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Різдво твоє, Христе Боже 

наш, засвітило світові 
світло розуміння: в ньому 
бо ті, що звіздам служи-
ли, від звізди навчилися 

поклонятися Тобі – Сонцю 
правди, і пізнавати  
Тебе – Схід з висоти. 
Господи, слава Тобі! 

  
  
  
  

Your Nativity, O Christ our 
God, has shone to the world 
the Light of wisdom! For by 

it, those who worshipped 
the stars, were taught by a 
Star to adore You, the Sun 
of Righteousness, and to 

know You, the 
Orient from on High. 
O Lord, glory to You! 
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Bиx. BA 22/298                                                                                                                            Аркуш 1 із 4-х 
Різдвяне Послання 

Блажжніщого Святослава 
 

Високопреосвященним і Преосвященним Архиєпископам та Митрополитам, боголюбивим єпископам, всечес-
ному духовенству, преподобному монашеству, возлюбленим братам і сестрам, в Україні та на поселеннях у 

світі сущим.   
 

Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, 
що буде радістю всього народу (Лк. 2, 10). 

 
Христос народився! Славімо Його! 

Дорогі в Христі! 
 

 Ділюся з вами великою радістю, бо «сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, Він же Христос 
Господь» (Лк. 2, 11). Для нас, що віримо в Господа Ісуса, святкувати Різдво Христове – це відкритися радості, яка 
триває вічно. Божий Син стає одним із нас – з нами Бог! 
 У житті ми не раз переживаємо радісні чи приємні події: народження дитини, весілля, особливий успіх, 
вечерю з близькими та друзями тощо. Проте життєвий досвід нам підказує, що такі моменти бувають дуже кри-
хкими: мить – і те, що приносило нам радість і задоволення, безповоротно кане в небуття, а ми 
залишаємося сам на сам із болем, смутком і розчаруванням. Причин для такої раптової зміни є чимало: секунда 
неуважності, аварія, хвороба, людська злоба або ж війна, як бачимо на долі нашого многостраждального наро-
ду. 
 І все ж, ми сьогодні звіщаємо одне одному радість, якої нас не може позбавити жодне земне випробу-
вання і нещастя, – непереможну радість Христового Різдва. Це не миттєве переживання чогось, не розваги, які 
дають змогу на якийсь час втекти від 
буденної чи навіть жорстокої реальності. Радість Різдва Христового – це занурення в дійсність самого Бога. Син 
Божий входить у людське життя, людську реальність і переймає на себе крихкість і драму людського буття, аби 
вносити в людські горизонти небесну перспективу: «І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, 
що хвалила Бога й промовляла: «Слава на висотах Богу й на землі мир людям Його вподобаня»  
(Лк. 2, 13–14). 
 Різдво Христове запрошує нас на зустріч із Богом, який надходить як Спаситель світу, – на зустріч, що не-
се небесну радість. Проте, готуючись до неї, ми неминуче усвідомлюємо власну неміч і негідність, які пород-
жують у нас страх. Сам собою цей страх не є чимось поганим, якщо випливає з покори створіння перед своїм 
Творцем, 
учня перед своїм Учителем, слуги перед своїм Господом. На Божественній Літургії служитель запрошує вірний 
народ до Святого Причастя словами: «Зі страхом Божим і вірою приступіть». Свідомість наших гріхів і немочей 
має вести не до паралічу, а до покаяння і дії. Саме тому ангел каже пастухам, переляканим світлим видінням  
 Тому, попри всі свої обмеження, тривоги і страхи, людина покликана цю радість прийняти, відкрити для 
неї своє серце. Ангел пояснює, як її розпізнати: «І ось вам знак: Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яс-
лах» (Лк. 2, 12). Всемогутній Бог дає себе пізнати «не в царській палаті, а межи бидляти, у пустині, у яскині…», як 
співаємо в колядці. Про це пише Апостол народів, коли змальовує контраст між Божою і людською мудрістю: 
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«Бо, нібито немудре Боже – мудріше від людської мудрости, і немічне Боже міцніше від людської си-
ли» (1 Кор. 1,  25). Божа дорога до справжньої радості проходить через неміч і терпіння, як зауважує той же св. 
Павло: «Отож, я краще буду радо хвалитися своїми немочами, щоб у мені Христова сила пебувла»  (2 Кор. 12, 9). 
 Відтак людина покликана різдвяною радістю ділитися: «Пастухи один до одного загов рили: Ходім ли-
шень до Вифлеєму та подивімся на ту подію, що Господь об’явив». І пішли вони притьмом і знайшли Марію, 
Йосифа й дитятко, що лежало в яслах. Побачивши Його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп’ятко; і 
всі, хто чув їх, дивувались тому, що пастухи їм оповідали» (Лк. 2, 15–18). Дорогі брати і сестри, хоч би де ми пере-
бували, щиро ділімося радістю народження нашого Спаса, щоб вона справді стала «радістю всього народу». 
 Святкуючи Різдво Христове з року в рік, ми заглиблюємося в таїнство воплочення Сина Божого в людській 
історії, що з Хрещенням Русі-України стало інтегральною частиною історії нашого народу. Цього року, коли в 
українському небі ворог намагається приглушити сяйво різдвяної зорі своїми ракетами і бомбами, нам варто 
звертати увагу не на календар, не на астрономічні явища, а на те, що Христос сьогодні прийшов, щоб народитися 
в тілі замученої, розп’ятої і пораненої України. Можливо, це звучить парадоксально, але наша перемога в цій 
війні настане силою не могутніх цього світу, а новонародженого Божого Дитяти, про якого провіщав Ісая: «Бо 
хлоп’ятко нам народилося, сина нам дано; влада на плечах у нього; і дадуть 
йому ім'я: Чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний, Князь миру» (Іс. 9, 5). 
 Святкувати Різдво означає не боятися небесної радості серед моря сліз і крові. 
Дозволити різдвяній радості вселитися в наші серця – це запорука нашої стійкості й 
незламності, нашої здатності переборювати всі життєві виклики, як це пояснює св. 
Павло: «Умію бути в упокоренні, умію бути і в достатку: в усьому й в усіх обставинах 
я звик і насичуватися, і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Я можу все в 
тому, хто укріплює мене» (Флп. 4, 12–13). 
 Тепер, під час війни, ми маємо святкувати Різдво більше, ніж будь-коли — 
урочисто і відкрито, колядуючи з радістю — як вдома і в парафіяльних храмах, так і 
на вулицях наших міст та сіл: 

Благослови нас, Дитятко Боже, 
Дари нас нині любов’ю, 

Най ціла сила пекла не зможе 
Нас розділити з Тобою. 

Благослови нас, ми Твої діти, 
Христос родився! Славіте! 
Христос родився! Славіте! 

 Прийнявши силу народженого Божого Сина, ми покликані ділитися нею з нашими братами і сестрами 
для зміцнення їхньої віри, підтвердження надії і скріплення любові. Спів коляди – це не проведення гучної 
вечірки. Колядувати – це ділитися силою і радістю Христового Різдва, у якому Господь Бог від початку заклав 
обітницю пасхального тріумфу. Саме тому з віри у воплоченого Христа, нашого розп’ятого і воскреслого Спасите-
ля, багато поколінь наших предків черпали наснагу та силу до боротьби з поневолювачами і загарбниками. При-
гадаймо, як прабатьківською колядою скріплювалися для боротьби з ворогом наші повстанці в криївках та в’язні 
сталінських концтаборів, як колядувала наша підпільна Церква, незважаючи на репресії комуністичної влади. 
Коляда в ті темні часи ставала гімном перемоги над ніччю атеїзму та безбожництва, пророцтвом про неминуче 
падіння тюрми народів – Радянського Союзу. Сьогодні нехай колядує українське військо на фронті. Нехай коля-
дують наші полонені, поранені й ті брати і сестри, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Нехай у 
їхніх устах радість різдвяної коляди перетвориться на гімн перемоги над російським загарбником. Нехай коляду-
ють нашіміста і села, наші віруючі родини в Україні та на поселеннях, наші волонтери та активісти. Нехай ця коля-
да стане простором солідарності і ділення нашими дарами—духовними і дочасними. Нехай наші різдвяні дари 
на коляду будуть особистим внеском у підтримку українського війська та допомоги постраждалим від війни. 
 Дорогі брати і сестри! Із Різдвом Христовим сердечно вітаю вас усіх: від Сходу до Заходу, від Півночі до 
Півдня — в Україні і на поселеннях, на всіх континентах світу. В особливий спосіб єднаюся з нашими воїнами на 
фронті. Обіймаю вас різдвяною радістю і дякую вам за мужність і героїзм.  
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  Обіймаю тих, кого війна змусила покинути домівку чи навіть рідну землю. Обіймаю наших поранених, як 
військових, так і цивільних. Зі сльозами обіймаю тих, хто втратив рідних і близьких у році, що минає. Ділюся сло-
вами любові й підтримки з кожним, хто перебуває в полоні чи на тимчасово окупованих територіях, хто терпить 
катування і наругу окупанта й не має змоги приготувати собі різдвяної вечері чи на Різдво молитися в рідному 
храмі. Щиро вітаю зі святом наших волонтерів і тих, хто служить і працює для ліквідації наслідків війни та забез-
печення життя наших мирних міст і сіл, зокрема лікарів, рятувальників та енергетиків. 
 Від щирого серця бажаю всім вам справжньої радості дітей Божих, смачної куті, 
веселих свят Різдва Христового та щасливого, переможного, мирного і благословенного прийдешнього року! 

 

Христос народився!        Славімо Його! 
 
 

 
 
 
 

 
 

Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 
у день Святого отця нашого Миколая, архиєпископа Мир Лікійських, чудотворця, 

19 (6) грудня 2022 року Божого 
 

r 
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Dearly Beloved Brothers and Sisters, 

 

Christ is born!    Glorify Him! 

 I share a great joy with you, "For unto you is born this day in the city of David a 
Christmas is to open ourselves to a joy that lasts forever. 

The Son of God becomes one of us-God is with us! 

         
     irrevocably sinks into nothingness, and we are left alone with pain, sadness and 

can deprive us of the invinci-
ble joy of Christ's Nativity. This is not some fleeting experience or form of distraction that allows us to escape for a 
while from some daily or  

saying, 'Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased!"' (Lk 
2:13-14). 

joy. of 
if of 

of 
of 

of 
should not be afraid of joy. 

of of of of joy of 
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called to accept this 
joy, to open our hearts to it. The angel explains how to recognize it: "And 

 Finally, a person is called to share the joy of Christmas: "The shepherds said to one 

 
joy of the Birth of our Saviour, so that it truly becomes " a joy for all the people." 

Dary nas nyni lyuboviu (Grant us love today) 

Nas rozdilyty z Toboiu. (To separate us from You.) 

Khrystos rodyvsia! Slavite! (Christ is born! Glorify!) 

 

of victory over the night of atheism and godlessness, a prophecy foretelling the inevitable fall of the prison of na-
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tions—the Soviet Union. Today, let the Ukrainian army sing carols at the front. Let those imprisoned, the wounded, 
and those brothers and sisters who are in the temporarily occupied territories carol. Let the joy of the Christmas carol 
in their mouths turn into a hymn of victory over the Russian invader. Let our cities and villages, our faithful families in 
Ukraine and abroad, our volunteers and activists sing carols. Let this carol become a space of solidarity and a sharing 
of our gifts—spiritual and temporal. Let our Christmas carol donations be a personal contribution—to support the 
Ukrainian army and provide aid to war victims. 

From the bottom of my heart, I wish all of you the authentic joy of the children of God, 

CHRIST IS BORN!   GLORIFY HIM! 
 
 
 
 

Given in Kyiv 
at the Patriarchal Cathedral of the Resurrection of Christ, on the day of our father St. Nicholas, Archbishop of Myra in 

Lycia, Wonderworker 19th (6th) of December in the 2022nd Year of our Lord  

METROPOLITAN ARCHEPARCHY OF PHILADELPHIA 
810 North Franklin Street 

Philadelphia, Pennsylvania 19123-2005 
Phone (215) 627-0143 Fax (215) 627-0377 

ukrmet@ukrcap.org 
 

CHRISTMAS MESSAGE 
 

Of the Bishops of the Ukrainian Catholic Church 
Of the United States of America in the Year of Our Lord 2022. 

 

“And they were terrified…But the angel said to them: 
Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people.  

Today in the town of David a Savior has been born to you; 
He is the Messiah, the Lord.” (Lk. 2:10-11) 

 
 

Most Reverend Fathers, Deacons, Monks and Nuns, Brother Seminarians, and Dearest Faithful, 
 

 Simple shepherds who tended their flocks near Bethlehem lived their usual lives. They did not expect much 
change in the routine of their daily chores, and they “ keeping the night watch over their flock.” This was their work, 
this was their vocation, ordinary and unremarkable. 
 However, everything suddenly changed when they saw an angel of the Lord who “appeared to 
them, and the glory of the Lord shone around them.”  Being in this glory caused them a sense of terror so great that 
the angel himself had to reassure them and thereby change this “great fear into great joy.” 
 We all started this passing year of 2022, with the usual worries and plans that we made for the end of the pan-
demic. We wanted to resume our usual lives again and no longer expected any 
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disruptions but wanted only to “ keep watch” of our own affairs and responsibilities again.  But that  fateful day of Feb-
ruary 24th suddenly changed all our lives, all our plans, all our feelings, everything... A full-scale invasion began... 
Fear, pain, despair, and immense anger - all this filled our being, our thoughts, even our prayers. Our native Ukrainians 
were torn apart and killed... None of us, even in our wildest dreams, could have thought that we, the latest generation, 
would once again experience the great Baturyn massacre, but also now in Hostomel, Bucha, and Irpin; let us reflect on 
the evacuation of peaceful people under fire - not from Hitler’s Nazis - but from brain washed Putinists. We were driv-
en to righteous anger by a fight to the death of the newest heroes of Kruty near Kyiv,  Kharkiv, Sumy,  Mykolaiv,  
Bakhmut... 
  We were afraid of the “great terror” of our native land. But when we all stood together, united as a great 
Ukrainian community, suddenly we heard a voice from Heaven: “Do not be afraid, Ukrainians, do not be afraid, you 
inhabitants of the fertile land I have bestowed upon you. You stood together against the opposing enemy, small and 
large. Don’t be afraid!” 
 

 Our men came to the defense of Ukraine, women secured the rear with their work and prayers, Ukrainians 
abroad collected the necessary means for the fight all over the world, even children raised funds for the Armed Forces 
of Ukraine through their own talents – indeed, a community of democratic nations and freedom-loving people came to 
the aid of the courageous Ukrainian people. 
 And we are no longer afraid because we see that the Lord is with us and today his angel announces great joy 
for the whole nation: “... for unto you today, a Savior was born.” God comes to us! 
 Jesus is born in a manger, in the midst of unsanitary conditions, and He knows what suffering and cold are.  The 
Lord comes to the most needy and becomes a refugee Himself, because He is forced to flee from death with the right-
eous Joseph and Mary.  Jesus knows what it is to lose one’s  home  and to be a wanderer without knowing when the 
mistrust will come to an end.                                                                                                                       
 That is why He is today, like never before, close to Ukrainians, He is with us in a distant foreign land and in the 
homes without light and heat in Ukraine. He is with us as we live through our difficulties and challenges. God is with 
us... 
 Jesus knows the experience of the cross and death, loneliness, and rejection. Christ is with us in 
times of shelling and the danger of repeated enemy attacks on native towns and villages.  Jesus is with us, He will lead 
us through this field of suffering and death, and even more than that, He is the Conqueror of death and the Giver of 
Life. 
 He loves His people, and for the sake of this love, He became incarnate, became one of us, was born of the 
Most Holy Theotokos, and went to His suffering and the cross to save and redeem us all from death, sin, and the power 
of the devil. 
 Looking at the Christ Child, laying in the manger, we also see His Cross. Because only by looking at the Cross of 
the Lord, will we be able to overcome all fear, suffering, and death with Him in order to reach victory, because Jesus 
Himself is our victory. 
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                 METROPOLITAN ARCHEPARCHY OF PHILADELPHIA     
 810 North Franklin Street 

 Philadelphia, Pennsylvania 19123-2005 
 Phone (215) 627-0143 Fax (215) 627-0377 

 ukrmet@ukrcap.org 
 

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 

єпископів Української Католицької Церкви у 

                                    Сполучених Штатах Америки 2022 року Божого. 

«І вони перестрашились страхом великим...Та ангел сказав їм: Не бійтеся,  
бо я звіщаю вам велику радість,  яка буде для всього народу:  

для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель,  
Який є Христос Господь». (Лк. 2, 10–11) 

 

Доброчесні отці, диякони, преподобні ченці та черниці, Брати-семінаристи та дорогі вірні,  
 

Прості пастухи, які пасли стада в околиці Вифлеєму жили своїм звичним життям, не очікували особли-
вої зміни у своїх щоденних клопотах, «нічної пори вартували отару свою». Це була їхня робота, їхнє пок-
ликання:  звичне і непримітне. 

Однак раптово все змінилось тоді, коли вони побачили ангела Божого, який «з'явивсь коло них, і слава 
Господня осяяла їх». Перебування в цій славі викликало в них почуття жаху, настільки великого, що сам 
ангел мав заспокоїти їх та перемінити цей «страх великий» на «радість велику».  

Ми з Вами розпочали 2022 рік, який минає, у звичних клопотах та планах, які ми складали на завершен-
ня пандемії. Ми хотіли знову жити нашим звичним життям і вже не очікували якихось змін, а бажали 
знову «вартувати» свої власні справи та обов’язки. Але день 24 лютого раптово змінив усе життя, усі 
плани, усі почуття, усе... Почалась повномасштабна війна.... 

Страх, біль, розпач та величезна злість заполонили нашу сутність, наші думки, навіть наші молитви. Роз-
терзані та вбиті рідні наші українці... Ніхто з нас і в страшному сні не міг подумати, що ми, новітні поко-
ління, знову будемо переживати велику різанину Батурина, але уже в Гостомелі, Бучі та Ірпені; спогля-
датимемо на евакуацію мирних людей під обстрілами не гітлерівських нацистів, але вже задурманених 
путіністів; шаленітимемо від стійкості аж до смерті новітніх героїв Крут під Києвом, Харковом, Сумами, 
Миколаєвом, Бахмутом... 

Ми боялись «великим страхом» за нашу рідну Землю. Але ставши усі разом, об'єднавшись у велику ук-
раїнську спільноту, раптом ми почули з Неба: «Не бійтеся, українці, не бійтеся мешканці Мною даною 
Вам благодатної землі. Ви стали разом на ворога-супостата, від малого до великого. Не бійтеся!» 

Наші чоловіки стали на захист України, жінки своєю працею та молитвою забезпечили тил, українці діа-
спори збирають по всьому світу необхідні засоби для боротьби, навіть діти через власні таланти знахо-
дять кошти для Збройних Сил України –  спільнота демократичних країн та волелюбних людей стали на 
допомогу мужньому українському народові. 

І ми вже не боїмося, бо бачимо що Господь є з нами, і сьогодні його ангел звіщає велику радість для 
всього народу: «... для Вас сьогодні... народився Спаситель». Бог приходить до нас! 
 

Continued on page 10 

 



 

No  01  10 Jan 1, 2023 

Ісус народжується у вертепі, серед антисанітарії, він знає, що таке терпіння та холод. Господь приходить 
до найбільш нужденних і сам стає вигнанцем, бо змушений тікати з праведним Йосифом та Марією від 
смерті. Ісус знає, що таке втратити рідний дім і бути скитальцем, не знаючи, коли завершиться поневі-
ряння. Тому Він сьогодні, як ніколи, близький до українців, Він є з нами у далекій чужині та в нашій хаті 
без світла та тепла в Україні. Він з нами у наших труднощах і тривогах. Бог є з нами... 

Ісус знає досвід хреста і смерті, самотності та відкинення. Христос поряд із українцями в часі обстрілів 
та небезпеки повторних атак ворога на рідні міста і села. Ісус є з нами, Він проведе нас через це поле 
страждання і смерті, ба більше – Він є Переможцем смерті та Подателем Життя. 

Він любить своїх людей, і задля цієї любові Він воплочується, стає одним із нас, народжується від Прес-
вятої Богородиці і йде на страждання та хрест, щоб спасти й відкупити нас усіх від смерті, гріха та влади 
диявола.  

Вдивляючись у Малятко, покладене у яслах, побачмо там, у вертепі, також і Його Хрест. Бо лише, вдив-
ляючись у Хрест Господній, зможемо перейти разом із Ним усі страхи, страждання та смерть, щоб осяг-
нути Перемогу, бо Ісус є наша НІКА-ПЕРЕМОГА. 

«Господь миру нехай дасть вам мир завжди й в усьому»! (2 Сол. 3,16)  

Христос Рождається! Славімо Його! 

 Борис (Ґудзяк), 

митрополит Української Католицької Церкви у США 
архиєпископ Філадельфійський для Українців 

 Павло (Хомницький), ЧСВВ,     Богдан (Данило), 

єпископ Стемфордської єпархії    єпископ Пармської єпархії святого Йосафата 

Венедикт (Алексійчук), автор 

єпископ Чиказької єпархії святого Миколая 
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Sun JAN 1ST- CIRCUMCISION OF OUR LORD; BASIL THE GREAT; SUN BEFORE THEOPHANY (G) 
MARTYR BONIFACE; SUNDAY BEFORE CHRISTMAS (J )  
8:00 AM -  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 
 

MON JAN 2ND  – SYLVESTER POPE OF ROME; FOREFEAST  OF THEOPHANY (G) 
HIEROMARTYR IGNATIUS THE GODBEARER; FOREFEAST OF  NATIVITY(J) 
9:00 am - Pray for peace and the end of the war 
 

TUES JAN 3RD –PROPHET MALACHI; FOREFEAST OF THEOPHANY  (G) 
MARTYR JULIANA; FOREFEAST OF THE NATIVITY(J) 
9:00 AM– Pray for all the soldiers in Ukraine 
 

WED JAN  4th – SYNAXIS OF 70 APOSTLES; FOREFEAST OF THEOPHANY  G) 
GREAT-MARTYR ANASTASIA; FOREFEAST OF NATIVITY (J) 
9:00 AM –Pray for the orphans in Ukraine 
 

THUR JAN 5th –VENERABLE SYNCLETIKA OF ALEXANDRIA– THEOPHANY EVE (G) 
10 MARTYRS OF CRETE; FOREFEAST  OF  NATIVITY  (J) 
9:00 AM - Divine Liturgy with Lesser Water Blessing 
 

FRI  JAN 6th    -THEOPHANY OUR LORD’S BAPTISM IN THE RIVER JORDAN (G) 
CHRISTMAS EVE (DAY OF FAST); VENERABLE MARTYR EUGENIA (J) 
8:00 AM  - Great Compline (Z Namy Boh) & Divine Liturgy 

with Great Water Blessing 
 
 

Sat JAN 7th-SYNAXIS OF ST JOHN THE BAPTIST; SATURDAY AFTER THEOPHANY (G) 
NATIVITY OF OUR LORD, GOD & SAVIOR JESUS CHRIST (J) 
8:00 AM –Great Compline (Z Namy Boh) & Divine Liturgy of 

the Nativity 

11:30 AM - Divine Liturgy of the Nativity  

6:30 PM - Divine Liturgy of the Nativity  
 
 

Sun JAN 8th– VENERABLE GEORGE THE CHOSEBITE; SUN AFTER THEOPHANY (G) 
SYNAXIS OF THE THEOTOKOS;  SUNDAY AFTER CHRISTMAS (J )  
8:00 AM -  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  JANUARY 2023 

Memorial Candles 

• In loving memory of John & Anthony Deeds &  

Michael Garrison (Family) 
• In loving memory of Anastazia Chomiak  

(sister Natalie) 
Perpetual Oil Lamp 

* Available 

* Lady of Hoshiw Shrine 

* Available 

* Available 

* Mother of God Shrine 

* Special intention for the Durbak, Palahniuk, Mykyta 

& Proczko Families 

* Available 

 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
* Available 

* Available 

Mother of God   
* Available 

* Available 

St. Joseph the Betrothed  
*In loving memory of Anna (Mykhaylo Kushnir & 

Family) 

* In thanksgiving for health & all blessings Luba, Ory-

sia, Yuriy, Ivanna Celewych  

St. Nicholas the Wonderworker  
* In loving memory of Yuriy, Stefania, Kateryna, To-

mir, Olha, Ivan (Lyubov Shevchuk)  

* Available 

Our Lady of Protection 
* Health and God’s Blessing for Andriy & Anna 

* Protect those who are fighting for justice & 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, 

Langan Family, 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 disas-

ters and the sick and shut-ins of the parish 

 This Week                Цього Тижня 
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Станьте членами  Парафії св. Йосифа Обручника! 
Аплікаційні форми для заповнення можна взяти в цер-

ковній 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. 

 

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.   

 

Парафіяльний  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   у церковній залі. Квитки для доро-

слі (13+) $65;  (діти 3-12) років $30; 2 і мен-

ше (сидять на колінах безкрісла)  безкоштов-

но.  Для детальної інформації звертайтеся до кан-

целярії за тел. 773-625-4805.  

Parish  praznyk 
 

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 available in the church 
hall.  Tickets for adults (13+) $65;  children 
3-12 yrs $30; 2 & under (sitting on lap no 

chair) free.    For more information call the parish 
office  773-625-4805.  

    Світло Миру з Вифлеєму,  ПРОСФОРа,  
 6 січня 2023 року вогник миру і просфо-

ри, буде доступний з 10:00 до 12:00 (вхід 

через північний вхід до церкви.) 
 

BETHLEHEM PEACE LIGHT, PROSPHORA, 
On Janurary 6th, 2023 the Peace Light and 
prosphora  will be available from 10 am-12 noon 
(enter through the north entrance of the church.)  

 

Святі тайни - Holy Mysteries (sacraments) 
Хрещення - Baptism 
Просимо заздалегідь звернутися до отця пароха при 

плануванні хрещення дитини.  
  

Please contact the pastor in a timely manner when plan-

ning to baptize a child.  

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

фії, зобов’язані пройти співбесіду з о. парохом та ок-

рему підготовчу науку. Ласкаво просимо планувати 

своє вінчання завчасно.  
  

When planning your wedding at our parish, please be ad-

vised that you need to meet with the pastor for a prenuptial 

investigation and also for a pre-Cana conference. Plan 

ahead of time.  

Похорони - Funerals 
Ласкаво просимо зателефонувати до парафіяльної 

канцелярії перед зустріччю з похоронним директо-

ром. 
  

Please contact the parish office before making arrange-

ments with the funeral director.  

Порядок Богослужень - Liturgical Schedule 
  

У Неділю - Sundays: 
 8:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 англійською/ in English 
 9:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 українською/ in Ukrainian 
 11:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy              
для молоді/Children’s 
  
У Свята - Holy Days: 
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 6:30pm   Св. Літургія/Divine Liturgy 
  

Надвечір'я Свят - Eve of Feasts: 
 6:30pm   Велика Вечірня з Литією/Great Vespers, Litia 
  

Під час тижня - During the week:  
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в каплиці/in the chapel 
  

У Суботу - Saturdays: 
 9:00am  Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в церкві/in church 
 5:00 pm  вечірня/Vespers with Divine Liturgy 

 

tel:(773)%20625-4805
tel:(773)%20625-4805

