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LENT THE SPRING TIME OF THE SOUL 
+Fr. Tom Glynn 

 

                                                 The Lenten Spring begins, 
the Lenten Spring shines forth,  

The flower of repentance!  
Lent brings the cure to our crippling lives!  
Let us enter the Fast with joy, O Faithful!  

Let us not be sad! 
 

These are some of the quotations from the Church 
Offices during this coming 
week. You will notice that the 
Fast is welcomed in a spirit of 
joy. Throughout the whole 
season of the Great Fast there 
is a spirit of brightness and 
light. It is an invitation to us 
to make a spiritual adventure, 
a journey that will lead us to 
the celebration of Easter. 
It is sad that quite often the 
Great Fast as we call lent is so 
often misunderstood.  It was 
once seen as what I like to 
call a time of organized 
gloom, a “give up” time.  The 

question for this day is not what one is going to give up, it 
should be: what can I become?  True, it is a time, first of 
all of fasting.  No one is too old to fast.  Fasting is not a 
simple option.  In today’s Gospel Jesus presumes that fast-
ing is part of our spiritual discipline.  He says: When you 
fast”. It is a time when we give alms and support to the 
needy.  It is a time when entertainments, pleasure trips, 
diversions, are curtailed.  This is to give us time for more 
quiet in out lives.  Noise is the one great distraction from 
the time of meditation and prayer that this season should 
become.  It is a time for us to cultivate in our lives the gifts 
of the Holy Spirit: love, joy, peace, kindness, goodness, 
and self-control. 

The Great Fast (Gregorian) begins tonight at sun-
down.    A theme of this service can bee seen in the fol-
lowing prayer said tonight: “O Lord, the light of your 
grace has risen and shines in our souls.  Behold, now is 
the acceptable time, the season of repentance is here. Let 
us cast off the works of darkness and put on the armor of 
light.”  

ПІСТ – ВЕСНА ДУШІ МОЄЇ 
+o. Tома Ґлинн 

 

Весняний Піст прийшов!  
Весняний Піст засвітив квітку каяття!  

Піст – це ліки для нашого гріховного життя!  
Увійдімо в цей Піст з радістю, вірні!  

Покиньмо сумувати! 
 

 

Ось кілька цитат, які лунатимуть у різних пара-
фіях під час прийдешнього ти-
жня. Ви помітите одну річ – усі 
вони запрошують до Посту з 
радісними відчуттями. Дух сві-
тла і радості наскрізно прохо-
дить через увесь час Великого 
Посту. Піст – це запрошення до 
духовної мандрівки, це та подо-
рож, яка приведе нас до святку-
вання Великодня. 

На жаль, дуже часто ми 
вкладаємо у зміст Великого По-
сту не зовсім правильні понят-
тя. Колись його сприймали як 
час “організованого смутку”, чи 
час “відмови від насолоди”. 
Сьогодні питання полягає не в 
тому, від чого ми готові відмовитися, а на тому, як мені 
стати кращим. Так, це правда, що Великий Піст пере-
дусім – це час утримання від їжі. Ніхто не може бути 
занадто старим, щоб постити. Постити не є просто. У 
сьогоднішньому Євангелії Ісус говорить нам, що піст є 
частиною нашої духовної дисципліни. Він каже: “Коли 
ви постите...”,  ви подаєте руку помочі і підтримки тим, 
хто її потребує. Піст є також часом, коли ми утримує-
мося від розваг, приємних подорожей і надмірних ра-
дощів. Це є час тиші у нашому житті. Шум найбільше 
відволікає нас у часі медитації і молитви, завдяки яким 
цей особливий час наповнюється змістом. У цьому часі 
ми повинні плекати дари Святого Духа: любов, радість, 
сердечність, доброчесність і самоконтроль.  

Великий Піст (за григоріанським стилем) роз-
починається сьогодні із заходом сонця.  Тему цієї Вечі-
рньої можна прослідкувати у сьогоднішній вечірній 
молитві:“О Господи, світло ласки твоєї зійшло і засяя-
ло в наших душах. Глянь, зараз бо час, година каяття 
вже настала. Відкиньмо, отже, вчинки темряви і зо-
дягнімося у зброю світла.”   

Very Rev. Fr. Mykola Buryadnyk -Pastor 

Rev. Fr. Andriy Delisandru –Assoc Pastor 

5000 N Cumberland Ave, Chicago, IL 60656  
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Сьогоднішнє читання Послання св. Павла 
нас заохочує “відкинути діла темряви” і почати тво-
рити наше життя як діти світла. У своєму посланні 
до Галатів св. Павло перелічує деякі з тих вчинків, 
що приносять темряву в наше 
життя: “ненависть, гнів, вчинки 
себелюбства”. Сьогодні нам вар-
то задуматися над етнічною і 
расовою ненавистю, над культом 
війни, яка пожирає наше суспі-
льство. 

Вечірня Прощення на-
штовхує на одну важливу думку 
у вченні Ісуса: “Коли, отже, при-
носиш на жертовник дар твій і 
там згадаєш, що твій брат має 
щось на тебе, зостав там перед 
жертовником твій дар; піди, по-
мирися перше з твоїм братом і 
тоді прийдеш і принесеш дар 
твій.” (Матвій 5:24). Ось це є 
перевірка на розуміння реально-
го стану речей, яку нам пропо-
нує Ісус: перед тим, як присту-
пити до молитви, ми маємо бути 
в мирі зі собою і ближніми. Усі 
затаєні образи, гнів, заздрощі зводять наші молитви і 
побожні наміри нанівець. Можливо, однією з важли-
вих речей, які ми маємо зробити сьогодні, це попро-
сити пробачення в того, з ким ми давно не бачилися 
і не говорили. Чи потрібно написати лист-
вибачення? Якщо ви перебуваєте у напружених сто-
сунках з кимось з родини, чи з сусідом, обов’язково 
примиріться перед тим, як мовити молитву до Отця 
нашого Небесного. 

Єпископ Каллісто колись написав, що пока-
яння – це двері, через які ми входимо у Піст. Це по-
чаток нашої подорожі, яка приведе нас до Велико-
дня. Він пояснює, що покаяння – це є щось більше, 
ніж жаль до самого себе чи нікчемне каяття за вчин-
ки в минулому. Покаятися – означає оновитися, змі-
нити свій світогляд і сприйняття світу, кинути сві-
жий погляд на свої стосунки з Богом і ближніми. 
Провина Фарисея полягає в тому, що він не готовий 
змінювати свій світогляд; він послужливий, самов-
доволений і тим не дає Богові нагоди чинити його 
волю над ним. Митар, насправді ж, прагне змінити 
себе. 
 З наближенням Великого Посту, я хочу мо-
литися за наступне: щоб ми дали Богові нагоди чини-
ти його волю над нами; щоб ми могли новим погля-
дом подивитися на наше життя; щоб самовдово-
лення не було присутнє в нашому житті; щоб ми 
усі були спраглі Бога. 

In today’s epistle reading St. Paul encourages us to: 
“throw off the works of darkness” and to begin to conduct out 
lives as children of the light.  In his epistle to the Galatians, 
St. Paul enumerates some of the works that brings darkness 

into our lives: “hatred, outbursts of fury, acts of selfishness”.  
Today we can reflect on the racial and ethnic hatred and wor-
ship of warfare that eats away at our society. 

The Forgiveness Service brings to mind the most im-
portant teaching of Jesus: “If you bring your gifts to the altar, 
and there recall that your brother has something against you, 
leave your gifts there at the altar, go first to be reconciled, 
and then come and offer your gift” (Matt 5: 24).  Here is a 
Jesus’ reality check: before prayer or any devotional act, 
there must be a heart at peace with all. Grudges, “chips on the 
shoulder”, old resentments turn our payers and devotions into 
ashes.  Perhaps today the most important thing one might 
have to do is to make an apology to someone one has not spo-
ken to for a long time.  Does a letter of apology have to be 
written?  If one is on the outs with someone in the family or 
neighbor, reconciliation is to be made before prayer to our 
Father.   

Bishop Kallistos once wrote that repentance is the 
door through which we enter Lent.  It is the starting point of 
our journey to Easter, He says that repentance is more then 
self-pity or futile regrets for things done in our past, to repent 
is to be renewed, to be transformed in our world viewpoint, to 
attain a fresh way of looking at our relationship with God and 
others.  The fault of the Pharisee is that he has no desire to 
change his outlook; he is complacent, self-satisfied, and he 
allows no place for God to act in him.  The Publican truly 
longs for a “change of mind”.   

I pray as we begin the Great Fast -  that we allow a 
place of God to act in us; that we receive a fresh new way of 
looking at our lives; that complacency be removed; that we 
all become very hungry for God. 
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THE UGCC DECLARED A SOLEMN DAY OF FASTING, PRAYER, A 
ND ALMSGIVING 

February 24, 2023, there will be a day 
of fasting, prayer, and almsgiving in all eparchies and 
exarchates of the Ukrainian Greek Catholic Church 
throughout the world. His Beatitude Sviatoslav, Father 
and Head of the UGCC, announced 
this initiative on behalf of the Synod 
of Bishops. 

February 24 will mark a year 
since the beginning of the full-scale 
Russian war against Ukraine. Accord-
ing to the decision of the bishops 
of the UGCC, the entire Church will 
spend this day in fasting, prayer, and 
works of mercy. 

12-hour prayer marathon be-
ginning February24 at 12:00 pm Kyiv 
time on zhyve.tv will unite in prayer 
the faithful on all continents. There are no specific fast-
ing guidelines — the faithful choose their own re-
strictions and self-discipline. 

“Let this day be an opportunity for us to do good 
for someone: to comfort the afflicted, to clothe the na-
ked, to warm those who are freezing, to feed the hun-
gry,” explained His Beatitude Sviatoslav the importance 
of not merely prayer and fasting but also works 
of mercy. 

Let us offer our spiritual efforts and our prayers 
for the victory of the Ukrainian people in this unequal 
battle, as well as for our army,” noted the head of the 
Ukrainian Greek Catholic Church. 

 

FROM THE HEAD OF THE UGCC ON THE 350TH DAY OF THE WAR: “GOD ALONE HAS THE 

RIGHT TO DECIDE WHO WILL LIVE AND WHO WILL DIE ” 
 No human being has the liberty to arrogate to himself 

the authority of God. No one can say: “You have to die, 
and you have the privilege to live.” We do not even have 
the liberty to decide for ourselves, His 
Beatitude Sviatoslav, the Father and 
Head of the UGCC, said in his daily 
address on the 350th day of the war. 

On this day, His Beatitude Svi-
atoslav reminded us that every person 
is a person loved by God, a person from 
the first moment of conception. There-
fore, he or she is loved by God not only 
till the end of this earthly life, till death, 
but is a son or daughter of God, whom He remembers 
even at the time of death and leads to eternal life. 

The word “vocation” means that there 
is someone who calls me, who personally addresses 
me — God, who establishes personal relationships with 
each person. St. Basil the Great writes that the Lord 
helps a person fulfill  

 
 
 
the vocation to which he is called because 

В УГКЦ ПРОГОЛОШЕНО ВСЕЦЕРКОВНИЙ ДЕНЬ ПОСТУ, МОЛИТВИ І МИЛОСТИНІ 
24 лютого 2023 року в усіх єпархіях 

та екзархатах Української Греко-Католицької Церкви 
в усьому світі буде проведено День посту, молитви 
та милостині. Таку ініціативу від імені Синоду 
Єпископів проголосив Блаженніший Святослав, Отець 
і Глава УГКЦ. 

24 лютого мине рік від початку 
повномасштабної війни, яку 
росія розв’язала проти України. 
За рішенням єпископів УГКЦ, 
уся Церква цей день проведе 
в пості, молитві і творенні діл 
милосердя. 
Цього дня о 12:00 за київським 
часом на «Живому телебаченні» 
розпочнеться 12-годинний моли-
товний марафон, який об’єднає 
у молитві всіх вірних на всіх 
континентах. До посту немає 

окремих приписів — ідеться про обмеження 
і самодисципліну відповідно до можливостей кожного 
вірного. 

«Нехай цей день стане для нас нагодою комусь 
вчинити добро: сумного потішити, нагого одягнути, 
змерзлого зігріти, голодного нагодувати», — пояснив 
Блаженніший Святослав, говорячи про потребу 
не тільки постити та молитися, а й чинити милосердя. 
«У цьому часі жертвуймо свої духовні зусилля і наші 
молитви за перемогу українського народу в цій 
нерівній борні, а також за наше військо», — закликав 
Глава УГКЦ. 
 
 

ГЛАВА УГКЦ У 350-Й ДЕНЬ ВІЙНИ: «ТІЛЬКИ БОГ МАЄ ПРАВО ВИРІШУВАТИ, КОМУ ЖИ-

ТИ, А КОМУ ВІДІЙТИ» 
Жодна людина не має права привласнювати 

собі право Бога. Жодна людина не може сказати: 
«Ти маєш вмерти, а ти маєш привілей жити». Ми навіть 

не маємо права приймати таке 
рішення щодо самих себе. Про 
це сказав Отець і Глава УГКЦ Бла-
женніший Святослав у щоденному 
зверненні у 350-й день війни. 
Донька загиблого українського 
воїна Ігоря Безоглюка Ярослава роз-
міщує його фото на стіні пам’яті, 
лютий 2023 р., фото: Роман Пили-

пей Предстоятель зазначив, що ворог усіма силами 
намагається прорвати оборону українських сил 
на Луганщині. Росіяни нанесли потужний удар 
по Харкову — 10 ракет по центральній частині міста. 

У цей день Блаженніший Святослав нагадав, 
що кожна людина є особою, любленою Богом, 
є людиною від першої хвилі зачаття. А відтак є Богом 
любленою не тільки до кінця цього земного життя, 
до смерті, але сином чи донькою Божими, про яких Він 
пам’ятає навіть у смерті й веде до життя вічного. 
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FEBRUARY 19 2023  
CHEESEFARE SUNDAY (SUNDAY OF FORGIVENESS) 
MATTHEW 6:14-21 

WE HAVE A TREASURE CHEST IN HEAVEN 
 

One day our Lord Jesus reminded His followers 
about some very important things. He said that we need 
to forgive others when they do something wrong or hurt 
us.  Jesus said that if we forgive others, God will also 
forgive us when we sin. But if we do not forgive other 
people, God will not forgive us. 

Our Lord also said that when we fast, we should 
look and act like we usually do (just pretending to be 
Godly) show off by how they look and act when they 
fast. We should not fast so that people see how good we 
are. We should fast so that God can see that we want to 
be more like Him. 

Then our Lord Jesus said we should not care so 
much about things we can get here on Earth. The earthly 
stuff we have can break, get rusty, or someone can steel 
it. Instead, we should care about heavenly things, which 
can’t break get rusty or stolen. Our Lord reminds us that 
whatever we care about the most is where our hearts 
will be. 

 

WHAT DO YOU THINK? 
 
1.Jesus taught us how to be His disciples, or fol-

lowers. What should we do if someone has 
done something wrong to us, or is mean? 

2. If we forgive someone who has hurt us, what 
will God do? 

3. God doesn’t want us to brag about us ourselves, even we are doing something good, like fasting. 
4. God knows when we do good things, Jesus told us we add to our treasure in heaven when we follow 

what He has taught us. What are some ways you have to followed Jesus and added treasure to 
Heaven? 

 doES YOUR CHILD UNDERSTand the GOSPEL? 
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a person cannot comprehend Him 
through his efforts. 

“One can step into the life of the Holy Trinity 
only by the hand of God the Father, the Son, by the pow-
er and work of the Holy Spirit. That is why we say every 
human soul is innately Christian, as the early Church 
Fathers said. But, after all, the full realization of that life 
and vocation is to aspire to participate in the life 
of God,” said the Patriarch. 

One of the elements that God gives to a person 
to help them realize their desire for a happy life in God 
is baptism. Living a Christian is an extraordinary calling. 
And the Lord calls everyone to it. 
The UGCC Department for Information 

Continued from p.3 

 
Юліанський календар 
 

19 ГО ЛЮТОГО 2023 
М’ЯСОПУСНА НЕДІЛЯ  
Матвій 25:31-46 

 

Ісус хоче, щоб ми допомагали тим, хто потребує  
  

 Ісус розповів нам одну важливу річ. Він сказав, що як 
прийде кінець світу, Він буде сидіти на троні. Він буде і царем і 
суддею, який буде вирішувати хто жив за заповідями Божими, а 
хто—ні. Коли він розповідав це, він уживав слова “вівці” для поз-
начення добрих людей і “кози” - тих, хто не виконував заповіді 
Господа.  
      “Цар покликав до себе овець і кіз і сказав Він вівцям: “Ходіть-
но до мене! Вам належить царство моє, бо коли я був голодний, 
ви дали мені їсти, коли я був спраглий, ви мене напоїли, коли я 
буд подорожнім, ви мене прихистили, коли я був нагий, ви мене 
зодягнули, коли був недужий, ви навідали мене, коли був у в'яз-
ниці, ви не забували про мене.” 
      “Тодi “вівці” здивуються і запитають: “Господи, коли це ми 
бачили Тебе голодним і нагодували чи спраглим і дали напитися? 
І коли ми бачили тебе подорожуючого і дали тобі прихисток, чи 
бачили Тебе без одежі й одягнули?” 
       “Тоді Цар відповість їм: “Ви не були байдужими до голодно-
го чи нагого. Я бажаю, щоб кожен це робив. Коли ви допомагаєте 
тим, хто найбільше потребує, ви допомагаєте мені. Мої любі вів-
ці, будьте тут зі мною назавжди і станьте частиною моєї слави.” 
A до “кіз”, яким було байдуже до бідних і потребуючих, він скаже: “Ідіть геть з очей моїх, ви не достойні Царст-
ва Небесного” 

ЯК ВИ ГАДАЄТЕ? 
1. У своїй притчі Ісус використав образи двох тварин, щоб навчати нас. Яких тварин Він використав? 
2. Яку з двох тварин Господь радо вітав у своєму  
       Царстві? 
3. Що вони такого зробили, щоб потішити Господа? 
4. Господь хоче, щоб ми допомагали потребуючим.           
       Чи ви коли-небудь…. 

• відкрили комусь двері? 
• допомогли тому, кого образили на дитячому майданчику? 
• долучалися до збору їжі для бідних? 
• бавилися з кимось, кого всі інші відкинули? 

                  Чи Ваша дитина розуміє сьогоднішнє євангеліє  ? 

пам’ятає навіть у смерті й веде 
до життя вічного. 

Слово "покликання" означає, що є той, хто кли-
че, хто особисто звертається до мене, — Бог, що будує 
особистісні стосунки з кожною людиною. Святий Ва-
силій Великий пише, що Господь допомагає людині 
здійснити покликання, до якого її кличе, бо людина 
не може осягнути Його лише своїми зусиллями. 

«Увійти в життя Пресвятої Тройці можна лише 
за руку з Богом Отцем, Сином, за силою і діянням Свя-
того Духа. Тому ми кажемо, що кожна людська душа 
за своєю суттю християнська, як говорили ранні Отці. 
Адже повна реалізація того життя і покликання стре-
мить до участі в Божому житті», — сказав Патріарх. 

Одним з елементів, який Бог дарує людині, аби 
вона реалізувала своє прагнення щасливого життя 
в Бозі, — це хрещення. Бути християнином — 
це особливе покликання. І до нього Господь кличе всіх. 

продовження зі сторінки 3 
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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 19th-CHEESEFARE (FORGIVENESS) SUNDAY; APOSTLE ARCHIPPUS (G)  
MEATFARE SUNDAY (OF THE FEARFUL JUDGEMENT; VENERABLE BOUCOLUS OF SMYRNA (j) 
8:00 AM -  For the seniors of the parish; Special intention for Nataliia, 
Mykola, Jonah, Anastasiia; Health: Roman, Hanna, Andrij, Igor,  
Maria  (Forgiveness Vespers After Liturgy) 

9:30 AM  – For the sick and shut-in of the Parish; In Health: Danylo,  
Stepan, Ostap, Yurij, Alla, Taras (soldier), Liubov, Viktor, Lesya, 
Mykhailo, Lilya & fam.,Oleksij, Andrij, Dariia, Petro, Nadiia,  
Nataliia, Maksym, Solomiia, Oleksij, Taras, Nastasiya, Mykhailyk, 
Rostik, Oleh, Ustyna, Mykola, Mykhailo, Svyatoslav, Andrij,  
Nataliia,Yura, Mariia, Makar, Demchiuk Family 

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

Mariia, Andrij, Olya, Yaroslav, Ruslan, Olya, Maksym, Diana,  
Diana, Mariana, Yarema, Vasyl, Oleksandr, Oleksandr, Bohdan, 
Vasyl, Sofiia, Alina, Marta 
 

MON FEB 20th   – 1ST DAY OF LENT (STRICT FAST); VENERABLE LEO OF CATANIA (G) 
VENERABLE PARTHENIUS OF LAMPASACUS (J) 
9:00 AM - Speedy recovery for Mariyka;  
 

TUES FEB 21ST–   –VENERABLE TIMOTHY OF SYMBOLA  (G) 
GREAT-MARTYR THEODORE STRATELATES  (J) 
9:00 AM– Speedy recovery for Mariyka; Health: Chrystia,Mike 
 

WED FEB  22ND– DISCOVERY OF THE RELICS OF THE MARTYRS AT EUGENIUS (G) 
LEAVE TAKING OF ENCOUNTER; MARTYR NICEPHORUS (J) 
9:00 AM - Pray for those struggling with depression and searching for  
guidance 
 

THUR FEB 23RD –HIEROMARTYR POLYCARP OF SMYRNA (G) 
MARTYR CHARALAMPIUS (J) 
9:00 AM - Pray for the soldiers fighting in Ukraine; 
 

FRI,  FEB 24th  - HIERARCH TARASIUS OF CONSTANTINOPLE  (G) 
HIEROMARTYR BLAISE OF SEBASTEA (J) 
9:00 AM  - Pray for peace in Ukraine 
 

SAT FEB 25th - 1ST & 2ND FINDING OF THE HEAD OF ST JOHN THE  BAPTIST 
SATURDAY  OF THEODORE THE  RECRUIT  (G) 
HIEROMARTYR MELETIUS OF ANTIOCH; SATURDAY BEFORE CHEESFARE (J) 
9:00 AM –In memory: +Swiatoslaw,  +Orysia, +Illya, +Irena, +Zenovia, 
+Yuriy, +Osyp, +Mariia, +Nataliia, +Evhen, +Swiatoslaw, +Mykola, 
+Oksana (M Stadnyk);  +Volodymyr, +Mariia, +Anton, +Halyna, 
+Ivan, +Mykola, +Olha, +Oleksandr, +Zinovij, +Mykola, +Hanna, 
+Myroslaw Pawliuk 25yrs 
 

Keep in your prayers:   Marijka B, Olga Kozak, Rosalie 
Deeds, Ed Coleman, Barbara Gawaluck, Riley No-
lan, Johanna Riznyk, Laura, Lucille Maryniw, Sean 

Patterson, Maria Lojuk, 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 cler-
gy; 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; for those who have lost hope 
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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 gen-

erous, caring, loving person who brought great joy to 
everyone in the Ukrainian community and contribut-
ed her life immensely to this parish, including organ-
izing and sending supplies and aid to 22 Ukrainian 
orphanages 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 Regen-

cy O’Hare, Rosemont. The event includes Dinner, Drinks, Dancing 
and a Silent 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 recom-
mended. 

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 пре-
старілих. 
 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! 

Приєднуйтесь до нас на зустріч о 
6:30 на площі Св. Володимира та 
Ольги за адресою 739 N Oakley 
Blvd, Chicago, IL 60612 
 

Після цього відбудеться молитва 
зі свічками/реквієм у соборі Свя-
того Миколая за адресою 835 N 
Oakley Blvd, Chicago, IL 60622  

 

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).  

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 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 понеділка по 
п’ятницю . Також пропонуємо право 
вибору на 3 дні в тижні: понеділок, середа, п’ят-
ниця.  


