdokiia, 

+Dmytro, +Vasyl, +Mariia, +Mariia, +Mykhailo,  

& souls in purgatory 
 

TUES DEC 13th –MARTYRS EUSTRATIOS, AUXENTIUS, EUGENIUS, MARDARIUS  
         & ORESTES (G) 
APOSTLE ANDREW THE FIRST-CALLED  (J) 
9:00 AM– Pray for the children of Ukraine  
 

WED DEC 14th – MARTYRS THYRSUS, LEUCIUS, PHILEMON, APOLLONIUS,  
         & CALLINICUS (G) 
PROPHET NAHUM (J) 
9:00 AM–Pray for our clergy 
 

THUR DEC 15th– HIEROMARTYR ELEUTHERIUS (G) 
PROPHET HABAKKUK (J) 
9:00 AM–Good health & God blessing for Peter & Becky  

(mama & tato); Good health & God's blessing for Andy & Meridith  

(mama & tato) 
 

FRI  DEC 16th -  PROPHET HAGGAI (G) 
PROPHET ZEPHANIAH (J) 
9:00 AM  - Pray for the sick and shut-ins of the parish 
 

Sat DEC 17th -PROPHET DANIEL & 3 HOLY YOUTHS: AZARIAH, ANANIAH & MISHAEL 
(G) 
GREAT-MARTYR BARBARA; VENERABLE JOHN OF DAMASCUS (J) 
9:00 AM -  In memory: +Sophia Iwanec (N Acevedo & Fam); 

+Nataliya, +Bohdan, +Natalka, +Natalie, +Mykola, +Nataliya, 

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

+Viktor, +Yevhenia, + Bohdan Adamko, +Ivan, +Ihor 

5:00 PM –VESPERS 

 

CANDLES FOR  DECEMBER 2022 

Memorial Candles 

*In loving memory of Anthony, John Deeds &  

Michael Garrison (Family) 
* In loving  memory Rose Proczko (Proczko Family) 

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) 

* Protect those who are fighting for  freedom 

Keep in your prayers:   Maria B, Olga Kozak, 

Rosalie Deeds, Ed Coleman, Riley Nolan, 

Johanna Riznyk, Laura, Lucille Maryniw, 

Sean Patterson, Maria Lojuk, Anna Hajduk, 

Mark Lawrin, Helen Lawrin, Marta Stadnyk,  Reed Meers-

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

tina Laurtaire, James Styokes, Fr. Michael Bliszcz, Debbie 

Cerkowniak, Barb Floyd, Connie Berhodth, John Szpak, 

wounded soldiers, our clergy; the refugees of Ukraine, or-

phans 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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Замовляйте Страви на Святий Вечір!   
Заощадьте час і замовляйте традиційні 

страви на Святий Вечір у нашій парафії. 

Все приготоване нашим сестрицтвом за 

домашніми рецептами. Заповніть, будь 

ласка, форму і передайте її до канцелярії чи 

вкиньте у зазначену скриньку, що у 

притворі церкви. За інформацією 

звертайтеся до парафіяльної канцелярії за 

тел: 773-625-4805. Забрати замовлення у 

пятниця, 23 грудня з 3:00 год. пополудні до 6:00 

год веч та в субота 24 грудня з 9:00 до 12:00. 

Замовлення приймаємо до нед, 18 грудня. 

Place your orders for your holiday table! 
Save some time and order everything you need for a 

traditional Ukrainian Christmas Eve meal prepared by 

our parish sisterhood. Please fill out the form and hand 

it in to the parish office or in the marked containers in 

the narthex of the church. For questions or more infor-

mation please contact the parish office at 773-625-

4805. Take-out will be available on Friday, Decem-

ber 23rd from 3:00pm to 6:00pm and Saturday, De-

cember 24th 9:00 am until 12 noon.  All orders must be in 

by Sunday, December 18th. 

 

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 . 

Парафіяльна Празник 
Запрошуємо всіх парафіян на парафіяльний 

празник, що відбудеться у неділю, 15 січня 2023 

року, об 11:30 (після другої Літургії) у 

церковній залі. Квитки можна буде купити 

сьогодні 11 грудня у церковній залі. Для 

детальної інформації звертайтеся до канцелярії 

за тел. 773-625-4805.  

Parish  prazyk 
 

We invite all parishioners to the Parish Praznyk, 
which will take place on Sunday, January 
15,  2023, at 11:30 аm (after the second Divine 
Liturgy) in our church hall. . Tickets will be avail-
able December 19, in the church hall.  For more 
information call the parish office  773-625-4805.  

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! 
 

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 ! 

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

Kitchen on  TUESDAY  Dec 13 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,  13-ГО грудня, о 5:00 веч. Ви 

зможете  зустріти  своїх друзів і знайти нових .   Ласкаво 

просимо всіх бажаючих приготувати цей український 

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 sister-

hood. 
 

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 лишати сестринству. 

tel:(773)%20625-4805
tel:(773)%20625-4805
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Cont from page 3 

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 mem-

ber requests a hospital or home  visitation. 

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 

 

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. 

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).  

• 16 грудня о 6 годині вечора відбудуться нічні 

чування, які будуть мати місце кожної третьої 

п’ятниці місяця.  


