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Про дотримання ПостУ 
 

Дотримання посту сьогодні є чи не однією з 
найбільш занедбаних духовних цінностей. Через 
нерозуміння сутності постування, незрозумілих і 
перекручених пріоритетів, багато з нас, християн, або 
зовсім не дотримуються посту, або дотримуються мало.  

Сам наш Господь Ісус Христос постив. Після 
сорокаденних молитов і постування у пустелі, наш 
Господь переміг спокусу диявола (від Матвія 4:1-11). 
Наш Господь просив 
апостолів постити і 
використовувати це 
як зброю задля 
отримання духовних 
перемог (від Матвія 
17:21; Марка 9:29; 
Луки 2:37). І учні 
наслідували Його 
приклад, про що 
йдеться у Діяннях 
(14:23; 27:9); 
Посланні до 1 
Коринтян (7:5); 2 
Коринтян (6:5, 
11:27) т.д. Що ж 
означає постити? 
Чому дотримуватися 
посту є так 
важливо? Чому ми постимо завжди перед такими 
важливими святами, як Різдво чи Пасха?  

Важливість постування залежить від змісту, 
який ми в нього вкладаємо. Багато святих Отців писали 
про піст і дотримання посту. Серед них і св. Василій, 
який залишив нам найбільш надихаючі твори про піст. 
Св. Василій каже, що піст – це не лише утримання від 
їжі; перш за все, це – утримання від гріха. Заснована на 
вченні святих Отців, наша Церква оспівує у своїх 
псальмах постування, як символ непорочності і 
мудрості, засіб позбавлення від гріхів, заохочення до 
покаяння і засудження гріха, як життя гідне ангелів і 
спасіння людства. (Постова Тріодь). Постування 
набирає усіх цих характеристик, якщо його 
дотримуватися у належному дусі. 
 У першу чергу, постити означає утримуватися 
від їжі. Відокремлюючи нас від земних благ і 
реальності, постування несе нам сенс визволення, 
робить нас гідними життя духів, таких як ангели. По-

 

On Fasting 
 

Fasting, in our days, has become one of the most 
neglected spiritual values. Because of misunderstandings 
regarding the nature of fasting, because of confused and 
reversed priorities in its use, many of today's Christians 
fast very little, or disregard fasting altogether. 

Fasting was practiced by the Lord Himself. After 
prayer and fasting for forty days in the wilderness, the 
Lord victoriously faced the temptations of the devil 

(Matthew 4:1-11). 
The Lord himself 
asked the disciples to 
use fasting as an im
portant spiritual 
weapon to achieve 
spiritual victories 
(Matthew 17:21; 
Mark 9:29; Luke 
2:37). The example 
of the Lord was fol
lowed by His disci
ples (Acts 14:23; 
27:9; 1 Corinthians 
7:5; 2 Corinthians 
6:5, 11:27, etc.). 
What is fasting? 
Why is it so im
portant? Why does 

fasting precede such important feasts such as Easter and 
Christmas? 

The importance of fasting depends on its mean
ing. Many of the Fathers have written on fasting. Among 
others, St. Basil has left us with most inspired comments 
on fasting. St. Basil tells us that fasting is not abstaining 
from food only; it is first of all, abstaining from sin. 
Grounded in the teaching of the Fathers, the Church in its 
hymnology describes fasting as the mother of chastity 
and prudence, as the accuser of sin and as the advocate of 
repentance, the life worthy of angels and the salvation of 
humans (The Lenten Triodion, trans. Kallistos Ware, 
London 1978, p. 195). Fasting becomes all of these when 
observed in the proper spirit. 

First of all, fasting is abstinence from food. By 
detaching us from earthly goods and realities, fasting has 
a liberating effect on us and makes us worthy of the life 
of the spirit, a life similar to that of angels. Second, fast
ing, as abstinence from bad habits and sin, is the mother 
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друге, піст, як утримання від поганих звичок і гріха, є 
основою християнських чеснот, здорового і цілісного 
мислення. Він дає нам можливість зрозуміти 
пріоритетність духовного над матеріальним.  

Піст заохочує до покаяння. Адам і Єва не 
послухали Господа; вони відмовилися утриматися від 
забороненого плоду і стали рабами власних бажань. 
Але сьогодні, дотримуючись посту, живучи за 
законами Церкви, які стосуються матеріальних і 
духовних благ, ми маємо можливість повернутися до 
раю, до життя у сопричасті з Богом. Таким чином, 
постити означає спастися, а цим спасінням є життя, яке 
ми живемо  згідно з волею Божою і у сопричасті з 
Богом.  

Через те, що піст несе у собі сенс визволення у 
матеріальному і духовному аспекті, Церква поєднала 
постування зі святкуванням найбільших свят нашої 
традиції. Звичайно ж Пасха є нашим головним святом. 
Це свято над святами. Це свято визволення від наших 
гріхів, нашої гріховної натури, смерті. Адже саме в цей 
день Ісус підняв нас “зі смерті до життя, з землі до 
небес” (Канон Пасхи) через власне Воскресіння з 
мертвих, Христос, який є нашим 
“Песахом” (визволенням), забрав нас зі землі рабства, 
гріха і смерті до обіцяної землі свободи, блаженства і 
слави; від нашого  гріховного стану до воскреслого 
життя.  

Найкраще підготуватися до цього святкування 
можна через дотримання духовного і фізичного посту. 
Саме цього фундаментального значення воно набуває 
під час Великого Посту. Тож дозвольмо собі 
скористатися цими багатствами, які дає нам наша 
Церква. Скористаймося цими найдорожчими 
Господніми дарами, які ми отримуємо від Церкви через 
Таїнства впродовж життя, вшанування головних 
містерій нашого спасіння у Христі. Тож скористаймося 
цією духовною зброєю, “щоб подвигом добрим 
трудитися, час посту закінчити, у вірі єдність 
зберегти, голови невидимих зміїв сокрушити і 
переможцями над гріхом стати, і щоб могли ми 
неосудно поклонитися і Святому 
Воскресінню.” (Молитва з Літургії Передшеосвячених 
дарів) 
 Це і є викликом Великого Посту: постити, щоб 
отримати воскресіння, возз’єднатися з Воскреслим 
Христом. Хто може відмовитися від такого виклику?  

of Christian virtues, the mother of sound and wholesome 
thinking; it allows us to establish the proper priority be
tween the material and spiritual, giving priority to the spir
itual. 

Fasting is the advocate of repentance. Adam and 
Eve disobeyed God; they refused to fast from the forbidden 
fruit. They became slaves of their own desires. But now 
through fasting, through obedience to the rules of the 
Church regarding the use of spiritual and material goods, 
we may return to the life in Paradise, a life of communion 
with God. Thus, fasting is a means of salvation, this salva
tion being a life we live in accordance with the Divine will, 
in communion with God. 

Because of the liberating effect of fasting, both 
material and spiritual, the Church has connected fasting 
with the celebration of the major feasts of our tradition. 
Easter is, of course, our main feast. It is the "feast of 
feasts." It is the feast of our liberation from the bondage of 
sin, from corrupted nature, from death. For on that day, 
through His Resurrection from the dead, Christ has raised 
us "from death to life, and from earth to heav
en" (Resurrection Canon), Christ, "our new Passover," has 
taken us away from the land of slavery, sin and death, to 
the promised land of freedom, bliss and glory; from our 
sinful condition to resurrected life. 

It is most appropriate to prepare for this celebration 
through a liberating fast, both material and spiritual. This is 
the profound meaning that fasting takes during the Great 
Lent. Let us allow ourselves to take advantage of the spir
itual riches of the Church. Let us use the precious messian
ic gifts offered to us through its sacramental life, through 
its celebrations of the central mysteries of our salvation in 
Christ. Let us use the spiritual weapons "to fight the good 
fight, to walk the way of fasting, to crush the heads of the 
invisible dragons, to prove ourselves victorious over sin, 
and without condemnation to reach our goal of worshiping 
the Holy Resurrection” Prayer of the Presanctified Liturgy 

This is the challenge of the Great Lent: to use fast
ing to obtain the resurrected life, to unite with the Risen 
Lord. Who could refuse to accept this challenge? 
 

 

 
What is  "ALL SOULS  SATURDAY"?    
PanaKhyda: prayer and ALMS 

“…for if he were not expecting the fallen to rise again, 
it would have been useless and foolish to pray for them in 

death.” 
(2 Maccabees 12:44) 

  Throughout one’s life, a person performs 
many different acts, both good and evil. We choose be
tween good and evil on a daily basis. And so, it would fol
low that when a person dies, the counter stops and the re

Що таке «Задушна субота»?   
Панахида:  молитва  і  милостиня 

Бо якби він не надіявся, що поляглі встануть  
(з мертвих), зайвим і смішним було б молитися з 

мертвих 
(II Книга Макавеїв 12, 44) 

 Протягом життя людина робить багато різних 
речей, добрих і злих. Кожного дня людина робить вибір 
на користь добра або зла, і здавалось би, що коли 
людина помирає, то лічильник зупиняється і робляться 
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підсумки життя. Тому має сенс молитва за померлих, 
адже є певні вчинки, якими ми можемо допомогти 
душам наших рідних спочилих, – це молитва і 
милостиня за їх упокоєння. 
 Коли говоримо про молитву за померлих, то не 
йдеться про те, щоб поставити свічку за померлого, чи 
точніше не тільки і не стільки про свічку, скільки про 
молитву в намірі спасіння душі спочилого. Різновидами 
милості за упокоєння душі може бути поминальний 
обід, подавання, та приношення пожертви на панахиду. 
 Панахида – це поєднання заупокійної молитви та 
милостині, оскільки подаючи записку з проханням 
помолитись за душу померлого, людина також кладете 
приношення, жертвуєте щось від себе. Найчастіше на 
панахиду жертвують хліб, який є основним продуктом 
харчування та символом життя. Також приносять й інші 
продукти: крупи, олію, цукор, печиво, цукерки тощо. 
Гарною традицією є жертвувати на панахиду якісне 
справжнє вино, що пізніше може бути використане на 
Божественній Літургії чи борошно, з якого випікають 
просфори. 
 Пожертвуване на панахиду пізніше 
споживається священнослужителями, працівниками 
храму та роздається потребуючим, а не залишається «на 
спожиток померлим», як думають багато людей, хоч як 
дивно це звучить. 
 В давнину, коли людина помирала, рідні 
годували нужденних людей, яких також просили 
помолитися за душу спочилого. Звідси пішла традиція 
сучасного поминального обіду – ще одного прояву 
милостині. Також дуже корисно подавати милостиню 
убогим і просити Господа прийняти її в ім’я упокоєння 
померлої людини. 
Молитва за померлих 
 Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами 
тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб 
у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. 
Згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв 
людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх 
плачем та мольбами, які до Тебе підносять, і відпусти їм 
їхні кари. А те, чого їм нестає для осягнення вічного щастя, 
доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої 
Матері і всіх святих. Подай їм Твою спасаючу руку і введи 
їх у світлі місця прохолоди, відпочинку і спокою. 
 Боже, Ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої 
діти. Тому просимо Тебе: Подай блаженство неба нашим 
померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, 
добродіям і друзям, тим, що вмерли наглою, несподіваною 
смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують 
помочі, та всім померлим. Усіх їх пом’яни, 
Господи. Амінь. 

Молитва з Прийдіте поклонімся 
Джерело: Вісник Собору 
  
  

sults of those lifetime choices are finalized. That is why 
prayers for the dead make sense, because there are certain 
acts that we can perform to help with the repose of the 
souls of our relatives who have died – these include prayer 
and alms/offerings. 
 When we talk about prayers for the dead, it does 
not mean to just light a candle for the deceased, but it is so 
much more when a candle is lit with a prayer making it an 
intention for the salvation of the soul of the de
ceased. Some of the acts we can perform for the repose of 
the soul can be a memorial dinner,  service, or an offering 
for the memorial service. 
 Panakhyda is a combination of funeral prayers and 
offerings, because when submitting an intention asking for 
prayers for the soul of the deceased, a person also provides 
an offering, sacrificing something from himself. Bread, 
which is a basic food and the symbol of life, is commonly 
offered for the memorial service. Other products common
ly proffered are: grains, oil, sugar, baked goods, candy, 
etc. One suitable traditional offering/sacrifice for the me
morial is a high-quality wine that can later be used during 
the Divine Liturgy or another is flour from which prospho
ra can be baked. 
 The panakhyda offering is later consumed by cler
ics, church workers or distributed to those in need, it is not 
left to be, "consumed by the deceased" as the name im
plies . In ancient times, when a person died, the people fed 
the needy who in return were then                      asked to 
pray for the soul of the deceased. The modern tradition of 
holding a memorial luncheon is the symbolic expression of 
giving alms. It is still very beneficial to give alms to the 
poor and pray to the Lord to accept these alms in the name 
of and for the repose of the soul of the deceased  
 Prayer for the dead 
 Have compassion, O Lord Jesus Christ, over the 
souls of those who are already beyond the grave, but still need 
to be cleansed, so that in the heat of patience and torment, the 
robes of holiness are returned to them. Remember, O Lord, 
that You have received the human body for their redemption 
and became one of us. Have compassion for their weeping 
and prayers, which they bring to You, and release their pun
ishment.  As for the things of which they are missing for the 
achievement of eternal happiness, integrate them with Your 
reward and the reward of Your Most Holy Mother and all the 
saints. Reach out Your hand of salvation and guide them in 
the light of the place of calmness, rest, and tranquility. 
  God, You want the salvation of all people, because 
they are Your children. Therefore, we ask You: Bring the 
blessedness of heaven to our departed fathers and mothers, 
brothers and sisters, and relatives, benefactors and friends, to 
those who died a sudden, unexpected death, to those most 
forgotten and to those most in need of help, and to all the de
parted. Remember them all, O Lord. Amen. 
                                          Prayer from Come to Worship 

Press service of the Kyiv Archeparchy 
Source: Herald of the Cathedral 
  

http://kyivsobor.ugcc.org.ua/%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83/
http://ugcc.kiev.ua/
http://kyivsobor.ugcc.org.ua/%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83/
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GREGORIAN  calendar  
February 5 2022  

Sunday of the Prodigal Son  
Luke 15:11-32 

GOD WANTS US TO COME BACK TO HIM 
 

 One time, our Lord Jesus Christ told a story to teach a lesson. 
 He told about a man with two sons. One day, the younger son asked his father for a lot of money. He took the money 
and left his home. He traveled far away and wasted all the money his father gave him.  
 Soon after that, there was not enough food in the land. So, the younger son got a job feeding pigs. He was so 
hungry that he wanted to eat the pigs’ food. He worked hard, but was still hungry. 
  As he worked, he remembered that the servants at his father’s house worked hard but had plenty of food. He 
thought to himself, “I will go and say I am sorry to my father for sinning and wasting his money. Then I will ask him to 
hire me as one of his servants.” Right away, he started towards his home.  

 While he was still far away, his father 
saw him. He was so glad to see his son that he 
ran to him and hugged him and kissed him. 
The son told his father he was sorry for what 
he had done, and that he did not deserve to be 
called his father’s son anymore.  
 But the father was so happy to see his 
son! He asked the servants to dress the young 
man in the best clothes. He told them to pre
pare a feast to celebrate the son’s return. It was 
a very happy time in that house!  
 When the older son came in from the 
field and found out what was happening, he 
got angry. His father came out to talk with 
him, to ask him to join the party. But the older 
son said, “I have worked hard for you all these 
years and you didn’t give me a party. It’s not 
fair that my brother, who ran off and wasted 
your money gets a party, now, just for coming 
back!” 
  But the father said, “Son, you are al
ways with me and everything that is mine is 
yours, too. It is right for us to celebrate now, 
though, because your lost brother has found 
his way back home, where he belongs!”  
 

WHAT DO YOU THINK? 
1. How many sons did the man in the story 
have?  
 
2. At the beginning what did the younger son 
want from his father?  
 
3. This story is often called the Parable of the 
Prodigal Son. The word prodigal means waste
ful. What did the younger son waste? 

 
 4. What did he want to tell his father when he went back home? 

 
 5. Was the father happy to see his son when he went back home? 

 
 6. Was the older brother happy to see his brother?  

 
7.  When we sin, we are like the younger son. God is like the father. He is very happy when we come back to Him and 

say that we are sorry. He forgives us!  
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Юліянцькій календап 

 Неділя Закхея    
Луки 19: 1-10 

ІСУС ВЧИТЬ НАС БУТИ СМИРЕННИМИ 
 

Одного разу наш Господь Ісус Христос розповідав притчу. (Притча- це оповідка з особливим значенням). Він 
хотів, щоб люди щось навчилися з Його притчі. Він розповів про двох чоловіків, які зайшли до храму 
помолитися. Один з них був фарисей, а інший – збирач податків, митар. У ті часи фарисеї, це були люди, які 
намагалися у всьому слідувати Божим заповідям, але часто робили це, щоб похвалитися. У ті часи люди не 
любили і митарів, тому що вони часто обдурювали людей на гроші. Фарисей вийшов вперед і гордо сказав: 
“Дякую тобі, Господи, що я не такий, як інші, які не слухають Тебе і кривдять інших. Дякую тобі, що я не такий, 
як цей митар. Я дотримуюся посту як належить, і віддаю частину своїх грошей на храм як належить”.  
 Після цих слів митар став сумний і не смів навіть підняти очі до неба. Він лише дуже ревно молився і 
благав: “Господи, помилуй мене 
грішного.” 
 Наш Господь Ісус Христос сказав, 
що Бог простив митаря, а фарисея – ні. 
Цим він хотів показати людям важливу 
науку: люди, які є гордими і 
вихваляються, будуть понижені Богом. А 
тих, що є смиренні, Господь сам підніме. 

 
ЯК ВИ ГАДАЄТЕ? 
1. Про скількох людей розповідає нам 

Ісус? Вони показують своєю 
поведінкою, що відчувають перед 
Господом. 

 

2. На малюнку один чоловік стоїть, а 
інший – б’є поклони. Коли ми б’ємо 
поклони, цим ми показуємо, що ми не 
горді, а смиренні. 

 
3. Чоловік, що стоїть, хвалився собою. 

Послухайте це речення: “Фарисей був 
гордий собою”. Яке слово у цьому 
реченні є подібним до “хвалитися”? 

 

4. Інший чоловік говорив тихо і не 
хвалився. Послухайте це речення: 
“Він був понижений і смиренний”. 
Які два слова говорять нам, що він не 
вихвалявся? 

 
5. Ми маємо чинити добро, але не 

хвалитися цим. Який з цих двох 
чоловіків є для нас прикладом? 
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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  

(Marta Stadnyk) 

 Lady of Hoshiw Shrine 
* Available 
* Available 
* Mother of God Shrine 
* Available 
* Available 
 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
* Available 
* 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 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; Health & blessing for Maria 
Melnyk; Health for Yonah, Mykola, Nataliia , Lyubov , Olha 

9:30 AM  – For the sick and shut-in of the Parish; Health for: Ostap, 
Danylo,Yurij, Alla,Taras, Lesya, Liubov,Viktor, Lilya & fam.,  
Halyna &fam., Mykhailo, Nataliia, Taras, Solomiia, Alina, Vasyl, 
Ruslana, Mariia, Andriij,Tetyana, Roman, Vasyl, Olha, Yeva, Taras, 
for  the family and good jobs for Olha & Vasyl 

11:30 AM  –Pray for the youth of the parish; Health for: Roman, Nataliia, 
Mariia, Andrij, Olya, Olya, Yaroslav, Ryslan, Maksym, Diana,  
Diana, Mariana, Yarema, Oleksandr, Oleksandr, Bohdan, Vasyl,  
Sofiia,Vasyl, Alina, Marta 
 

MON FEB 6th   – VENERALBLE BOUCOLUS OF SMYRNA (G) 
VENERABLE  XENIA THE GREAT (J) 
9:00 AM - Health & Bday Blessing for Ulyana; Health for: Matvijko, 
Anatolij, Andrij, Arianna, Bohdanna, Ihor, Maria, Bohdan 
 

TUES FEB 7th  –VENERABLE  PARTHENIUS OF LAMPSACUS 
HIEROMARTYR GREGORY THE THEOLOGIAN  (J) 
9:00 AM– Pray for the victims of gun violence  
 

WED FEB  8th  –GREAT MARTYR THEODORE STRATELATES (G) 
VENERABLE XENOPHNON (J) 
9:00 AM – In thanksgiving for all the years we have been together 
and blessed with family and friends– Andriy & Motria 
 

THUR FEB 9th –MARTYR NICEPHORUS (G) 
TRANSFER OF THE RELICS OF HIEROMARTYR JOHN CHRYSOSTOM (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 10th  -MARTYR CHARALAMPIUS  (G) 
VENERABLE EPHREM THE SYRIAN (J) 
9:00 AM  - Pray for the homeless people 
 

SAT FEB 11th - HIEROMARTYR BLAISE OF SEBASTEA (G) 
TRANSFER OF RELICS OF HIEROMARTYR IGNATIUS (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,+ Bohdan 1 yr, 
+Dmytro, +Ustyna,  +Oleksij, +Mariia, +Oksana, +Ihor, +Mykhailo, 
+Anatolij, +Anastasiia, +Dmytro, +Paraska, +Anna, +Mykhailo, 
+Mariia, +Dmytro, +Bohdan, +Roman,+Vasyl, +Ivan 
 
 

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;  

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, 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 
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Please help us in supporting two 
of our young parishioners, Maine 
South senior Angelina Kasi-

yan and her brother Zahar Kasiyan, a Lincoln Middle 
School 7th grader.  Angelina and Zahar 
tragically lost both of their parents far too 
early, and most recently were orphaned 
when their mother, Nataliya, was tragically 
hit by a car in Wisconsin in July.  She was 
only 42 years old and such a generous, car
ing, loving person who brought great joy to 
everyone in the Ukrainian community and 
contributed her life immensely to this par
ish, including organizing and sending sup

plies 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 
молодих 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 
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 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 
переживають щодня, ми можемо допомогти, 
полегшивши 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 харчування, навчання в коледжі та звичайні 
повсякденні справи – усе, що ми можемо зробити, 
щоб допомогти їм жити плідно!  
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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 лютого о 6:30 годині вечора відбудуться нічні 
чування, які будуть мати місце кожної третьої 
п’ятниці 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 

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.  

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, 
телефонуйте за телефоном 773-276-5080 x 203. 
Запрошення доступні в парафіяльній канцелярії.  


