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 Празник Трьох Святителів 
  

 30 січня (Ґ) / 15 лютого (Ю) святкуємо пам'ять 

трьох великих і дуже визначних єрархів, учителів, про-

повідників і Отців Східної Церкви: святого Василія Ве-

ликого, святого Григорія Богослова і святого Йоана Зо-

лотоустого. У нашому народі цей празник знаний як 

свято Трьох святих. Отці, три єрархи-святителі — це 

велетні віри, духа, святости й науки. Вони передали 

нам чисту віру 

Нікейського Собору, 

вони пояснили нам 

догми про Святу 

Тройцю, Христове 

божество та Пресвя-

ту Євхаристію.  

Богослужба 

празника оспівує і 

прославляє трьох 

Святителів за їхню 

гарячу любов до Бога 

і ближнього, непохи-

тну віру, значення 

для святої Церкви, 

світлі чесноти, Божу мудрість та заступництво. 

"Василій — божественний ум, — співаємо на стиховні 

малої вечірні, — Григорій — божественний голос, Йоан 

— прегарний світильник. Хай будуть прославлені три 

визначні угодники і служителі Тройці". У стихирі на 

стиховні вечірні сказано: "Духа органи, грому боже-

ственного труби, блискавки проповідництва, світильни-

ки всесвітлі, золоті і світоносні в Бозі, преблаженний 

Василію, Григорію всемудрий, всезолотий і всечесний 

Йоане". 

У стихирах вечірні, утрені й каноні знаходимо 

багато похвальних зворотів і порівнянь, якими свята 

Церква висловлює свій подив, пошану, похвалу та по-

читання Трьох Святителів. Ось деякі з них: "Мужі 

Божі", "посуди вибрані", "колони й підпора Церкви", 

"Тройці поборники, благочестя заборола", "божественні 

й мудрі вчителі", "органи Святого Духа, справжні тру-

би, ритори слова", "земні ангели, небесні чоловіки", 

"визначні посуди Духа, тверді поборники віри, колони 

Церкви, усіх грішників потіха". 

Наводячи як приклад їхню велич, заслуги та зна-

The FEAST of the THREE HIERARCHS  
 

         On the 30th of January (G) /15th of February (J) we 

celebrate the memory of three great and very outstanding 

bishops, teachers, preachers and Fathers of the Eastern 

Church: St. Basil the Great, St. Gregory the Theologian 

and St. John Chrysostom. Among our people this feast is 

known as the feast of the “Three Saints”. These three hier-

archs-bishops were giants of faith, courage, holiness and 

learning. They handed down to us the 

pure faith of the Council of Nicaea; 

they expounded the dogmas of the Holy 

Trinity, Christ’s divinity and the Holy 

Eucharist.   

 The service of the feast beauti-

fully praises and glorifies the Three 

Hierarchs for their fervent love of God 

and neighbor, their unwavering faith, 

their significance for holy Church, their 

illustrious virtues, wisdom and inter-

cession. “Basil – divine intellect,” we 

sing in the aposticha of the Smali ves-

pers service, “Gregory – divine voice, 

John – most beautiful lamp. May they 

be glorified, these three distinguished representatives and 

ministers of the Trinity.” In the aposticha of the Solemn or 

Great Vespers service we sing: “O instruments of the Holy 

Spirit, and trumpets of divine thunder, O lightnings of 

preaching, O golden, light-bearing, resplendent lamps of 

God: O most blessed Basil, O most wise Gregory and O  

most venerable John, implore Christ our God to save those 

who honor you.” 

     In the sticheras of Vespers, Matins, and in the canons 

we find eulogistic and lofty expressions and parallel with 

which the Church expresses its admiration, respect, praise 

and veneration of the Three Hierarchs. Here are some of 

the expressions: “men of God”, “chosen vessels”, “pillars 

and support of the Church”, “defenders of the Trinity, for-

tresses of piety”, “divine and wise teachers”, “instruments 

of the Holy Spirit, veritable trumpets, orators of the word”, 

earthly angels, heavenly men”, “distinguished vessels of 

the Spirit, solid defenders of the faith pillars of the 

Church, support of the faithful, consolation of all sinners”, 

“oceanic streams, overflowing fountains, living-water 

pouring forth, limpid gems, earthly luminaries, ecclesiasti-
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чення для Бога, свята Церква закликає вірних до на-

лежної прослави Трьох Святителів: "Любителі празни-

ка, — співаємо на литії, — зійшовшись, славімо пісен-

ними похвалами Христових Святителів, Отців славу, 

колони віри і вірних учителів і хоронителів, кажучи: 

Радуйся, церковне світло, Василію премудрий, і стовпе 

непорушний. Радуйся, уме небесний, архиєрею пре-

славний, Григорію Богослове. Радуйся, Золотослове, 

всезолотий Йоане, покаяння ясний проповіднику. Тож, 

Отці пребагаті, не переставайте завжди молитися до 

Христа за тих, які вірою і любов'ю празнують ваше 

священне і божественне торжество". 

cal helmsmen, trees rich in fruit, treasuries of grace, 

mouths of Christ.” 

     Having before her eyes their greatness, merits and sig-

nificance before God, holy Church invokes the faithful to 

give fit praise to the Three Hierarchs: “Having come to-

gether with songs of praise, O lovers of feasts, let us praise 

Christ’s sanctifiers and the glory of the Fathers, the pillars 

of the faith, teachers and defenders of the faithful. Let us 

hail each of them in turn. Hail, luminary of the Church, 

immutable pillar, O wise Basil! Hail, O heavenly mind and 

great hierarch, Gregory the Theologian! Hail, O golden-

voiced John, splendid preacher of penance. O spiritually-

wealthy fathers, never cease to pray to Christ in behalf of 

those who with faith and love observe your sacred and sub-

lime feast.” 

 

 
Veneration Of the Chains of the Apostle Peter 

29th  JANUARY  (J) 
 

  The bonds, according to tradition, once held fast 

the limbs of St. Peter the Apostle and have been cherished 

by Christians since the first century. 

 The story of their veneration first appears in the 

ancient Acts of Saint Alexander, an early pope who died 

as a martyr in AD 115.  As he awaited his own execution, 

he received a visit from Quirinus, the nobleman who 

oversaw the prisons in Rome.  The man's daughter Balbina 

was desperately ill, and he had heard that Pope Alexander 

had the power to heal her.  She was completely cured 

when the pope touched her with his chains.  Balbina 

wanted to kiss the chains in gratitude — but Alexander 

instructed her to find the chains of St. Peter and honor 

them instead. 

 Balbina became a Christian — and, according to 

some accounts, a consecrated virgin — and she arranged 

for the construction of a shrine for St. Peter's fetters.  It 

would be rebuilt and moved and expanded through the 

centuries. 

 In scripture we find St. Peter imprisoned twice in 

Jerusalem.  Once he was jailed with the rest of the apostles 

and set free by an angel (Acts 5:17–25).  The second time, 

the authorities took no chances.  They assigned him two 

guards and bound him in his cell with double chains.  But, 

again, "an angel of the Lord appeared, and a light shone in 

the cell; and he struck Peter on the side and woke him. . . . 

And the chains fell off his hands" (Acts 12:7). 

 Once freed, Peter brought the Gospel first to 

Syrian Antioch and then to Rome.  In the imperial capital, 

during the reign of Nero, he was jailed briefly in the 

Mamertine Prison before suffering death by crucifixion. 

 Iron chains became, paradoxically, an early 

symbol of Christian freedom.  They are, according to St. 

Polycarp, writing in the second century, "the fitting 

Поклін чесним оковам св. Апостола Петра 
 29 го  СІЧЕНЬ  (Ю) 

 

Згідно з переказами, окови, які колись зв’язува-

ли ноги і руки св. Апостола Петра, стали релігійною 

реліквією для християн усього світу ще у першому сто-

літті.  

Вперше про цілющу силу оков згадує в старо-

давніх Діяннях Папа св. Олександр, який помер муче-

ницькою смертю у 115 році. Коли він сам чекав на 

свою страту, до нього прийшов один представник знаті 

- Квірінус, який завідував в’язницями в Римі в той час. 

Його донька Бальбіна дуже захворіла, і він чув, що 

Папа Олександр має силу зцілити її. Св. Олександр до-

торкнувся до неї своїми ланцюгами і вона вмить стала 

здоровою. На знак подяки Бальбіна хотіла поцілувати 

окови, але св. Олександр попросив їй знайти ланцюги 

св. Петра і вшанувати їх натомість.  

Бальбіна згодом охрестилася, стала святою ді-

вою-мученицею, започаткувала будівництво святині 

для оков св. Петра. Її перебудовували, переносили, роз-

ширювали протягом багатьох століть.  

У Писанні ми читаємо, що св. Петро був двічі 

ув’язнений у Єрусалимі. Першого разу його ув’язнили 

разом з іншими апостолами, але їх звільнив ангел 

(Діяння 5:17-25). На другий раз, влада вже була більш 

пильною. До св. Петра приставили двох охоронців і 

закували подвійними ланцюгами. Але знову, з’явився 

ангел Господній, світло засвітило у в’язниці, він дотор-

кнувся до Петра, і той прокинувся, а окови спали з його 

рук. (Діяння 12:7). Після звільнення, Петро привіз 

Євангеліє спочатку до Антіохії в Сирії, а потім до Ри-

му. У римській столиці, за часів правління Нерона, йо-

го ув’язнили на коротко до Мамертинської  тюрми не-

задовго до мученицької смерті через розп’яття.  

Як не парадоксально це звучить, але залізні 

окови стали символом свободи у ранньому християнст-
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ornaments of saints, and . . . indeed the diadems of the true 

elect of God and our Lord."  Though the emperors possessed 

the power to chain the popes — from Peter to Alexander and 

beyond — the Church endured and triumphed.  Christians, 

from at least the fourth century, celebrated a feast of St. 

Peter's chains on August 1, the beginning of the month 

named for Rome's first emperor, Augustus. 

 As Rome's Christians honored Peter's chains from 

the Mamertine, so the Church in Jerusalem kept his chains 

from the Herodian prison.  In the fifth century, the Christian 

empress Eudocia, the wife of Theodosius II, sent a length of 

Peter's Jerusalem chains to St. Leo the Great.  According to 

tradition, Leo held it beside Peter's chains from the 

Mamertine Prison, and the two miraculously, inseparably 

fused together. 

 T h e r e  a r e 

abundant testimonies to 

the presence of these 

chains in Rome.  St. 

Gregory the Great, who 

reigned as pope from 590 

to 604, was intensely 

devoted to the relic and 

often sent small filings as 

gifts to dignitaries — to 

Constantina Augusta, the 

Byzantine empress; to a 

bishop named Columbus; 

to King Childebert of the 

Franks; to King Rechared 

of the Visigoths; and to 

Theodore, the court 

p h y s i c i a n  a t 

Constantinople.  He 

would place the filing in 

a key-shaped reliquary — 

the key representing 

Peter's authority.  He sent 

each particle with a 

prayer "that what bound 

[Peter 's]  neck for 

martyrdom, may loose 

yours from all sins." 

 The chains are 

today exposed for 

veneration in a gold and glass reliquary in the Basilica of San 

Pietro in Vincoli, on Rome's Oppian Hill, a church built in 

the fifth century during the reign of Leo the Great. 

 Peter's chains remain a sign of the relationship, often 

uneasy, between throne and altar, bishops and emperors.   

  

  

ві. Згідно з записами св. Полікарпа ІІ ст., окови є “ 

належними прикрасами святих … і справжніми 

діадемами для правдиво вибраних нашим Госпо-

дом”. Хоча імператори були наділені владою зако-

вувати в ланцюги пап, починаючи від Петра, Олек-

сандра і далі, Церква вистояла і перемогла. Христи-

яни ще з принаймні 4 століття, почали поклонятися 

чесним оковам апостола Петра 1 серпня, місяця, 

який названий на честь першого римського імпера-

тора Августа.  

Християни Риму зберігали чесні окови Пет-

ра з Мамертинської в’язниці, а Церква в Єрусалимі 

зберігала його ланцюги з Іродової в’язниці. У V 

столітті імператриця-християнка Євдокія, дружина 

Теодозія ІІ, надіслала єруса-

лимські окови Петра Папі 

Леву Великому. За передан-

ням, папа Лев тримав їх ра-

зом з оковами з Мамертин-

ської в’язниці і дві окови у 

чудесний спосіб сплелися 

разом в єдиний ланцюг. 

Існує багато свід-

чень того, що саме Петрові 

окови є у Римі зараз. Св. 

Григорій Великий, який був 

папою з 590 по 604 р., з ве-

ликою шаною відносився до 

цієї реліквії і часто надсилав 

маленькі залізні ошурки з 

неї, як подарунки представ-

никам королівських родин, 

наприклад, св. Костянтині 

Августі, Візантійській імпе-

ратриці, єпископу Колумбу, 

Королю Франків Хілдебер-

ту, Королю Вестґотів Рекка-

рду і королівському лікарю 

в Константинополі Теодору. 

Він поміщав їх у релікварій 

у формі ключа, де ключ сим-

волізував авторитет Петра. І 

кожну з цих реліквій він 

надсилав зі словами молит-

ви: “те, що скувало шию 

Петра і привело до мучеництва, може звільнити 

твою від всіх гріхів”.  

Сьогодні окови Петра виставлені для пок-

лоніння у скляному і позолоченому релікварії у 

Базиліці св. Петра у Вінколі, на Оппійському па-

горбі, яка була споруджена у 15 столітті під час 

правління Лева Великого. Окови Петра і досі є зна-

ком, що символізує непрості відносини між держа-

вою і церквою, єпископами й імператорами.  
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 GREGORIAN  calendar  
29 January, 2023  
Sunday of the Pharisee and the Publican 
Luke 18:10-14 

 

 
JESUS TEACHES US TO BE HUMBLE 

 

One day, our Lord Jesus Christ told this parable. (A parable is a story with a special meaning.) He wanted 

people to learn something from His story. He told about two men who went to the temple to pray. One was a 

Pharisee and the other was a tax collector. In those days, Pharisees were people who tried very hard to follow 

God’s laws, but often did it just to show off or brag. And in those days, people did not like tax collectors be-

cause they often cheated people out of their money. The Pharisee stood up and prayed proudly, “Thank you, 

God, that I’m not like other men who disobey You and hurt others. Thank you that I’m not like this tax collec-

tor. I fast like I am supposed to, and I give money to the temple like I should.” Meanwhile the tax collector 

was so sad that he could not even look up 

towards Heaven. He showed how sorry he 

was as he sadly prayed, “God, be merciful 

to me, a sinner.” 

Our Lord Jesus said that the tax collector 

was forgiven, but the Pharisee was not. He 

reminded the people of the lesson in this 

story: People who are proud and brag, God 

will humble. But people who are humble, 

God will lift up. 
  
WHAT DO YOU THINK? 

1. How many people are in the story Je-

sus told? They show how they feel be-

fore God by their bodies. 

 

2. In the picture, one is standing and the 

other is doing a prostration. We do pros-

trations to show that we are not proud, 

but humble. 

 

3.  The standing man bragged about how 

good he was. Listen to this sentence: 

“The Pharisee was proud.” What word 

means he bragged? 

 

4. The second man spoke quietly and did 

not brag. Listen to this sentence: “He 

was very lowly and humble.” What two 

words tell us he did not brag? 

 

5. We should do good, but not brag about 

it. Which man is our example? 
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 Юліянцькій календап 
 Неділя Закхея    
Луки 19: 1-10 

Іван Готує шлях для Ісуса 
 

 Одного дня наш Господь Ісус Христос ішов вулицями Єрихону. Багато людей було з ним. Один 

чоловік на ім'я Закхей теж там був. Закхей був податківцем. У ті часи податківці заробляли тим, що 

збирали трохи більше податків з людей, ніж потрібно було, і забирали  той надлишок собі до кишені. 

Закхей був багатим чоловіком, але невисоким на зріст. Коли натовп проходив повз, він захотів подиви-

тися на Ісуса. Але через свій малий зріст, Закхей не міг побачити Ісуса серед натовпу.  

 Біля нього якраз росло дерево смоківниці. Такі дерева можуть виростати дуже високими. Зак-

кеис уздрів дерево і виліз на нього. Тепер він міг побачити Ісуса!  

 Коли Ісус наблизився до дерева, де судів Закхей, він поглянув вгору. І сказав Він, “ Закхею, злі-

зай якнайшвидше, бо я буду в домі твоїм сьо-

годні!” 

 Закхей хутко зліз з дерева. Того вечора 

він дуже радо приймав Ісуса в своєму домі. 

Люди, які бачили це, говорили між собою: 

“Гляньте, Ісус зупинівся в домі грішника”. 

 Але сам Закхей змінився. Він сказав Ісу-

сові: “Я роздам половину свого майна бідним. 

А тим, кого я обдурив, відплачу в чотири біль-

ше. ” 

 Ісус сказав: “Сьогодні спасіння прийш-

ло в цей дім. Бо я прийшов, щоб знайти і спас-

ти таких загублених, як Закхей”. 

 

 

ЯК ВИ ГАДАЄТЕ? 

1. Хто хотів побачити Ісуса? 

2. Хто не міг побачити Ісуса? 

3. Що зробив Ісус, коли побачив Закхея? 

4. Чи Ісус любить Закхея? Чому ви так думає-

те? Ісус нас теж любить, навіть якщо ми 

грішимо.  

5. Закхей змінився через Ісуса. Ісус сказав, що 

в дім Закхея прийшло спасіння. А як щодо 

вас? Що б ви попросили Ісуса змінити у 

вашому житті, аби і до вашого дому завіта-

ло спасіння? 
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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,  

Natalia, 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 Kushnir & Family) 

*In thanksgiving for health & all blessings  

Luba, 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 & 

 Anna 

*Protect those who are fighting for justice &  

freedom 

 

INTENTIONS 
 

SUN JAN 29th  –TRANSFER OF THE RELICS OF HIEROMARTYR IGNATIUS;  
SUNDAY OF THE PUBLICAN & PHARISSE (G) 
VENERATION  OF THE CHAINS OF THE APOSTLE PETER;  ZACCHAEUS SUNDAY (J )  
8:00 AM -  For the seniors of the parish; Health & blessing for Maria 

Melnyk; Mykola, Natalia, Jonah, Anastasia, Lyuba, Olya 

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

11:30 AM  –Pray for the youth of the parish; 
 

MON JAN 30th    – THREE HOLY HIERARCHS (G) 
VENERABLE  ANTHONY THE GREAT (J) 
9:00 AM - Pray for the victims of gun violence  
 

TUES JAN 31ST –HOLY WONDERWORKERS &  UNMERCENARIES  CYRUS & JOHN (G) 
HIEROMARTYR’S ATHANASIUS & CYRIL OF ALEXANDRIA  (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; In memory; +Mykhailo, +Yevhenia, +Fedir, +Pavlo, 

+Hanna, +Andriy (ЗСУ), +Anastasia, +Stefan, +Petro, +Kateryna, 

+Bohdan, +Yaroslav 
 

WED FEB  1ST –MARTYR TRYPHON; FOREFEAST OF ENCOUNTER (G) 
VENERABLE MACARIUS OF EGYPT (J) 
9:00 AM – In memory: +Irene Zaobidny ( Malachiwsky Fam.,& 

Stefania Zaobiedny); +Anastasia Gural (Helen Ehlers) 
 

THUR FEB 2ND–ENCOUNTER OF OUR LORD, GOD & SAVIOUR JESUS CHRIST (G) 
VENERABLE EUTHEMIUS THE GREAT (J) 
9:00 AM - Pray for those who are suffering from depression 
6:30-Pray for God’s  protection of the people of Ukraine 
 

FRI,  FEB 3RD  -RIGHTEOUS SIMEON AND ANNA (G) 
VENERABLE MAXIMUS THE CONFESSOR (J) 
9:00 AM  - Pray for the homeless peole 
 

SAT FEB 4th - VENERABLE ISIDORE OF PELUSIUM (G) 
APOSTLE TIMOTHY(J) 
9:00 AM –In memory: +Swiatoslaw,  +Orysia, +Illya, +Irena, 

+Zenovia, +Yuriy, +Osyp, +Maria, +Natalia,+ Evhen, +Mykola, 

+Oksana, +Orysya, +Illya, +Irena, +Zenovia, +Yuriy, +Osyp, 

+Mariia,+Nataliia,+Evhen,+Swiatoslaw,+Mykola,+Oksana (M 

Stadnyk); +Andriy, +Volodymyr, +Mariia, +Anton, +Halyna, +Ivan, 

+Mykola, +Oleksandr, +Zinovij, +Olha, +Mykola 

 
 

SUN FEB 5th –SUNDAY OF THE  PRODIGAL SON;  MARTYR AGATHA (G) 
SUNDAY OF THE PUBLICAN & PHARISEE; HIEROMARTYR CLEMENT OF ANCYRA (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; 

 

Keep in your prayers:   Maria B, Olga Kozak, Rosalie 

Deeds, Maria M, Ed Coleman, Riley 

Nolan, Johanna Riznyk, Laura, Lucille 

Maryniw, Sean Patterson, Anna Hajduk, 

Mark Lawrin, Helen Lawrin, Marta 

Stadnyk,  Reed Meersman, Irena & John 

Skrypnyk, Mary Papinko,  Max & Val-

entina Laurtaire, James Styokes, Fr. Michael 

Bliszcz, Debbie Cerkowniak, Barb Floyd, Connie 

Berhodth, John Szpak, Langan Family, 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 natu-

ral disasters and the sick and shut-ins 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!  
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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).  

*7 лютого п'ятницю,  Продовжується цикл пастора-

льно-психологічних зустрічей «Пізнай Себе» в ко-

жен перший четвер місяця  при парафії Св. Йосифа 

Обручника 

*20 лютого о 6:30 годині вечора відбудуться нічні 

чування, які будуть мати місце кожної третьої п’ят-

ниці місяця.  

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 

Садочок  «Ангелятко» при парафії  
св Йосифа Обручника, продовжує реєстрацію  
діток віком  від 3 до 5 років на  Весняну Про-

граму 9 січня- 2 червня 2023р.  Група дозвілля 

працюватиме з 9 год. ранку до 1 год. пополудні з поне-

ділка по п’ятницю . Також пропонуємо право вибору 

на 3 дні в тижні: понеділок, середа, п’ятниця.  


