
 

No  51  1 Dec 18, 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 

Continued on p.8 

Витяги з “Христос Наша Пасха” 
 Різдво Христове 
 

 #190   Церква святкує пришестя Сина Божого у світ 

празником Різдва Христового. Про народження Христа 

ангел Господній звіщає пастухам: «Сьогодні народився 

вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Гос-

подь» (Лк. 2, 11). Отці Церкви оспівували Різдвяну ніч як 

день радості та миру: «Сьогодні Багатий збіднів для 

нашого спасіння...Сьогодні ми сподобились дару, про 

який не просили... Сьогодні відчинилися небесні брами 

для наших молитов… Сьогодні Божество вдягнулося в 

людину, щоб людина прикрасилася Божеством». 

#191   За літургійними текстами, народження Дитяти «без 

отця з матері» є здійсненням пророцтва Даниїла про 

камінь, відсічений від скелі без допомоги руки (див. Дан. 

2, 45). У воплоченні Син Божий «вийшов з лона Отця і 

невимовним умаленням нашу нужденність прийняв». Він 

стає Тим, Ким не був, тобто людиною, через Пресвяту 

Богородицю – «світлу хмару, вагітну дощем небесним, 
що несеться нині понад землею, щоб її зросити й 

напоїти». 

#192   У народженні Ісуса «весна благодаті… перемагає 

зиму безбожності». Різдво є провісником Пасхи. Ясла 

розуміємо як знак гробу Господнього, а покладання Ди-

тяти до ясел – як прообраз покладання Христа до гробу. 

Миро, принесене мудрецями, вже є помазанням на май-

бутній похорон.  

#193  Як співаємо в богослужіннях Різдва Христового, у 

воплоченні Бог Слово зволив обмежити Себе в часі: 

«Безначальне Слово таємничим чином прийняло поча-

ток», та в просторі: «Невмістимий обмежується плоттю». 

Христос прийняв смирення дитинства на противагу 

обраному Адамом самовивищенню. Коли Діва прийня-

ла у своє лоно Боже Слово, то її лоно стало мисленним 

раєм – місцем зустрічі Бога і людини. Ягниця виноси-

ла великого Пастиря у своєму лоні, а тоді у вертепі від 

Діви зацвіло «Дерево життя» – Христос. Розділення 

між людиною і Богом, між землею і небом тепер усу-

нене, про що небо звістило землю «устами зірки» і 

«собором зірок» – ангелів. Сам вертеп набуває значен-
ня царської палати, а ясла – царського престолу. Ісуса 

пов’язують пеленами для розв’язання людства від узів 

гріхів. Упалий раніше царський образ людини віднов-

люється аж до його повноти у воскресінні. 

Excerpts from “Christ our Pascha” 
 

 The Nativity of Christ 
  

# 190   The Church  celebrates  the  coming  of  the  Son  of  

God  into  the  world  with  the  feast  of  the  Nativity  of  

Christ.  The birth  of  Christ  is announced to the shepherds by 

the angel of the Lord: “To you is born  this  day  in  the  city  

of  David  a  Saviour,  who  is  the  Christ,  the  Lord” (Lk 

2:11, rsv-ce). The Fathers of the Church extolled Christmas 

night as a day of joy and peace: Today the Bountiful One be-

came poor for our sake ... Today we receive a gift for which 

we did not ask ... This present day threw open the heavenly 

door to our prayers ... Now the Divine Being took upon him-

self the seal of humanity, in order for humanity to be decorated 

by the seal of Divinity. 

#191   According to the liturgical texts, the birth of the Child 

“from a mother without a father” is the fulfilment of the proph-

ecy of Daniel about the rock  hewn  from  the  mountain  with-

out  human  hands  (see  Dn 2:45). In the Incarnation, the Son 

of God “came from the bosom of the Father, and in his ineffa-
ble self-emptying he took on our lowly state.” Through  the  

most  holy  Mother  of  God,  he  became  what  he  had  not  

been before—a human. The Church sings of the Mother of 

God thus: “The  bright  and  spiritual  cloud,  filled  with  

heavenly  rain,  today  rises  above the earth, in order to drop 

dew upon it and to water it.” 

#192   At  the  birth  of  Jesus,  “the  spring  of  grace  ...  over-

comes  the  winter  of  unbelief.” The Nativity is a harbinger of 

Pascha. The manger is understood to be a sign of the Lord’s 

tomb, and the placing of the Child in the manger is a prefigura-

tion of the placing of Christ in the tomb. The myrrh, brought 

by the magi, is already an anointing for the future burial. 
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2022-2023  
 

SATURDAY, DECEMBER 24TH – CHRISTMAS EVE- DAY OF FAST (G) 

 10:00 pm Great Compline (Z Namy Boh) & Divine Liturgy of the Nativity (Eng/Ukr) 
 

SUNDAY, DECEMBER 25TH – NATIVITY OF OUR LORD (G) 
7:30 am  Divine Liturgy of the Nativity (Eng/Ukr) 

9:30 am  Divine Liturgy 

11:30 pm Divine Liturgy 
 

MONDAY, DECEMBER 26TH – SYNAXIS OF THE MOTHER OF GOD (G) 

9:00 am Divine Liturgy (Eng/Ukr) 

6:30 pm Divine Liturgy (Eng/Ukr) 
 

TUESDAY, DECEMBER 27TH – FEAST OF ST. STEPHEN THE 1ST MARTYR (G) 

9:00 am  Divine Liturgy (Eng./ Ukr ) 
 

 SATURDAY, DECEMBER  31ST – VENERABLE MELANIA (G)  NEW YEAR’S EVE 

9:00 am  Divine Liturgy 

6:30 pm Moleben 

 SUNDAY, JANUARY 1ST – CIRCUMCISION OF OUR LORD & ST. BASIL THE GREAT (G) 

               Normal Sunday schedule (8:00, 9:30 and 11:30) 
 

THURSDAY, JANUARY 5TH – VIGIL OF THE THEOPHANY–DAY OF FAST (G) 
9:00 am  Divine Liturgy with Lesser Water Blessing 

 

FRIDAY, JANUARY 6TH – THEOPHANY –OUR LORD’S BAPTISM IN THE RIVER JORDAN (G) 

8:00 am  Great Compline (Z Namy Boh) & Divine Liturgy with Great Water Blessing 
 

SUNDAY, JANUARY 15TH – VENERABLE PAUL OF THEBES (G) SUNDAY BEFORE THEOPHANY (J) 
8:00 am         Divine Liturgy (Eng.) 

9:30 am  Divine Liturgy (Ukr.) 
 

PARISH PRAZNYK will take place after the 2nd Liturgy in the church hall. 

РІЗДВЯНИЙ ПОРЯДОК  2022-2023  ГРИГОРІАНСЬКИЙ КАЛЕНДАР 
 

CYBOTA, 24 СВЯТВЕЧІР - ПІСТ (Г) 
 10:00 веч.  Велике Повечір’я (З нами Бог) і Різдвяна св. Літургія (анг/укр.)   
 

НЕДІЛЯ, 25ГО ГРУДНЯ -РІЗДВО ГНІХ (анг/укр.) (Г) 
  7:30 рано  Різдвяна св. Літургія (анг/укр.) 
 

ПОНЕДІЛОК, 26ГО -
ГРУДНЯ  – СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ (Г) 

    9:00 рано  св. Літургія (анг/укр.) 

    6:30 веч.   св. Літургія (анг/укр.) 
 

 

ВІВТОРОК, 27 ГО 
ГРУДНЯ   –  СВ. ПЕРВОМУЧЕНИКА СТЕФАНА (Г) 

 9:00 paно   св. Літургія (анг/укр.) 
 

СУБОТА, 31ГО ГРУДНЯ – ПРЕПОДОБНА МЕЛАНІЯ (Г) НАВЕЧІР’Я НОВОГО РОКУ                                  
   9:00 рано-  св. Літургія (анг/укр.) 

       6:30 веч. Молебень 
 

НЕДІЛЯ, 1ГО  СІЧНЯ – ОБРІЗАННЯ ГНІХ І СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО (Г) 

 Звичайний недільний порядок (8:00, 9:30 i 11:30) 
 

ЧЕТВЕР, 5 ГО  СІЧНЯ  - НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ – ПІСТ (Г) 

 9:00 рано  св. Літургія і Мале Водосвяття (анг/укр.) 
 

П’ЯТНИЦЯ,  6ГО СІЧНЯ - БОГОЯВЛЕННЯ ГНІХ – ЙОРДАН (Г) 

8:00 рано Велике Повечір’я (З нами Бог); св. Літургія і Велике Водосвяття (анг/укр.) 
 

НЕДІЛЯ, 15 ГО  СІЧНЯ – ПРЕПОЧИВНОГО ПАВЛА ТИБЕЙЦЬКОГО (Г) 
8:00 рано св. Літургія (анг.) 

9:30 рано св. Літургія (укр.) 
 

 ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПРАЗНИК  Святковий бенкет відбудеться  після 2-ї літургії  у церковній залі 
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Різдвяний Порядок  2022-2023  Юліанський календар 
 

 СУБОТА, 31ГО ГРУДНЯ – ПРЕПОДОБНА МЕЛАНІЯ (Г)    НАВЕЧІР’Я НОВОГО РОКУ 

 9:00 рано св. Літургія (укр./анг.) 

6:30 веч. Молебень 
 

НЕДІЛЯ, 1ГО  СІЧНЯ – ОБРІЗАННЯ ГНІХ І СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО (Г) 

  Звичайний недільний порядок (8:00, 9:30 i 11:30) 
  

ЧЕТВЕР, 5 ГО  СІЧНЯ –  НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ -ПІСТ  (Г) 
 9:00 paно  св Літургія і Мале Водосвяття (укр. /анг.) 
 

П’ЯТНИЦЯ, 6 ГО СІЧНЯ – БОГОЯВЛЕННЯ ГНІХ – ЙОРДАН (Г) 

8:00 рано Велике Повечір’я (З нами Бог); св. Літургія і Велике Водосвяття 
  

СУБОТА, 7ГО  СІЧНЯ – РІЗДВО ГНІХ ( Ю)  
  8:00 рано Велике Повечір’я (З нами Бог) і Різдвяна св. Літургія (укр.) 

 11:30 рано Різдвяна св. Літургія (укр.) 

 6:30 веч. Різдвяна св. Літургія (укр.) 
 

НЕДІЛЯ, 8 ГО 
СІЧНЯ  –  СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ- – НЕД  ПО РІЗДВА (Ю 

  Звичайний недільний порядок (8:00, 9:30 i 11:30) 
 

ПОНЕДІЛОК, 9 ГО СІЧНЯ  – СВ. ПЕРВОМУЧЕНИКА СТЕФАНА) 

9:00 рано св. Літургія  

6:30 веч.  св. Літургія 
 

П’ЯТНИЦЯ, 13 ГО СІЧНЯ –  ПРЕПОДОБНА МЕЛАНІЯ (Ю) 
6:30 веч. Вечірня 
 

СУБОТА, 14ГО  СІЧНЯ - ОБРІЗАННЯ ГНІХ ТА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО (Ю) 

9:00 рано     св. Літургія (укр.) 

6:30 веч. св. Літургія (укр.) 
 

НЕДІЛЯ, 15 ГО  СІЧНЯ – НЕДІЛЯ ПЕРЕД БОГОЯБЛЕННЯ (Ю) 

8:00 рано св. Літургія (анг.) 

9:30 рано св. Літургія (укр.) 
 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПРАЗНИК  Святковий бенкет відбудеться  після 2-ї літургії  у церковній залі. 
 

СЕРЕДА, 18 ГО  СІЧНЯ  –  НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ – ПІСТ (Ю) 
9:00 рано     св. Літургія і Мале Водосвяття (укр.) 
 

ЧЕТВЕР, 19 ГО СІЧНЯ  –  БОГОЯВЛЕННЯ ГНІХ – ЙОРДАН (Ю)  
 8:00 рано  Велике Повечір’я (З нами Бог); св. Літургія і Велике Водосвяття (укр.) 

11:30 рано св. Літургія (укр.)  

  6:30 веч. св. Літургія (укр.) 
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ЮЛІAНСЬКИЙ КАЛЕНДАР 
 
December 18, 2022 
Luke 13:10-17 
 
  

JESUS HEALS A WOMAN ON THE SABBATH  

One day, Jesus was teaching in a synagogue. It was the 

Sabbath, the day of the week when Jewish eople rest 

and worship. There was a woman there who was sick. 

She had been sick for 18 years! Her sickness made her 

bend over. 

When Jesus saw her, He called to her. He said, 

“Woman, you are well now!” He laid His hands on her. 

Right away she could stand up straight! The woman 

praised God for healing 

her. 

The ruler of the syna-

gogue saw this and got 

very angry with Jesus 

because He healed the 

woman on the Sabbath. 

(Remember Jews rest on 

the Sabbath) There are 

six other days in the 

week to work. Come to 

be healed on those days, 

not the Sabbath!” 

 

But Jesus said to him, 

“Don’t you untie your 

ox or donkey for its manger and lead it to water on the 

Sabbath? That is work too! If you can work do your 

animal can drink, shouldn’t this woman be set free from 

her sickness on the Sabbath?” 

What Do You Think? 

1. Where does this story take place? What was Jesus 

doing? 

2.  Describe the woman who met Jesus that day. 

3. How did Jesus help the woman? 

4. Who Got angry with Jesus? Why? 

 
18 грудня 2022 р 
Луки 13:10-17 
  

Одного дня Ісус навчав у синагозі. Була субота, день тиж-

ня, коли євреї відпочивали і молилися. Там була хвора 

жінка. Вона хворіла 18 років! Хвороба змусила її зігнути-

ся. 

 Коли Ісус побачив її, Він покликав її. Він сказав: 

«Жінко, ти вже здорова!» Він поклав на неї руки. Відразу 

вона могла стояти прямо! Жінка прославляла Бога за її 

зцілення. 

 Начальник синагоги побачив це і дуже розлютився 

на Ісуса за те, що Він 

зцілив жінку в субо-

ту. (Пам’ятайте, що 

євреї відпочивають у 

суботу.) Є ще шість 

робочих днів на 

тиждень. Приходьте 

зцілятися в ті дні, а 

не в суботу!» 

  Але Ісус ска-

зав йому: «Чи не 

відв’язуєш ти свого 

вола або осла до ясел 

і не водиш його на 

воду в суботу? Це 

теж робота! Якщо ви можете працювати, щоб ваша твари-

на могла пити, чи не варто цю жінку звільнити від її хво-

роби в суботу?» 

 

Як ти гадаєш? 

 

1. Де відбувається ця історія? Що робив Ісус? 

 

2. Опишіть жінку, яка того дня зустріла Ісуса. 

 

3. Як Ісус допоміг жінці? 

 

4. Хто розгнівався на Ісуса? чому 

 

                  Чи Ваша дитина розуміє сьогоднішнє євангеліє  ? 
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GREGORIAN CALENDAR 

 

 
December 18, 2022 
Sunday before the Nativity of Christ  
(Genealogy Sunday)  
 Matthew 1:1-25  

 THE FAMILY HISTORY OF OUR LORD  
The earthly family of our Lord Jesus Christ is listed in this part of God’s Word. From our Lord all the way back to Abra-

ham, His grandparents, great grandparents, and great-great-grandparents are listed. Our Lord Jesus had many family 

members who lived on this earth before He did.  

Some of Jesus’ relatives were Abraham, Isaac, and 

Jacob. Boaz, Jesse, King David, and Solomon are 

also in Christ’s earthly family. Hezekiah, Josiah, 

and Jacob, the father of Joseph, are his family too.  

Joseph was special because God chose him to take 

care of Mary and Jesus. An angel told Joseph in a 

dream that Mary would have a baby that was the 

Son of God. The angel told Joseph to call the baby 

Jesus. “Jesus” means “Savior”.  

Joseph obeyed the angel. He took care of Mary. He 

named the baby Jesus. Jesus is God’s Son, and He 

also had a human family. ”  

What Do You Think? 

1. What are the names of your grandparents?  
 

2. Do you know the names of your great grandpar-

ents?  
 

3. The word that means your family who lived be-

fore you is “ancestors.”  
 

4. We read names of some of Jesus’ ancestors. Can 

you name one?  
 

5. Did Jesus have any ancestors who were kings?  
 

6. The Israelites knew that the Savior would be born from the family of a king. The gospel tells us that Jesus was from 

 doES YOUR CHILD UNDERSTand the GOSPEL? 
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Sun DEC 18th - MARTYR SEBASTIAN & HIS COMPANIONS; SUN OF THE HOLY FATHERS (G) 
VENERABLE SABBAS THE SACTIFIED  (J )  
8:00 AM - Pray for the Seniors of the Parish;  For the health of 

our community “Nasha vsyudy”, Taras, Taras, Danylo, Ostap, 

Yurij, Alla, Liuba, Viktor, Lesya, Mykhailo, Lilyana & fam, 

Anna, Hanusia, Vasylyna, Matvii, Chrystyna, Taras, Svitlana, 

Dmytro, Liyianna & Family 

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

Andriy, Oleh,  Olha, Evhenia, Anastasia, Valeriy, Lyubov,  

Yaroslav, Lyudmyla; In memory:+Hawryluk family(Demir 

family) 

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 re-

ceived, health and a good  academic year  for Maia, Luca, Ana 

& Sasha (Cozuc Family)  

MON DEC 19th  – MARTYR BONIFACE (G) 
ST NICHOLAS THE WONDERWORKER (J) 
9:00 AM - Pray for all the children in Ukraine 

6:30 PM -  Pray for the end of the war 
 

TUES DEC 20th –HIEROMARTYR IGNATIUS THE GODBEARER; FOREFEAST OF NATIVITY (G) 
HIEROARCH AMBROSE OF MILAN (J) 
9:00 AM– In memory: +Evhenia Fidiniak, +Ivan Fidiniak, 

+Dmytro Wesolowksyj, +Wasyl Wesolowskyj, +Maria, 

+Lyubomyra (Family)  
 

WED DEC 21ST – MARTYR JULIANA; FOREFEAST OF NATIVITY(G) 
VENERABLE PATAPIUS (J) 
9:00 AM–In memory: +Fedir, +Yuliia, +Oksana, +Ivan, +Mariia, 

+Hryhorij, +Paraskoviia, +Fedir 

6:30 PM - VESPERS 
 

THUR DEC 22ND– GREAT MARTYR ANASTASIA;  FOREFEAST OF NATIVITY (G) 
CONCEPTION BY ST ANNA OF THE HOLY THEOTOKOS  (J) 
9:00 AM - Pray for the women who are pregnant 
6:30 PM -   For the sick and shut-in of the Parish 
 

FRI  DEC 23RD   -  10 MARTYRS OF CRETE ; (G) 
MARTYRS MENAS, HERMOGENES & EUGRAPHUS (J) 
9:00 AM  -Health: Inna; In memory:+Michael Garrison (Family) 
 

Sat DEC 24th -VENERABLE-MARTYR EUGENIA; SVIAT VECHIR (G) 
VENERABLE DANIEL THE STYLITE (J) 
9:00 AM -  In memory: +Sophia Iwanec (N Acevedo & Fam); 

+Nataliia, +Oleksandra, +Yelena, +Yevgeniia, +Myroslava, 

+Tamara, +Zoya, +Viktor, +Yevgeniia, + Bohdan, +Ivan, 

+Ihor, +Wasyl, +Luba, +Ihor, +Andriy, +Maria, +Bohdan, 

+Daria  

10:00 PM - Great Compline (Z Namy Boh) &  

Divine Liturgy of the Nativity (Eng/Ukr) (G) 

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, 

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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Це ваш  останій день щоб Замовляте 
 Страви на Святий Вечір!   

Заощадьте час і замовляйте традиційні 

страви на Святий Вечір у нашій парафії. 

Все приготоване нашим сестрицтвом за до-

машніми рецептами. Заповніть, будь ласка, 

форму і передайте її до канцелярії чи 

вкиньте у зазначену скриньку, що у при-

творі 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 прий-

маємо до нед, сьогодні 18 грудня. 

Тhis is your last day to  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, December 

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

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, твари-

ни, і т.д.) рухливі ігри, забави, пісні, розваги частково надворі (залежно від погодних умов), а також ди-

тячі  саморобки, малюнки та інші ручні вироби.   

За докладнішою інформацією просимо звертатися в парафіальний офіс телефон:  773-625-4805 . 

Парафіяльний  Празник 
Запрошуємо всіх парафіян на парафіяльний праз-

ник, що відбудеться у неділю, 15 січня 2023 ро-

ку, об 11:30 (після другої Літургії) у церковній 

залі. Квитки можна буде купити сьогодні   у цер-

ковній залі. Квітки для дорослі (13+) $65;  (діти 3

-12) років $30; 2 і менше (сидять на колінах без 

крісла) безкоштовно.  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 available in the church 
hall.  Tickets  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 Віфлеєму   
 ПРОСФОРИ, КАЛЕНДАРІ…. 
Світло Миру з Віфлеєму прибуло до 

церкви  Св. ЙосиФа і було передано 

міжнародним скаутам, зокрема пласту-

нам.  Пласт роздаватиме вогник миру у церкві св. 

ЙосиФа сьогодні у неділю, 18 грудня 2022 після 

кожної літургії. Тоді можна буде взяти просфори, 

календарі та сплатити річні внески. 

BETHLEHEM PEACE LIGHT, PROSPHORA, 
 CALENDARS ... 

The Peace Light from Bethlehem has arrived 
to St. Joseph Church and was shared with 
international scouts including Plast Scouts. 
Plast will distribute the Peace Light at St Jo-
seph today Sunday,  

December 18th, 2022 after each liturgy At that time you will 
be able to pick up prosphora, calendars and pay annual dues. 
 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.)  

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

Просимо повідомити парафіяльних отців про 

потребу відвідин хворих у лікарнях чи вдома. 

Visitation of the Sick 
Please contact our parish clergy when a family 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. 

Cont from page 1 

#193   As we sing in the divine services of the feast of the Nativity of Christ, God the Word, in the Incarnation, deigned to limit 

himself in time —“The beginningless Word mysteriously accepts a beginning”—and in space—“The Uncontainable is contained 

by flesh.” Christ accepted the humility of childhood to counterbalance Adam’s choice of self-exaltation. When the Virgin received 

in her womb the Word of God, her womb became a noetic paradise [noetic, from the Greek nous, meaning mind or intellect]. Her 

womb was thus a place of encounter between God and humanity. The ewe-lamb carried the great Shepherd in her womb; and then 

in the cave, Christ—the Tree of Life—blossomed from the Virgin. The wall of  partition  separating  humanity  from  God  and  

earth  from  heaven  is  now removed. Heaven announces this to the earth through “the voice of the star” and “the starry host”—

the angels. The stable itself becomes a royal palace, and the manger a royal throne. Jesus is bound in swaddling clothes in order to 

unbind humanity from the chains of sin. Although it had been fallen, the royal image of humanity is now being renewed to its full-

ness in the Resurrection. 


