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Архиєрейський Синод закликав вірних дізнаватися про 
подвижників УГКЦ і наслідувати їх у непростий час війни 

 

 У 1035-річчя Свято-Володимирового Хрещення 
Русі-України єпископи Архиєрейського Синоду УГКЦ 

в Україні звернулися до вірних зі Зверненням щодо важли-
вості прохань про молитовне 

заступництво подвижників, му-

чеників, ісповідників 
і праведників УГКЦ. 

У зверненні єпископи 

висловили прохання передавати 

письмові чи усні свідчення про 

українських духовних подвиж-

ників, мучеників та ісповідників 

до Постуляційного центру бе-

атифікації і канонізації святих 

Української Греко-Католицької 

Церкви чи до його представ-

ництв у єпархіях та екзархатах. 

«Особливо близькими українським християнам 

є святі нашої Церкви Свято-Володимирового Хрещен-

ня, — зазначено у зверненні. — Рівноапостольні Володи-

мир і Ольга, києво-печерські подвижники, святий Йоса-

фат, уманські та пратулинські мученики і праведний мит-

рополит Андрей Шептицький, патріарх Йосиф Сліпий, 

священномученик Миколай Чернецький та інші подвиж-

ники, мученики та ісповідники ХХ століття». 

Владики особливо закликали звертатися 

із проханнями про молитовне заступництво 

до праведного митрополита Андрея Шептицького, адже 

у 2023 році виповнюється 65 років від початку його ка-

нонічного процесу беатифікації, а також до патріарха 

Йосифа Сліпого. 

«Складайте свідчення про приклади плодів тако-

го молитовного заступництва, яких удостоїлися ви або 

ваші родичі чи друзі», — попросили архиєреї 

у зверненні. 

А відтак доручили отцям-душпастирям зачитати 

вірним звернення після кожної Божественної Літургії 

в неділю про блудного сина — 12 лютого. 

Владики також подали приклад прохання 

на єктенії: «Ще молимось, щоб триєдиний Бог прославив 

славою святих вірних своїх слуг — праведного митропо-

лита Андрея і патріарха Йосифа та всіх подвижників 

й ісповідників віри нашої Церкви та народу, молимось 

Тобі, Господи, вислухай і помилуй». 

Synod of Bishops prompts the faithful to learn about UGCC 
ascetics and imitate them in difficult times of war 

 

 To mark the 1035th anniversary of the Baptism 
of Rus’-Ukraine, the bishops of the Synod of Bishops of the 

UGCC in Ukraine appealed to the faithful over the im-
portance of requests for 

an intercessory prayer to the ascet-

ics, martyrs, confessors, and right-
eous of the UGCC.  

 In the appeal, the bishops 

asked to submit written or oral tes-

timonies about Ukrainian spiritual 

ascetics, martyrs, and confessors 

to the Postulatory Center for the 

Beatification and Canonization 

of Saints of the Ukrainian Greek 

Catholic Church or to its offices 

in dioceses and exarchates. 

 “The saints of our Church 

of St. Volodymyr’s Baptism are incredibly close to Ukrainian 

Christians: Equal-to-the-Apostles Volodymyr and Olga, the 

ascetics of Kyiv-Pechersk, St. Josaphat, the martyrs 

of Pratulin and Uman, the righteous Metropolitan Andrey 

Sheptytsky, Patriarch Josyf Slipyj, the holy martyr Mykola 

Chernetsky, and other ascetics, martyrs, and confessors of the 

twentieth century,” the appeal states. 

 The bishops specifically urged to request 

an intercessory prayer to the righteous Metropolitan Andrey 

Sheptytsky, as 2023 marks the 65th anniversary of the begin-

ning of his canonical beatification process, as well 

as Patriarch Josyf Slipyj. 

 “Give your testimonies about examples of the fruits 

of an intercession that you or your families or friends have 

received,” the bishops asked in their appeal. 

 Hence, they instructed the priests to read to the faith-

ful an appeal after each Divine Liturgy on the Sunday of the 

Prodigal Son on February 12. 

 The bishops also gave an example of a request for 

Litany: “We also pray that the triune God will exalt His holy 

faithful servants — the righteous Metropolitan Andrey and 

Patriarch Josyf and all the ascetics and confessors of the faith 

of our Church and people; we pray to You, O Lord, hear and 

have mercy.” 

Very Rev. Fr. Mykola Buryadnyk -Pastor 

Rev. Fr. Andriy Delisandru –Assoc Pastor 

5000 N Cumberland Ave, Chicago, IL 60656  

https://ugcc.ua/curia/other/postulation-center-of-beatifications-and-canonizations/
https://ugcc.ua/curia/other/postulation-center-of-beatifications-and-canonizations/
https://ugcc.ua/curia/other/postulation-center-of-beatifications-and-canonizations/
https://ugcc.ua/curia/other/postulation-center-of-beatifications-and-canonizations/
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HISTORICAL DECISION: THE UGCC IN UKRAINE SWITCHES TO A  
NEW CALENDAR 

 

From September 1, 2023, the Ukrainian Greek Catholic Church 

in Ukraine switches to a new style for fixed holidays while adhering 

to the current Paschalia. This was stated by the Father and Head 

of the UGCC, His Beatitude Sviatoslav, on the live broadcast 

of “Live TV,” announcing the decision of the Synod of Bishops 

of the UGCC in Ukraine. 

“Taking into account the numerous requests of the faithful 

and having conducted prior consultations with the clergy and mo-

nastics of our Church about the urgent need to reform the Liturgical 

Calendar of the UGCC in Ukraine, as well as taking into account 

pastoral reasoning: 

A. The UGCC in Ukraine will switch from September 1, 

according to the new style (beginning of the Indictus) of the Year 

of our Lord 2023, to a new style for 

fixed holidays with the preservation 

of the current Paschalia. 

B. For those parishes or separate 

communities that feel they are not yet 

ready for such a step (with the indi-

vidual blessing of the diocesan bish-

op), to keep the possibility 

of liturgical life according to the Jul-

ian calendar for the period until the 

Year of Our Lord 2025,” says the 

5th resolution of 93 rd session of the 

Synod of Bishops of the UGCC 

in Ukraine, which took place 

on February 1–2, 2023 in Lviv-

Bryukhovychi. 

According to this decision, starting from September 1 this 

year, the UGCC in Ukraine will celebrate all fixed feasts in the new 

style. Primarily, Christmas — on December 25, Epiphany — 

on January 6, Annunciation of the Blessed Virgin Mary — 

on March 25, Intercession of the Blessed Virgin Mary — 

on October 1, St. Nicholas Day — on December 6, etc. 

“I would emphasize that it is not only Christmas! During 

the summits and preparations for our Synod, we did not talk about 

Christmas but all the holidays that belong to the fixed cycle. Be-

cause it is absolutely against any liturgical rules to change the date 

of celebration of only one holiday, you cannot change the date 

of Christmas, moving it to December 25, and leave all the others 

in the old style,” explained His Beatitude Sviatoslav. 

The transition to the new style will take place 

on September 1, which marks the beginning of the new liturgical 

year. Parishes that are not yet ready for such a step will have the 

opportunity, with the permission of their bishop, to celebrate fixed 

feasts in the old style until September 2025 (Christmas — January 

7, Epiphany — January 19, Annunciation — April 7, etc.). “For 

those parishes or separate communities that do not feel ready for 

such a step (with the individual blessing of the diocesan bishop), 

to keep the possibility of liturgical life according to the Julian calen-

dar for the period until the year 2025,” follows the 2nd  paragraph 

of the 5th resolution of the Synod. 

The UGCC in Ukraine will celebrate Easter and all related 

holidays in the old style, as before. 

“We are switching to the new style only for fixed holidays. 

We have decided to leave Paschalia as it is today. The actual Pas-

chalia remains valid,” said the Head of the 

 
ІСТОРИЧНЕ РІШЕННЯ УГКЦ Б УКРАЇНІ ПЕРЕХОДИТЬ НА 

 НОВИЙ КАЛЕНДАР 
З 1 вересня 2023 року Українська Греко-

Католицька Церква в Україні переходить на новий стиль 

для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії. Про 

це заявив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 

у прямому ефірі «Живого телебачення», повідомляючи 

рішення Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні щодо 

календарної реформи. 
«Взявши до уваги численні прохання віруючих 

та провівши попередні консультації із духовенством 

та монашеством нашої Церкви про назрілу потребу ре-

форми Літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також 

зважаючи на душпастирські рації: УГКЦ в Україні перей-

ти з 1 вересня за новим стилем (початок Індикту) 

2023 року Божого на новий 

стиль для нерухомих свят 

із збереженням чинної Пас-

халії», — йдеться у 1-му 

пункті 5-ї постанови 93-ї сесії 

Архиєрейського Синоду 

УГКЦ в Україні, яка відбулася 

1–2 лютого 2023 у Львові-

Брюховичах. 

Відповідно до цього 

рішення, вже з 1 вересня цьо-

го року всі нерухомі свята 

УГКЦ в Україні святкуватиме 

за новим стилем. Зокрема, 

Різдво Христове — 25 грудня, 

Богоявлення — 6 січня, Бла-

говіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня, Покров 

Пресвятої Богородиці — 1 жовтня, Святого Миколая — 

6 грудня тощо. 

«Я б наголосив: це не тільки Різдво! Під час дис-

кусій і приготування до нашого Синоду ми не говорили 

про Різдво, але про всі свята, які належать до нерухомого 

циклу. Бо це абсолютно проти будь-яких літургійних пра-

вил змінювати дату святкування лише одного свята. 

Не можна змінювати дату Різдва, переносячи 

на 25 грудня, а всі інші залишати за старим стилем», — 

пояснив Блаженніший Святослав. 

Перехід на новий стиль відбудеться саме 

1 вересня, адже в цей день розпочинається новий 

літургійний рік. 

Парафії, які ще не готові до такого кроку, мати-

муть можливість із дозволу свого єпископа до вересня 

2025 року святкувати нерухомі свята за старим стилем 

(Різдво Христове — 7 січня, Богоявлення — 19 січня, 

Благовіщення — 7 квітня тощо). «Для тих парафій чи по-

одиноких громад, які відчувають себе ще не готовими 

до такого кроку (за окремим благословенням єпархіально-

го єпископа), залишити можливість літургійного життя 

за юліанським календарем на період до 2025 року Божо-

го», — йдеться у 2-му пункті 5-ї постанови Синоду. 

Пасху і всі пов’язані з нею свята УГКЦ в Україні 

відзначатиме за старим стилем, як раніше. 

«Ми переходимо на новий стиль лише для неру-

хомих свят. Ми вирішили залишити поки що Пасхалію 

такою, якою вона є сьогодні.  

продовження на с. 7 Continued on p.7 

https://docs.ugcc.ua/1635/
https://docs.ugcc.ua/1635/
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ПРО СОРОКОУСТИ - ЗАУПОКІЙНА МОЛИТВА 
ПІД ЧАС ПОСТУ  

 Сорокоустами називаємо молитву за померлих в 

часі Великого посту. Слово “сорокоуст” дослівно озна-

чає  «сорок уст», себто моління 

40 устами чи священниками. В 

давнину вірні, щоб гідно 

пом’янути своїх померлих 

членів родин у 3-ій, 9-ий, чи 40-

ий день смерті, давали на 

відправу до великих церков-

соборів, де було багато священ-

н и к і в ,  щ о б  у  в і д п р а -

вах одночасно брало участь 40 

священників. Багатші замовляли 

сорокоусти не тільки в 40 церк-

вах одночасно, але й протягом 

40 днів, тобто сорок разів по 

сорок. При відправі Парастасу чи Панахиди у часі сороко-

устів читають диптихи, тобто списки померлих. 

 Сьогодні згідно з традицією, на час посту запи-

суємо імена близьких нам людей, які померли, у спеціальну 

книжечку “пом’яник” і даємо на сорокоусти. Упродовж 

цілого посту священник згадує ім’я померлого у молитвах і 

спеціальних відправах Церкви. 

 Служби за померлих нагадують молитви-

чування при плащаниці перед Великоднем. Парас-

тас, особливо священичий, трохи подібний до Єрусалимсь-

кої Утрені у Велику суботу. Наша традиція старається в 

такий спосіб ототожнювати наш перехід від смерті 

до життя із переходом (“пасхою”) Христа. Наш чин похо-
рону включає різні форми духовної втіхи, наприклад, Пса-

лом 90, різні вірші Псалма 118, уривки з листів св. Пав-

ла. Водночас його ціль - збудити свідомість “у тих, що не 

мають надії”  щодо справжньої мети  

людського життя. 

 У часі посту ми якраз роздумуємо над сенсом жит-

тя, приносимо свої жертви й за тих, хто уже відійшов до 

вічності. Це - “свята і благочестива думка” приносити 

“жертву преблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від 

гріха”, як читаємо у Старому Завіті (2 Мак. 12, 45-46). 

 

ABOUT SOROKOUSTY - PRAYER FOR THE 

DEAD DURING LENT   

Sorokousty are prayers for the dead during Lent. The word 

"sorokoust" literally means: forty mouths, that is, prayer by 

40 mouths or priests. In ancient 

times, the faithful, in order to 

commemorate their deceased 

family members on the 3rd, 9th 

or 40th day of death, submitted 

their names to the great churches

-cathedrals, where 40 priests 

would take part in the services in 

one day. The wealthy ordered 

sorokousty not only in 40 

churches at the same time, but 

also for 40 days, to wit, forty 

times forty. When serving a 

‘Parastas’ or а Funeral service 

(“panachyda”) during the time of sorokousty, diptychs, that 

is lists of the dead, are read. 

 Today, according to tradition, during Lent we write 

down the names of people dearest to us who have died in a 

special "memorial" book and submit them for sorokousty. 

Throughout Lent, the priest mentions the name of the de-

ceased in the Church's prayers. 

 Services for the dead are reminiscent of the vigil 

prayers at the tomb before Easter. Parastas, particularly for 

a priest, is somewhat similar to the Jerusalem Matins on 

Holy Saturday. Our tradition thus tries to equate our transi-

tion from death to life with the transition ("Passover") of 

Christ. Our funeral rites include various forms of spiritual 

praise and joy such as Psalm 90, various verses of Psalm 
118, and passages from the letters of St. Paul. At the same 

time, it aims to awaken the consciousness "of those who 

have no hope" to the true purpose of human life. 

 During Lent, we reflect on the meaning of life and 

make our sacrifices for those who have already passed 

away. As we read in the Old Testament (2 Macc. 12: 45-

46): this is a "holy and pious thought": to offer "a sacrifice 

of supplication for the dead, that they might be freed from 

sin,"  

  

SOROKOUSTY...is a Lenten service, during which memorial 

prayers are read for all who have fallen asleep in the Lord. 

We will start Sorokousty services Saturday,  Feb 11th. and-

will be served every Saturday after the 9:00 am Divine  

Liturgy .  If you wish our clergy to pray for your loved 

ones during this lenten season,  please submit your last 

name and the names on the envelopes which can be found 

at the entrance of the church, or go on our website stjo-

seph.ukr; go to intentions and click on Sorokousty. Re-

member, praying for deceased relatives and friends is an 

obligation of every Christian. 

СОРОКОУСТИ...Сорокоусти. великопосна служба, під час якої 

читаються поминальні молитви за всіх покійних у Гос-

поді.  Богослужіння в Сорокусті розпочнемо в суботу, 11 

лютого.  і служитиметься щосуботи після Божественної 

Літургії о 9:00 ранку.  Якщо ви бажаєте, щоб наше духо-

венство молилося за ваших близьких у цей час Великого 

посту, просимо вказати своє прізвище та імена на конвер-

тах, які знаходяться при вході до храму, або зайти на наш 

сайт stjoseph.ukr;  перейдіть до намірів і натисніть на Соро-

кустий.  Пам’ятайте, що молитва за померлих рідних і 

близьких є обов’язком кожного християнина.  
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FEBRUARY 12 2023  
MEATFARE SUNDAY (OF THE FEARFUL JUDGMENT) 
MATTHEW 25:31-46 

Jesus Wants Us to help those in need 
 

 Jesus told a very important story. Jesus said that at the end of the world he would sit upon a throne. He would be 

the king and the judge who decides which people have done God’s work, and which have not. When he told this story 

he used the word, “sheep” to mean the good people, and the “goats” to mean those who did not do God’s will.  “The 

King called the sheep and the goats before Him. He said to the 

sheep, “Come to me! To you belongs the kingdom, for I was 

hungry and you gave me food, I was thirstly and you gave me 

drink, I was a stranger and you welcomed me, I was naked and 

you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison 

and you came to visit me.”  

 “The sheep, the good ones, will answer, “Lord, when 

did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you a 

drink? And when did we see you a stranger and welcome you, 

or naked and clothe you?” 

 “The King will answer them, “You cared for a poor 

person who was hungry, or naked. This is what I want every-

one to do. When you help one another especially those who are 

in great need, you are helping me. My sheep, come and be with 

me forever, and share in my glory.” To the goats that did not 

care for the poor and needy, he said “get out of my sight, you 

cannot come into the kingdom.”  

 

WHAT DO YOU THINK? 

1. When Jesus told you this story, he used two kinds of ani-

mals to teach a lesson. What animals did he choose? 

2. Which of the animals did God welcome into His Kingdom? 

3. What did they do that pleased God? 

4.    God wants us to help those in need. Did you ever… 

• оpen the door for someone? 

• help someone who was hurt on the playground? 

• bring in food for a food drive? 

• play with someone who was all alone? 

5.   Jesus wants us to be helpful and caring, so we can be like Him.  

 doES YOUR CHILD UNDERSTand the GOSPEL? 
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 Юліанський календар 
 

12 ГО ЛЮТОГО 2023 
НЕДІЛЯ МИТАРЯ І ФАРИСЕЯ 
Луки 15:11-32 
 
   БОГ ХОЧЕ, ЩОБ МИ ПОВЕРНУЛИСЯ ДО НЬОГО 
  Одного разу наш Господь Ісус Христос розповів історію. Він розповів про чоловіка з двома синами.  Одного 

разу молодший син попросив у батька багато грошей.  Він взяв гроші і пішов з дому.  Він поїхав далеко і змар-

нував усі гроші, які дав йому батько. 

  Незабаром він витратив всі гроші 

і,навіть, не ме мав що їсти .Тоді молодший син 

влаштувався годувати свиней.  Він був такий 

голодний, що їв те, що їли свині .  

  Працюючи, він згадав, що слуги в бу-

динку його батька важко працювали, але мали 

багато їжі.  Він подумав про себе: «Я піду й ска-

жу батькові, що  мені шкода,  що я згрішив  і 

витратив його гроші.  Тоді я попрошу його най-

няти мене як одного зі своїх слуг».  Одразу він 

рушив до свого дому. 

  Коли він був ще далеко, його побачив 

батько.  Він так зрадів, побачивши сина, що 

підбіг до нього, обійняв і поцілувлав.  Син ска-

зав батькові, що шкодує про те, що він зробив, і 

що він більше не заслуговує називатися сином 

свого батька.Але батько так зрадів, побачивши 

сина!  Він попросив слуг одягнути юнака в 

найкращий одяг.  Він сказав їм приготувати бен-

кет на честь повернення сина.  Це був дуже щас-

ливий час у тому будинку! 

  Коли старший син прийшов із поля й 

дізнався, що відбувається, то розлю-

тився.  Батько вийшов поговорити з ним. Але 

старший син сказав: «Я багато працював для вас 

усі ці роки, і ви жодного разу не влаштували 

мені вечірку.  Це несправедливо, що мій брат, 

який втік і даремно витратив ваші гроші, отри-

мує все це , лише за те, що він повернувся!» 

  Але батько сказав: «Сину, ти завжди зі мною, і все, що моє, теж твоє.  Але ми святкуємо , бо 

твій  загублений брат повернувся додому, де йому і місце!»   

  

 ЯК ТИ ГАДАЄШ? 
 1. Скільки синів було у чоловіка з розповіді ? 

 2. Чого на початку хотів молодший син від батька? 

 3. Цю історію часто називають притчею про блудного сина.  Слово блудний означає марнотратний.  Що втратив 

молодший син? 

 4. Що він хотів сказати батькові, коли повернувся додому? 

 5. Чи був батько радий побачити сина, коли той повернувся додому? 

 6. Чи був радий старший брат побачити брата? 

 7. Коли ми грішимо, ми подібні до молодшого сина.  Бог подібний до батька.  Він дуже щасливий, коли ми по-

вертаємося до Нього і кажемо, що нам шкода.  Він прощає нам! 

                  Чи Ваша дитина розуміє сьогоднішнє євангеліє  ? 
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CANDLES FOR  FEBRUARY 2023 
 

Memorial Candles 

* In loving memory of John & Anthony 

Deeds & Michael Garrison (Family) 
* In loving memory of Maria Durbak (Family) 
Perpetual Oil Lamp 

* In loving memory of Swiatoslaw, Orysia, 

Illya, Irena, Zenovia, Yuriy, Osyp, Maria, 

Natalia, Evhen, Mykola,  Oksana (M Stadnyk) 

 Lady of Hoshiw Shrine 

* Protect our families 

* Available 

* Mother of God Shrine 

* Help expectant mothers  

* Available 
 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
* Teach me to forgive 

* Available 

Mother of God   
* Health & Birthday Blessings for Lorraine 

Zubrycky (Helen Eizik) 

* In loving memory of Antoinette Kuropas 

(Vera Gojewycz & Family) 

St. Joseph the Betrothed  
*In loving memory George Gojewycz  

(Vera Gojewycz & Family) 

* Available 

St. Nicholas the Wonderworker  
*Special intention for Rostyslav a soldier in 

Ukraine 

* Available 

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

Andriy & Anna 

*Protect those who are fighting for justice &  

freedom 

 

INTENTIONS 
 

SUN FEB 12th-MEATFARE SUNDAY (OF THE FEARFUL JUDGEMENT) 
HIEROMARTYR MELETIUS OF ANTIOCH (G)  
SUNDAY OF THE  PRODIGAL SON; THREE HOLY HIERARCHS (j) 
8:00 AM -  For the seniors of the parish; Special intention for Nataliia, 

Mykola, Jonah, Anastasiia; Health: Andrij, Liubov, Svitlana, Nadiia, 

Vladyslava, Margaryta, Tymur, Kostyantyn, Nataliia, Iryna;  

In memory: +Paul, +Ronald, +Irene, +Gerda, +Walter Bardygula 

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

Yurij, Alla, Taras, Lesya, Liubov, Halyna & fam., Lilya & fam., 

Mykhailo, Viktor, Lesya, Vasyl, Maksym, Stepan, Viktor, Mariia;   

Successful surgery Mariika;       In memory: +Oleh 

11:30 AM  –Pray for the youth of the parish; Health: Roman, Nataliia, 

Mariia, Andrij, Olya, Olya, Yaroslav, Ruslan, Maksym, Diana,  

Mariana, Vasyl, Yarema, Oleksandr, Oleksandr, Bohdan, Vasyl,  

Diana, Sofiia, Alina, Marta 
 

MON FEB 13th   – VENERABLE MARTINIAN (G) 
HOLY WONDERWORKERS & UNMERCENARIES CYRUS & JOHN (J) 
9:00 AM - Successful surgery Mariika       
 

TUES FEB 14th  –REPOSE OF VENERABLE  CYRIL, TEACHER OF THE SLAVS (G) 
MARTYR TRYPHON - FOREFEAST OF ENCOUNTER (J) 
9:00 AM– Speedy recovery for Mariika; In memory: +Vanda, 

+Volodymyr, +Iwanna, +Leonid, +Volodymyr, +Mykhailo 

6:30 PM– Litia 
 

WED FEB  15th  –APOSTLE ONESIMUS (G) 
ENCOUNTER OF OUR LORD, GOD & SAVIOR JESUS CHRIST (J) 
9:00 AM - Pray for those struggling with depression and searching for  

guidance 

6:30 PM  -Pray for the children in Ukraine with no home or parents 
 

THUR FEB 16th –MARTYRS PAMPHLIUS & OTHERS (G) 
RIGHTEOUS SIMEON & PROPHETESS ANNA (J) 
9:00 AM - Pray for the soldiers fighting in Ukraine; 
Speedy recovery for Mariika; In memory: +Adrian, +Valentyna, 

+Yuriy, +Viktor 
 

FRI,  FEB 17th  - GREAT-MARTYR THEOORE (BOHDAN) OF TYRO (G) 
VENERABLE ISIDORE OF PELUSIUM (J) 
9:00 AM  - Pray for the homeless people sleeping in the cold;  

Speedy recovery for Mariika; In memory: +Adrian, +Valentyna, 

+Yuriy, +Viktor 
 

SAT FEB 18th - LEO, POPE OF ROME; SATURDAY BEFORE CHEESEFARE (G) 
MARTYR AGATHA;  1ST ALL SOULS SATURDAY (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); 

+Volodymyr, +Mariia, +Anton, +Halyna, +Ivan, +Mykola, 

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

 
 

 

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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Please help us in supporting two of our young parishioners, 

Maine South senior Angelina Kasiyan and her 

brother Zahar Kasiyan, a Lincoln Middle School 

7 th grader. Angelia and Zahar tragically lost 

both of their parents far too early, and most re-

cently were orphaned when their mother, Natali-

ya, was tragically hit by a car in Wisconsin in 

July. She was only 42 years old and such a generous, 

caring, loving person who brought great joy to every-

one in the Ukrainian community and contributed her 

life immensely to this parish, including organizing 

and sending supplies and aid to 22 Ukrainian orphan-

ages and multiple nursing homes. 

To ease Angelina and Zahar’s financial burden, the 

Park Ridge Newcomers Club will be holding a bene-

fit gala at 6pm on March 4, 2023 at the Hyatt Regency O’Hare, 

Rosemont. The event includes Dinner, Drinks, Dancing and a Si-

lent and Live Auction. Individual tickets can be purchased for 

$160 each at: https://one.bidpal.net/lol23/welcome.  Full and Half 

Tables are also available for purchase. Cocktail Attire recommend-

ed. 

If you cannot attend but would like to help out in other ways, any 

monetary donation 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 

молодих парафіян, старшокласниці 

Південного штату Ангеліни Касіян та її 

брата Захара Касіяна, учня 7 класу се-

редньої школи Лінкольна.  Анжелія та 

Захар трагічно втратили обох своїх бать-

ків надто рано, а нещодавно залишилися 

сиротами, коли їх мати, Наталія, трагічно 

збила машина у Вісконсіні в липні.  Їй було 

лише 42 роки, і вона була такою щедрою, 

турботливою, люблячою людиною, яка при-

носила велику радість усім в українській 

громаді та внесла величезний внесок у цю 

парафію, зокрема організовуючи та надси-

лаючи товари та допомогу до 22 українсь-

ких сиротинців та багатьох будинків престарілих. 

 Щоб полегшити фінансовий тягар Анджеліни та Захара, 

клуб новоприбулих Park Ridge проведе урочистий вечір о 

18:00 4 березня 2023 року в Hyatt Regency O’Hare, Rose-

mont.  Подія включає вечерю, напої, танці та тихий і жи-

вий аукціон.  Окремі квитки можна придбати за 160 до-

ларів США за адресою: 

 https://one.bidpal.net/lol23/welcome.  Повні та половинні 

столи також доступні для покупки.  Рекомендується кок-

тейльне вбрання. 

Якщо ви не можете бути присутніми, але хочете допомог-

ти іншим способом, будь-яка грошова пожертва буде ко-

рисною!  Усі кошти спрямовуються безпосередньо дітям 

на харчування, навчання в коледжі та звичайні повсякден-

ні справи – все, що ми можемо зробити, щоб допомогти їм 

жити плідно! 

Актуальна Пасхалія залишається в силі», — сказав Глава 

УГКЦ. 

За словами Предстоятеля, календарна реформа 

УГКЦ в Україні матиме два етапи. Зараз зроблений перший 

крок. Щодо святкування Пасхи, то єпископи «вирішили тро-

хи зачекати». 

Блаженніший Святослав пояснив, що у 2025 році 

відзначатиметься 1700-річчя Першого Вселенського Собору. 

Готуючись до цього ювілею, ведеться спільна праця 

в діалозі між Римом і Константинополем над оновленою 

Пасхалією, згідно з якою усі християни світу святкувати-

муть Пасху в один день. 

«Будемо разом працювати, долучатися до процесів 

вселенського християнства для реформи Пасхалії. Сподіваю-

ся, що це буде справа, хоч недалекого, та все ж майбутньо-

го», — додав Глава УГКЦ. 

Глава УГКЦ зазначив, що коли робили опитуван-

ня, то владики постановили собі: якщо буде близько 

70 % тих, хто підтримує рішення про реформу, тоді можемо 

рухатися вперед. «А виявилося, що є підтримка майже 90 %, 

і то практично в кожній єпархії. Тобто бажання та потреба 

календарної реформи виявилася набагато вищою, ніж 

ми могли сподіватися, і це не може не тішити», — наголосив 

Блаженніший Святослав, попросивши при цьому всіх вірних 

послухати голосу своєї Церкви-матері та зберігати єдність 

й одностайність під час проведення календарної реформи. 

UGCC. 

According to the Primate, the calendar reform of the 

UGCC in Ukraine will have two stages. The first step has already 

been taken. Regarding the celebration of Easter,  

the bishops “decided to wait for a while.” 

His Beatitude Sviatoslav explained that in 2025 the 

1700th anniversary of the First Council of Nicaea would 

be celebrated. In preparation for this anniversary, collaborative 

work is underway in a dialogue between Rome and Constantino-

ple on a renewed Paschalia, according to which all Christians will 

celebrate Easter on the same day. 

The Head of the UGCC noted that when the survey was 

conducted, the bishops decided that if about 70 % of those sup-

port the decision to reform, we can move forward. “But it turned 

out that there is support for almost 90 %, which is in nearly every 

diocese. That is, the desire and need for the calendar reform were 

much more potent than we could have hoped, and this is good 

news,” His Beatitude Sviatoslav emphasized asking all the faith-

ful to listen to their Mother Church’s voice and maintain unity 

and unanimity during the calendar reform. 

  

продовження зі сторінки 2 

Continued from page 2 

https://one.bidpal.net/lol23/welcome
https://one.bidpal.net/lol23/welcome
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ЦЬОГО ТИЖНЯ І ДАЛІ...... 
  

*о Андрій доступний в офісі щосереди,але лише 

за попереднім записом.  Щоб домовитися про 

зустріч, зателефонуйте за номером   773-625-

4805. 

*Біблійне коло відбуватиметься щосереди о 6:30 

веч. (за лекціями Дівіна).  

*17 лютого о 6:30 годині вечора відбудуться нічні 

чування, які будуть мати місце кожної третьої 

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 

 
Office: 773-625-4805    

www.stjosephukr.com   stjosphucc@gmail.com 

Садочок  «Ангелятко» при парафії  
св Йосифа Обручника, продовжує реєст-
рацію  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 . Та-

кож пропонуємо право вибору на 3 дні в тижні: 

понеділок, середа, п’ятниця.  

FOR MORE INFORMATION and to register for the Charitable 

Fundraiser with Metropolitan Archbishop Borys 

Gudziak please call 773-276-5080 x 203. Invitations 

are available in the Parish Office. 

ЩОБ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ  та зареєструватися на 

благодійний збір коштів у митрополита-

архиєпископа Бориса Ґудзяка, будь ласка, телефонуй-

те за телефоном 773-276-5080 x 203. Запрошення до-

ступні в парафіяльній канцелярії.  


