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197   At the baptism of Jesus Christ in the Jordan, the pub-

lic ministry of the Saviour begins (see Mt 3; Mk 1). John 

the Baptist points to Christ in the Jordan and identifies 

Him as the “Lamb of God who takes away the sin of the 

world” (Jn 1:29). During the baptism of Jesus, the Most 

Holy Trinity is made known: “Worship of the Trinity was 

revealed; the voice of the  Father  bore  witness  to  You,  

naming  you  the  beloved  Son,  and  the Spirit in the form 

of a dove confirmed the word’s certainty.” “The voice of 

the Father” is the voice of the Heavenly Father, and the 

“Spirit in the form of a dove” is the Holy Spirit, who de-

scends upon Christ, revealing him to be the Son of God. 

For this reason, Church tradition refers to the Baptism of 

Jesus Christ as the Theophany (from the 

Greek, meaning divine appearance). 

198   The Theophany at the Jordan is litur-

gically connected with the feast of the Na-

tivity. In her celebration of both these 

events, Church tradition emphasizes that 

both the Incarnation and the Baptism of the 

Lord are when God appears (in Greek, the-

ophania). In accordance with the text of the 

Great  Blessing  of  Water  at  Theophany,  

“in  the  preceding  feast  we have seen you 

as a babe, and in this present feast as per-

fect human, appearing  as  our  perfect  

God.”  At  the  Nativity,  God  the  Word  

“was  born,”  but  now  he  “appears  in  

the  flesh  to  the  human  race.”  At  the  

Nativity, the “Sun of Righteousness” rose, 

and now it “shines forth.” In the  liturgical  

tradition  of  the  Church,  the  feast  of  

Theophany  is  also  called the feast of Illu-

mination. The sticheras of the feast of The-

ophany elucidate the bond between the feasts of the Nativ-

ity and Theophany: What was announced by the angel is 

now announced to the people by the Baptist; the spilling of 

infant blood caused Bethlehem to become childless, but 

through the sanctified waters of baptism, the Jordan now 

has  many  children.  What was  announced  by  the  star  

to  the  magi  in  Bethlehem is now revealed to the world 

by the Father himself. 

Богоявлення 
(з Катехизму УҐКЦ «Христос наша Пасха») 

 

197   Від хрещення Ісуса Христа в Йордані починаєть-

ся прилюдне служіння Спасителя (див. Мт. 3; Мр. 1). 

Йоан Хреститель вказує на Христа в Йордані як на 

«агнця Божого, який гріх світу забирає» (Йо. 1, 29). 

Під час хрещення Ісуса являється Пресвята Тройця: 

«Троїчне з’явилось поклоніння: голос Отця свідчив 

про Тебе, називаючи Тебе улюбленим Сином, Дух же 

у вигляді голуба потверджував ці слова». «Голос От-

ця» – це голос Отця Небесного, а «Дух у вигляді голу-

ба» – це Святий Дух, який сходить на Христа, являючи 

Його Сином Божим. Тому церковна традиція називає 

Хрещення Ісуса Христа Богоявленням. 

198   Богоявлення над Йорданом літургійно пов’язане 

з Різдвом. Святкуючи ці обидві події, церковна тради-

ція наголошує, що і воплочення, і хрещення Господнє 

є богоявленням (грецькою – теофанія). Згідно з текс-

том Великого Йорданського водосвяття, «у поперед-

нім празнику ми бачили Тебе младенцем, а в теперіш-

нім совершенним Тебе бачимо, явленого нашого Бога». 

У Різдві Бог-Слово «народився», а тепер «явився плоттю 
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199  The Son of God, “who covers himself with light as with 

a garment ... today is covered by the streams of the Jordan.” 
Christ himself “has no need to be cleansed by them; but 

through the cleansing that he him-self receives he bestows 

regeneration on us.”. “Then Jesus came from Galilee to John 

at the Jordan, to be baptized by him. John would have pre-

vented him, saying, ‘I need to be baptized by you, and do you 

come to me?’ But Jesus answered him, ‘Let it be so now, for 

it is proper for us in this way to fulfil all righteousness” (Mt 

3:13-15). The God-man enters into the Jordan waters: “As a 

man he came to be baptized, and the  Jordan  feared  him  as  

God  and  turned  back.  As  a  man  he  bared  himself and 

entered the water, and the Father testified that he was God, 

saying: ‘This is my beloved Son.” 

200   Christ  brings  regeneration  to  humankind,  and  he  

chooses  the  waters  of  the  Jordan  to  signify  this.  In  Holy  

Scripture,  water  is  a  symbol  of  elemental forces and death, 

and simultaneously a symbol of cleansing, rebirth, life, and 

the grace of the Holy Spirit. By means of water, God 

“drowned sin ... in the days of Noah ... [and] at the hand of 

Moses he set free the Hebrew nation from the bondage of 

Pharaoh ... [and] by fire  and  water  through  Elijah  brought  

back  Israel  from  the  error  of  Baal.”  By  immersion  into  

water  (baptism),  Christ  washes  away  the  record of Adam’s 

sins. The waters of the Jordan regenerate all creation. In  the  

Jordan,  Christ  “has  renewed  through  water  and  the  Spirit  

our  nature grown old through sin.” 

201 “Transformed into waters of healing,” the waters of the 

Jordan become “a  source  of  incorruption.”  For  by  means  

of  water,  God  offers  to  the  world “a salvation of baptism.” 

Upon receiving it, a human being and all creation are filled 

with “mysterious streams.” With the sanctification of the hu-

man being begins the sanctification and eschatological (from 

the Greek, meaning final) transfiguring of creation. 

202  In  the  Ukrainian  Christian  tradition,  the  symbolism  

of  Jordan  water  is closely connected with the memory of the 

Baptism of Rus-Ukraine by Grand Prince Volodymyr. The 

river Dnipro, in which the people of Kyiv were baptized,  is  

figuratively  called  the  “Ukrainian  Jordan.”  On the feast of 

Theophany in Ukraine, an ice cross is erected as a sign and a 

memorial of baptism; during the Great Blessing of Water, 

three tri-ple-branched candles are immersed into the waters. 

Bringing the holy water home, the faithful partake of it at the 

beginning of the Theophany Eve supper Shchedryi vechir 

(Ukrainian, meaning Abundantly Generous Eve). They bless 

their homes and farms, and keep the water throughout the year 

to partake of it, and to bless themselves in times of difficulty 

and illness.  
 

“And having lived in this world, giving us saving command-

ments, and turning us from the error of idols, 
he brought us to the knowledge of you, the true God and Fa-

ther, and acquired us for himself as a people all his own, a 
royal priesthood, a holy nation. 

And when he had cleansed us by water and sanctified us by 

the Holy Spirit, he gave himself as an exchange to death”.  
(Anaphora of the Liturgy of Saint Basil the Great) 

родові людському»; у Різдві «Сонце правди» зійшло, а 

тепер – «засяяло». Літургійна традиція Церкви називає 

свято Богоявлення також і Просвіченням. Стихири праз-
ника Богоявлення висвітлюють зв’язок між Різдвом і Йор-

даном: те, що звіщав ангел, звіщає тепер людям Хрести-

тель; пролитою кров’ю немовлят став бездітним Вифлеєм 

– через освячені води хрещення став багатодітним Йор-

дан; те, що зірка звістила у Вифлеємі мудрецям, тепер Сам 

Отець об’являє світові. 

199    Син Божий, «що зодягається світлом, наче ризою, 

днесь одягається в течії Йордану». Христос «сам не потре-

бує очищення, але нам Він собою споготовляє відроджен-

ня». «Тоді прибув Ісус із Галилеї наЙордан до Йоана, щоб 

хреститися від нього; але Йоан спротивлявся Йому, кажу-

чи: “Мені самому треба хреститися в Тебе, а Ти приходиш 

до мене?”. Ісус у відповідь сказав до нього: “Залиши це 

тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду» (Мт. 3, 

13-15). У йорданські води входить Богочоловік: «Як люди-

на Він прийшов прийняти хрещення, – але як Бога злякав-

шись Його, Йордан повернув назад; як людина, знявши 

одяг, Він увійшов до води, – але як Бог прийняв свідчення 

від Отця: Це Син Мій улюблений». 

200   Христос приносить людству відродження, знаком 

якого Він обирає води Йордану. У Святому Письмі вода – 

це символ стихійності і смерті, а водночас очищення, від-

родження, життя та благодаті Святого Духа. Водою Бог 

«за Ноя потопив гріх […], визволив з фараонового рабства 

через Мойсея рід єврейський […], водою і вогнем через 

Іллю визволив Ізраїля від омани Ваалової». Через занурен-

ня у воду (хрещення) Христос «змиває» список Адамових 

гріхів. Йорданські води відроджують усе творіння. Хрис-

тос у Йордані «водою і Духом обновив постарілу від гріха 

нашу природу». 

201   Йорданські води «перетворюються на цілющі», ста-

ють «джерелом нетління», через воду Бог дарує світові 

«спасіння хрещення». Людина приймає його, а разом із 

нею й усе творіння «таїнственними струями наповнюєть-

ся». Від освячення людини починається освячення й есха-

тологічне (з грецької остаточне) переображення творін-

ня. 

202   В українській християнській традиції символіка йор-

данської води тісно пов’язана зі спогадом про Хрещення 

Руси-України князем Володимиром. Ріку Дніпро, в якій 

хрестилися кияни, образно називають «українським Йор-

даном». На свято Йордану в Україні споруджують льодя-

ний хрест – знак і спомин хрещення, а під час Великого 

водосвяття у воду занурюють «трійці» – три трисвічники. 

Принісши свячену воду додому, вірні причащаються нею 

на початку Йорданської вечері – «Щедрого вечора», освя-

чують нею домівки і господарства, зберігають протягом 

року, п’ють і окроплюють нею себе в немочах і хворобах.  
 

«І, поживши в цьому світі, Він дав спасенні повеління, 

відвернув нас від ідольської примани, 

привів до пізнання Тебе, істинного Бога й Отця, 
придбав Собі нас у вибраний люд, царське священство, 

народ святий і, очистивши нас водою й освятивши Духом 
Святим, віддав себе» 

(Анафора Літургії святого Василія Великого) 
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The Icon of the Feast of Theophany 
 

 From the first century of the Christian Church, 

there has always been “The Festival of Lights”. In the 

depth of Midwinter, this feast celebrated the advent of the 

Son of God’s coming into the world as Jesus Christ, and 

His early years up to and including His baptism in the Jor-

dan, which heralded the beginning of Jesus’ ministry on 

earth.  

 Over the centuries, the various aspects of Christ’s 

early years were separated into individual feasts on differ-

ent days: His Nativity, the Visitation of the Magi, His 

presentation in the Temple, and His circumcision. But the 

principal event of the Feast of Lights – Christ’s Baptism – 

continued to be commemorated on the 6th or 19th of Janu-

ary. Why is this event so important? The event depicted in 

the icon is that described in the Gospels of Matthew, Mark 

and Luke; here is Matthew’s version: 

“Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be 

baptized by him. And John tried to prevent Him, saying, “I 

need to be baptized by You, and are You coming to me?” 

But Jesus answered and said to him, “Permit it to be so 

now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness.” 

Then he allowed Him. When He had been baptized, Jesus 

came up immediately from the water; and behold, the 

heavens were opened to Him, and He saw the Spirit of 

God descending like a dove and alighting upon Him. And 

suddenly a voice came from heaven, saying, “This is My 

beloved Son, in whom I am well pleased.” 

(Matthew 3:13-17) 

 This, then, is the Epiphany (revelation) of the Ho-

ly Trinity, otherwise known as Theophany which literally 

means a “revelation of God” in Greek (Θεοφάνεια; the 

Ukrainian is Богоявлення and means the same). 

 The paradox that Jesus Christ might be revealed as 

God through an act of submittal to a mere man, John, is 

shown well in the Icon. Though John is baptizing Christ, it 

is the former who is shown bent over in reverence to the 

latter. In other icons, John is shown with his face turned 

toward heaven and beholding the miracle of the The-

ophany; either way, despite being the baptizer, he is not 

central to the scene. Near to John is a tree with an axe laid 

at the root, recalling John’s own preaching to those who 

came to him: “And now also the ax is laid to the root of 

the trees: therefore every tree which brings not forth good 

fruit is hewn down, and cast into the fire.” (Matt 3:10). 

Present in the icon, this shows that whilst the Baptizer 

must now “decrease so Christ may increase”, John’s teach-

ings and role are not done away with now the Holy Trinity 

has been revealed. On the opposite bank to John the Bap-

tist, angels wait invisibly to receive the newly baptized 

Christ and clothe Him. And so, on the left is the forerunner 

of Christ, John, with his sermon of repentance represented 

by the tree and axe; on the right, the angels wait with rev-

erence to accept the newly revealed Son of God. In the 

middle – the moment of revelation itself. 

Ікона Празника Богоявлення  
 

 Ще з  першого століття існування християнсь-

кої Церкви відбувався “фестиваль світла”. Посеред 

зими, цей фестиваль святкував прихід Сина Божого у 

світ в особі Ісуса Христа, а також Його дитячі і юнаць-

кі роки, включно з хрещенням у Йордані, що ознаме-

нувало початок земного служіння Ісуса Христа. 

 Протягом століть різні аспекти раннього життя 

Христа поділялися на індивідуальні події і святкували-

ся у різні дні, наприклад, Різдво, Прихід Трьох Царів, 

Вхід до Храму і Обрізання. Проте найголовнішою по-

дією фестивалю світла залишається Хрещення Христа, 

яке ми святкуємо 6 січня або 19 січня за старим сти-

лем. Чому ж ця подія є такою важливою? Про неї на-

писано у Євангелії від Матвія, Маркя і Луки, а також її 

зображають на іконах. Ось як це описує Матвій:  

“Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб 

у нього хреститися. Іван же стримував Його, кажу-

чи: Це мені потрібно від Тебе хреститися, а Ти йдеш 

до мене? Відповідаючи, Ісус сказав йому: Облиш те-

пер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді 

Іван допустив Його. Охрестившись, Ісус відразу вий-

шов з води. І ось відчинилися Йому небеса, і Він поба-

чив Духа Божого, Який спускався, як голуб, та сходив 

на Нього. І ось, почувся голос з неба: Це є Син Мій 

Улюблений, Якого Я вподобав.” (від Матвія 3:13-17) 

 Саме в цей момент, це стає Богоявленням 

(об’явленням) Пресвятої Трійці, або іншими словами 

Теофанією, що дослівно означає “об’явлення Госпо-

да” (грецькою Θεοφάνεια).  

 

https://iconreader.wordpress.com/2010/12/24/the-nativity-icon/
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 Jesus Christ, despite being the one submerged in 

the Jordan, is shown as though standing up and staring 

straight at us. His body is depicted as strong and beautiful, 

as it is understood classically, and in older icons He is na-

ked. Christ appears almost as wide as the river Jordan it-

self; indeed: it is as though it is Jesus Christ, rather than 

the river, which cuts a swathe through the rocky wilder-

ness on either side. 

 The Icon of the Theophany, as well as depicting 

the Holy Trinity, also answers the question of John the 

Baptist: I need to be baptized by You, and are You coming 

to me? The answer is in what Jesus does with His hands. 

Whilst in Western art, like this painting by Da Vinci, Jesus 

is shown as submitting to John’s authority, in Orthodox 

icons Christ’s hands are not shown in prayer, but in a sign 

of blessing. Rather than the waters of Jordan cleansing 

Christ, it is Christ Who cleans the waters. This is why in 

the bottom of most Theophany Icons, little creatures ap-

pear to be fleeing from the feet of Christ. This is a reflec-

tion of the words of the Psalmist regarding the Messiah 

(Christ): “the sea saw and fled; the Jordan turned 

back” (Psalm 114:3). 

 This is the depth and profundity of the Baptism of 

Christ; the feast of lights which revealed the Holy Trinity, 

and cleansed the waters of baptism so that we, like the 

fishes shown in the icon, may swim in pure waters. 

Of old, the river Jordan 

Turned back before Elisha’s mantle at Elijah’s ascension. 

The waters were parted in two 

And the waterway became a dry path. 

This is truly a symbol of baptism 

By which we pass through this mortal life. 

Christ has appeared in the Jordan to sanctify the waters! 

 Парадокс, що Ісус Христос може об’явитися як 

Бог через акт повинування простій людині, Іванові, чіт-

ко показаний на іконі. Хоча Іван хрестить Христа, він 

зображений у шанобливому поклоні до останнього. На 

інших іконах Івана зображено з обличчям, поверненим 

до неба, і який дивиться на диво Богоявлення; в будь-

якому випадку, незважаючи на те, що Іван є хрестите-

лем, він не є осердям ікони. Поруч із Іваном є дерево з 

сокирою біля коренів, що пригадує нам про проповідь 

самого Івана для тих, хто прийшов його послухати: 

“Сокира вже лежить біля коріння дерев, — усяке дере-

во, яке не приносить доброго плоду, зрубують і кида-

ють у вогонь.” (від Матвія 3:10). Це зображення на іко-

ні промовляє нам, що у той час, коли Хреститель пови-

нен «зменшуватися, щоб Христос зростав», вчення Іва-

на та його роль аж ніяк не послаблюється, особливо 

тепер після об’явлення Пресвятої Трійці. На протилеж-

ному березі на Івана Хрестителя чекають невидимi ан-

гели, щоб прийняти новоохрещеного Христа і одягти 

Його. І отже, ліворуч від Христа є його провісник Іван, 

з проповіддю про покаяння, яке репрезентує дерево та 

сокира; праворуч ангели з пошаною чекають прийняття 

нещодавно об’явленого Сина Божого. У центрі - мо-

мент самого об’явлення.  

 Незважаючи на те, Ісус Христос є тим, хто за-

нурився в ріки Йордану, він стоїть рівно і дивиться на 

нас. Його тіло зображено сильним і молодим, згідно з 

канонами класики, а на старших іконах його зображено 

без одягу. Христос здається таким ж широким, як і са-

ма ріка Йордан; і справді, це ніби Ісус, а не річка, торує 

собі шлях через скелясту пустелю на інший бік.   

 Ікона Богоявлення, окрім зображення Пресвятої 

Трійці, також є відповіддю на запитання Івана Хрести-

теля: “Ти мене мав би хрестити, а ти просиш мене?” 

Відповідь криється у зображенні рук Ісуса. У західній 

традиції, як на відомій картині Да Вінчі, Ісус зображе-

ний упокореним  Іванові, тоді як східна традиція іконо-

пису зображає руки Христа не складеними у молитві, а 

як знак благословення. Замість того, щоб води Йордану 

очищали Христа, саме Христос очищає води. Ось чому 

внизу на переважній більшості ікон Богоявлення зобра-

жені маленькі створіння, які тікають від Христових ніг. 

Це підтверджують і слова з Книги Псалмів про Месію 

(Христа): “Море побачило і кинулося втікати; Йордан 

повернувся назад” (Псалом 114: 3). 

 У цьому і є глибинний зміст Хрещення Христа; 

празник світла, який об’явив Святу Трійцю і очистив 

хрещені води, щоб ми, як риби на іконі, могли плавати 

у чистих водах. 

Повернувся колись Йордан-ріка  

милоттю Єлисеєвою, після вознесіння Іллі,  

і розділилися води на два боки,  

і стала для нього сухою путь, що була мокрою, воісти-

ну як прообраз хрещення,  

яким ми переходимо земне життя;  

Христос явився на Йордані, щоб освятити води! 

 

http://uploads0.wikipaintings.org/images/leonardo-da-vinci/the-baptism-of-christ.jpg
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Lord , let me be able to see 
 

 Jesus was walking on the road to Jericho. Many people were with Him. When he was almost at Jericho, 

His group passed by a man who was blind. The man was sitting by the road, begging for money and food. 

  The blind man asked the people near him why a 

crowd was passing them. The people said that Jesus 

from Nazareth was coming. 

  Right away, the blind man started shouting, 

“Jesus, Son of David, have mercy on me!”  

The people around the blind man told him to be quiet, 

but he shouted louder, “Jesus, Son of David, have mercy 

on me!” 

  When Jesus got closer, He stopped. He asked 

that the blind man be brought to Him. When the man got 

to Jesus, Jesus asked, “What would you like me to do 

for you?”  

 The blind man answered, “Lord, I want to see!” 

Jesus said, “Receive your sight. Because you believed in 

Me, you are well.”  

 Right away, the man could see! He followed  

Jesus, praising God. All the people who saw it also 

praised God!  

 

 

What Do You Think? 
 
1. What was wrong with the man sitting by the road? 
  
2. Who walked by the man? What did the man do then? 
  
3. Did the man get quiet when people told him to?  

Why or why not? 
  
4. What did Jesus do when He got closer?  
 

5. Why did Jesus say that the man got well? 
 

6. We believe in Jesus, too. Sometimes, He makes our bodies well again if they are sick. But He doesn’t just 

heal our bodies. He is making our spirits well, too!  
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    This Week                    Цього Тижня 

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 

*In loving memory of  Swiatoslaw, Orysia, 

Illya, Irena, Zenovia, Yuriy, Osyp, Maria, Na-

talia, Evhen, Mykola,  Oksana 

* Lady of Hoshiw Shrine 

* Available 

* Available 

* Mother of God Shrine 

* Special intention for the Durbak, Proczko, 

Palahniuk, Mykyta &  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 Kush-

nir & Family) 

*In thanksgiving for health & all blessings Lu-

ba,  

Orysia, Yuriy, Ivanna Celewych  

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

Kateryna, Tomir, Olha, Ivan (L. Shevchuk)  

* Available 

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

na 

*Protect those who are fighting for justice &  

freedom 
 

Keep in your prayers:   Maria B, Olga Kozak, 

Rosalie Deeds, Ed Coleman, Riley No-

lan, Johanna Riznyk, Laura, Lucille 

Maryniw, Sean Patterson, Anna Hajduk, 

Mark Lawrin, Helen Lawrin, Marta 

Stadnyk,  Reed Meersman, Irena & John 

Skrypnyk, Mary Papinko,  Max & Valentina Laur-

taire, 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 disasters and the sick 

and shut-ins of the parish 

 

INTENTIONS 
 

 

SUN JAN 15th- VENERABLE PAUL OF THEBES (G) 
SUNDAY BEFORE THEOPHANY; SYLVESTER POPE OF ROME (J )  
8:00 AM -  For the seniors of the parish; Health &God’s Blessing for  

Maria Melnyk 

9:30 AM  – For all sick & shut-ins of the parish; Health: Vasyl, Nataliia, 

Viktoria, Ivan, Hanna, Vasyl, Halyna, Hanna, Mariyana, Ostap, 

Danylo, Yuriy, Taras (зсу), Lyubov, Viktor, Lesya, Sofia, 

Alexsandr, Andrii, Alla, Lyubov 

Parish Praznyk in the church hall 
 

MON JAN 16th  – VENERATION OF THE CHAINS  OF THE APOSTLE  (G) 
PROPHET MALACHII ; FOREFEAST OF THEOPHANY (J) 
9:00 AM - Pray for children separated from the family 
 

TUES JAN 17th –VENERABLE ANTHONY THE GREAT (G) 
SYNAXIS OF 70 APOSTLES;  FOREFEAST OF THEOPHANY (J) 
9:00 AM– Health: Halyna, Ihor, Andriy, Maksym, Maryna, Olivia, 

Olha, Oksana & fam;   In memory, +Hanna, +Anatoli, +Neonila, 

+Kateryna, +Lyuba, +Eva, +Illya, +Kateryna, +Vasyl, +Kateryna, 

+Vasyl 
 

WED JAN  18th–HIEROMARTYRS ATHANASIUS & CYRIL OF ALEXANDRIA  (G) 
THEOPHANY EVE ; VENERABLE SYNCLETIKA OF ALEXANDRIA (J) 
9:00 AM – Divine Liturgy with Lesser Water Blessing 
 

THUR JAN 19th –VENERABLE  MACARIUS OF EGYPT (G) 
HOLY THEOPHANY OF OUR LORD, GOD & SAVIOR JESUS CHRIST (J) 
8:00 AM - Great Compline (з Нами Бог) & Divine Liturgy with Great 

Water Blessing 

11:30 AM - Divine Liturgy 

6:30 PM - Divine Liturgy 
 

FRI, JAN 20th  -VENERABLE EUTHEMIUS THE GREAT (G) 
SYNAXIS OF ST JOHN THE BAPTIST (J) 
9:00 AM  - In memory: +Mykhailo 
 

SAT JAN 21ST- VENERABLE MAXIMUS THE CONFESSOR (G) 
VENERABLE GEORGE THE CHOSEBITE (J) 
9:00 AM –In memory: +Orysya, +Illya, +Irena, +Zenovia, +Yuriy,  

+ Osyp, +Mariia, +Nataliia, +Evhen, +Swiatoslaw, +Mykola, 

+Oksana (M Stadnyk); +Volodymyr, +Mariia, +Anton, +Halyna, 

+Ivan, +Mykola, +Oleksandr, +Zinovij, +Olha, +Mykola, +Raisa, 

+Ihor,  +Andriy 
 

 

SUN JAN JAN  22ND  –APOSTLE TIMOTHY;  ZACCHEUS SUNDAY (G) 
MARTYR POLYEUCTUS; SUNDAY AFTER THEOPHANY (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; 
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    This Week                                     Цього Тижня 

Please help us in supporting two 

of our young parishioners, Maine 

South senior Angelina Kasiyan and her brother Zahar 

Kasiyan, a Lincoln Middle School 7th grader.  Angelina 

and Zahar tragically lost both of their par-

ents far too early, and most recently were 

orphaned when their mother, Nataliya, was 

tragically hit by a car in Wisconsin in Ju-

ly.  She was only 42 years old and such a 

generous, caring, loving person who 

brought great joy to everyone in the 

Ukrainian community and contributed her 

life immensely to this parish, including 

organizing and sending supplies and aid to 22 Ukrainian 

orphanages and multiple nursing homes. 

The Park Ridge Newcomers Club will be holding a Labor 

of Love Gala on March 4, 2023 at the Hyatt Regency 

O’Hare in honor of the kids. Although we cannot take 

away the pain that the kids live through every day, we can 

help by easing the financial burden that lies ahead. If you 

are interested in attending the gala, tickets will be available 

to purchase on January 17th. If you cannot attend but 

would like to help out in other ways, any monetary dona-

tion is helpful! All proceeds go directly to the kids for 

food, college, and normal everyday activities- anything we 

can do to help them live a fruitful life! 

Будь ласка, допоможіть нам 

у підтримці двох наших мо-

лодих парафіян, старшокласниці з південного штату 

Мен Ангеліни Касіян та її брата Захара Касіяна, учня 

7 класу середньої школи Лінкольна. 

Анджеліна та Захар трагічно втратили 

обох своїх батьків надто рано, а нещо-

давно залишилися сиротами, коли їх 

мати, Наталія, трагічно збила машина 

у Вісконсіні в липні. Їй було лише 42 

роки, і вона була такою щедрою, тур-

ботливою, люблячою людиною, яка 

приносила велику радість усім в 

українській громаді та внесла величезний внесок у 

цю парафію, зокрема організовуючи та надсилаючи 

товари та допомогу до 22 українських сиротинців та 

багатьох будинків престарілих. 

 

4 березня 2023 року в Hyatt Regency O'Hare Club 

Newcomers Club проведе Labor of Love Gala на честь 

дітей. Хоча ми не можемо зняти біль, який діти пере-

живають щодня, ми можемо допомогти, полегшив-

ши фінансовий тягар, який чекає попереду. Якщо ви 

зацікавлені відвідати гала-концерт, квитки можна 

буде придбати 17 січня. Якщо ви не можете бути 

присутніми, але хочете допомогти іншим способом, 

будь-яка грошова пожертва буде корисною! Усі 

кошти спрямовуються безпосередньо дітям на харчу-

вання, навчання в коледжі та звичайні повсякденні 

справи – усе, що ми можемо зробити, щоб допомог-

ти їм жити плідно!  



 

No  3  8 January  15 2023 

Jordan Blessing of homes 
If you wish to have your home blessed with Holy Water 

this year, please fill out form and place it in the collection 

basket, the designated basket in the church vestibule, , or 

send an email to stjosephucc@gmail.com, with your 

name, phone number and the date you wish the clergy to 

come and Bless your home.  

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).  

• 20 cічня о 6 годині вечора відбудуться нічні чуван-

ня, які будуть мати місце кожної третьої п’ятниці 

місяця.  

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 працювати-

ме з 9 год. ранку до 1 год. пополудні з по-

неділка по п’ятницю . Також пропонуємо 

право вибору на 3 дні в тижні: понеділок, середа, п’ят-

ниця. 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.   
  

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 


