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“Lord, if you are willing, you can make me 
clean” (Mt. 8:2) 
 

 For the people of the ancient world, the most 
dreaded disease was undoubtedly leprosy. It was an incur-
able and pervasive disease that slowly spread over the 
body, covering it with painful, unsightly ulcers and con-
demning all who contracted it to horrible suffering and 
death. It was a merciless illness that honored no bounda-
ries, ravaging the lives of everyone it touched: male and 
female, young and old, educated and illiterate, saints, and 
criminals, rich and poor alike. It was literally impossible to 
move beyond its reach. 
 But perhaps the most feared aspect of leprosy was 
that it condemned those afflicted to live out their lives in 
isolation, separated from normal society, from their fami-
lies and friends. Because the disease was so contagious, 
lepers were driven out of their homes and forced to live in 
colonies, far from populated areas so that they could not 
infect anyone else. Those with leprosy truly suffered what 
could be termed a living death. 
 Because of this people were mortally afraid of lep-
ers and strove to keep them as far away as possible. In fact, 
if a leper happened to encounter a healthy person at any 
time, he was obliged to cry out: “Unclean, keep away”, in 
order to warn them not to approach. 
 Jesus must have encountered lepers many times 
during the course of his public life as an itinerant preacher. 
Fortunately for us, one of these encounters is recorded in 
the Gospels, and this chance meeting of Jesus with the lep-
er holds deep meaning for us today and opens new hori-
zons of hope and opportunities of healing. 
 We see that Jesus did not react like everyone else 
when he encountered this leper on the road. He did not 
turn away in fear and revulsion, he did not avoid him or 
ignore him as others did. Rather, he approached him, look-
ing at him with love, treating him with the dignity of a 
child of God. 
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«Господи, коли хочеш, можеш мене 
очистти» (Мф. 8:2) 
  

 Без сумніву, для людей стародавнього світу 
найстрашнішою хворобою, безсумнівно, була прока-
за.  Це була невиліковна та поширена хвороба, яка по-
вільно поширювалася по тілу, покриваючи його хво-
робливими, непривабливими виразками та прирікаю-
чи всіх, хто заразився нею, на жахливі страждання та 
смерть.  Це була безжальна хвороба, яка не бачи-
ла  кордонів, руйнуючи життя всіх, кого вона торкну-
лася: чоловіків і жінок, молодих і старих, освічених і 
неписьменних, святих і злочинців, багатих і 
бідних.  Вийти за межі її досяжності було буквально 
неможливо. 
  Але, мабуть, найстрашнішим аспектом прока-
зи було те, що вона прирекла хворих жити в ізоляції, 
відокремлених від нормального суспільства, від своїх 
сімей і друзів.  Оскільки хвороба була дуже заразною, 
прокажених виганяли з їхніх домівок і змушували жи-
ти в колоніях, далеко від населених пунктів, щоб вони 
не могли нікого заразити.  Хворі на проказу справді 
страждали від того, що можна назвати живою смертю. 
  Через це люди смертельно боялися прокаже-
них і прагнули тримати їх якомога далі.  Насправді, 
якщо прокажений коли-небудь зустрічав здорову лю-
дину, він був зобов'язаний крикнути: «Нечистий, 
відійди», щоб попередити їх не наближатися. 
  Ісус, мабуть, багато разів стикався з прокаже-
ними під час свого публічного життя як мандрівний 
проповідник.  На наше щастя, одна з цих зустрічей 
описана в Євангелії, і ця випадкова зустріч Ісуса з 
прокаженим має глибоке значення для нас сьогодні та 
відкриває нові горизонти надії та можливості зцілен-
ня. 
  Ми бачимо, що Ісус не відреагував, як усі інші, 
коли зустрів на дорозі цього прокаженого.  Він не 
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відвертався зі страхом і відразою, не уникав його й не 
ігнорував, як це робили інші.  Навпаки, він підійшов до 
нього, дивлячись на нього з любов’ю, ставлячись до ньо-
го з гідністю дитини Божої. 
  І бідолашний прокажений, охоплений недовірою 
та радістю, що хтось так до нього звертається, упав нав-
колішки перед Ісусом і сказав: «Господи, якщо хочеш, ти 
можеш мене очистити».  І ми читаємо в Євангелії, що 
Ісус простяг руку, доторкнувся до чоловіка і сказав: «Я 
хочу.  Будь чистим!»  (Мт. 8:3) 
  Чи не правда, що ми дуже схожі на цього прока-
женого, якого ми бачимо в Євангелії?  Чи не правда, що 
наші тіла, як і його, вкриті виразками, не обов’язково 
фізичними, але ранами душі: гріхом, гордістю, ревноща-
ми, похітью, ненавистю?  І чи не правда також, що ця 
духовна хвороба ізолювала нас один від одного, а голов-
не від Бога?  Чи не правда, що ми часто, як прокажений, 
кричимо до Ісуса: «Я нечистий!  Тримайся подалі!  Ви не 
можете мені допомогти!?» 
  На щастя, ми, як Церква, вступаємо в особливий 
час літургійного року, призначений спеціально для того, 
щоб допомогти нам зруйнувати бар’єр, який наша духов-
на проказа поставила між нами та Богом: час Великого 
Посту. 
 Як це відбувається?   За допомогою духовних 
знарядь і скарбів, які Церква пропонує нам під час Вели-
кого посту: унікальні літургійні служби, які ми відправ-
ляємо разом у наших церквах, більш інтенсивний осо-
бистий молитовний режим, піст від того, що відділяє нас 
від Бога, добрі справи та служіння.  до ближнього, а 
насамперед Святі Тайни Покаяння і Пресвятої Євхари-
стії. 
  Під час Великого посту Ісус наближається до 
всіх нас, хворих на проказу гріха і гордині, так само, як 
підійшов до прокаженого на дорозі.  І навіть якщо ми 
можемо протестувати, що ми нечисті, що ми негідні або 
не можемо змінитися, Ісус знає інше.  Він знає, що лише 
одним дотиком його руки ми будемо зцілені. 
    Тому в благословенній седмиці Великого посту, 
що попереду, взиваймо, як прокажений: «Господи, коли 
хочеш, можеш мене очистити!»  Дозвольмо Ісусу набли-
зитися до нас і дозволити Своїй руці торкнутися духов-
них ран, які завдають нам стільки болю і горя: ран гор-
дості, пожадливості, заздрощів і будь-якої іншої вади, а 
особливо духовних і емоційних ран, спричинених крово-
пролитною війною в Україні.  .  Повернімося від ізоляції 
нашої гріховності до люблячих обіймів Отця. 
 Входячи в ці благословенні дні, ми, ваші ієрархи в Спо-
лучених Штатах, уділяємо вам благословення Святого 
Духа на плідний і благословенний Великий піст, яким ми 
разом мандруватимемо до Велилпдня. 
 

 Щиро у Христі, 
 

 +Борис Ґудзяк 
 Архієпископ Філадельфійський 

 Митрополит українців-католиків у США 
 +Павло Хомницький, ЧСВВ (автор) Єпарх Стемфордський 
 +Венедикт Алексійчук Єпарх Святого Миколая в Чикаго 

 + Богдан Й. Данило Єпарх св. Йосафата в Пармі 

 And the poor leper, overcome with disbelief and 
joy that anyone would address him in such a manner, 
dropped to his knees in front of Jesus and said: “Lord, if 
you are willing, you can make me clean.” And we read 
in the Gospel that Jesus reached out his hand and 
touched the man and said, “I am willing. Be clean!”  
(Mt. 8:3) 
 Is it not true, that we are very similar to this lep-
er we see in the Gospel? Is it not true that our bodies, 
like his, are covered with sores, not necessarily physical 
sores, but wounds of the soul: sin, pride, jealousy, lust, 
hatred? And is it not also true that this spiritual disease 
has isolated us from each other and most importantly 
from God? Is it not true that many times, like the leper, 
we cry out to Jesus: “I’m unclean! Stay away! You can-
not help me!?” 
 Thankfully, we, as a Church, are entering a spe-
cial time of the liturgical year that is designed especially 
to help us break down the barrier that our spiritual lepro-
sy has erected between ourselves and God: the time of 
Great Lent. 
 How? By means of the spiritual tools and treas-
ures the Church offers us during Great Lent: the unique 
liturgical services that we celebrate together in our 
churches, a more intense personal prayer regime, fasting 
from that which separates us from God, good works and 
acts of service to our neighbor, and, above all, the Holy 
Mysteries of Penance and the Holy Eucharist. 
 During Great Lent, Jesus approaches all of us 
who are sickened with the leprosy of sin and pride, 
much as he approached the leper on the road. And even 
though we may protest that we are unclean, that we are 
unworthy, or unable to change, Jesus knows differently. 
He knows that with but a touch of his hand, we will be 
healed. 
  Therefore, in the blessed weeks of Great Lent 
that lie ahead, let us cry out as did the leper: “Lord, if 
you are willing, you can make me clean!” Let Jesus ap-
proach us and allow His hand to touch the spiritual 
wounds which cause us so much pain and misery: the 
wounds of pride, lust, envy, and every other vice, and 
especially the spiritual and emotional wounds caused by 
the bloody war in Ukraine. Let us return from the isola-
tion of our sinfulness to the loving embrace of the Fa-
ther. 
 As we embark upon these blessed days, we your 
hierarchs in the United States, impart upon you the 
blessings of the Holy Spirit for a fruitful and blessed 
Lent as we journey together towards Pascha. 
 

Sincerely in Christ, 
 

+Borys Gudziak Archbishop of Philadelphia 
Metropolitan of Ukrainian Catholics in the United States 
+Paul Chomnycky, OSBM (author) Eparch of Stamford 
+Venedict Aleksiychuk Eparch of St. Nicholas in Chgo 
+ Bohdan J. Danylo Eparch of St. Josaphat in Parma 
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HEAD OF THE UGCC ON THE 365TH DAY OF THE WAR:  
“IT HAS BEEN A YEAR SINCE TREMENDOUS CRIMES AGAINST 

 GOD AND MAN WERE COMMITTED” 
A year of pain and suffering has passed, a year 

of war crimes that the world must acknowledge and con-
demn. On the 365th day of the war, we thank the Lord for 
letting us continue the fight against the evils of war. 
We thank Him and the Armed Forces of Ukraine for surviv-
ing and being able to say today: Ukraine is alive! Ukraine 
stands! Ukraine fights! Ukraine prays! 

It was stated by the Father and Head of the UGCC, 
His Beatitude Sviatoslav, in his daily military address on the 
365th day of the large-scale war that the Russian occupier 
brought to our land. 

Today, His Beatitude Sviatoslav completed his re-
flections on what vocation is. In particular, the Patriarch 
warned against the danger of losing it. 

“A person who has chosen his or her vocation must 
secure his or her choice with daily decisions without chang-
ing it,” the Head of the UGCC is convinced. The Primate 
warned that if a person closes himself off and thinks that the 
vocation, God’s gift, is his own treasure, he may lose it. 

“God accomplishes his plan in us through our con-
stant prayer. And we can fully realize our vocation 
by listening to God’s call every day, and problems regarding 
vocation appear when our prayer, our communication with 
God gets interrupted,” he said. 
The Primate called to pray for everyone to endure in their 
vocation. “Let us escape from self-isolation. Let us open 
ourselves to communication with God and our neighbor. Let 
us seek advice, ask for help if we encounter difficulties,” the 
Head of the Church encouraged. 

“To endure in the vocation even unto death should 
be the intention of personal daily prayer,” he emphasized. 

His Beatitude Sviatoslav also reminded us that to-
morrow, February 24, marks the first anniversary 
of Ukraine’s brutal, full-scale war. Therefore, the Synod 
of Bishops proclaimed the Day of Prayer, Fasting, and 
Almsgiving this day. Tomorrow, the All-Ukrainian Council 
of Churches and Religious Organizations and all believers 
in Ukraine will pray, fast, and perform works of mercy and 
love. 

The Head of the UGCC called for participation 
in the prayer marathon, which Zhyve Television will hold 
from 12:00 to 00:00 that day. 

“This constant prayer will be a time of unity and 
solidarity among Ukrainians worldwide. Hence, I invite all 
the faithful of our Church to join this prayerful standing, for 
we feel that by uniting in prayer, fasting, and good deeds, 
we win. And we need spiritual strength to bring our victory 
closer!” said His Beatitude Sviatoslav. 

The Primate called on everyone to perform some 
act of mercy, to donate something to save the victims of this 
war. “In particular,” he said, “our Church has a patriarchal 
foundation called ‘Wise Cause’ which is a kind of urgent 
help from the Head of the Church to save those who are 
in the greatest danger, and we would be very grateful if you 
could make donations to this foundation.” 

The UGCC Department for Information 

Глава УГКЦ у 365-й день війни: «Минає рік великих зло-
чинів проти Бога і людини» 

Минає рік болю і страждання, рік військових 
злочинів, які світ повинен визнати і засудити… У 365-й 
день війни ми дякуємо Господу Богові за те, що можемо 
продовжувати боротьбу проти зла війни. Ми дякуємо 
Йому і Збройним силам України за те, що вижили 
й можемо сьогодні сказати: Україна жива! Україна 
стоїть! Україна бореться! Україна молиться! 

Про це сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав у щоденному воєнному зверненні у 365-й 
день великої, повномасштабної війни, яку російський 
окупант приніс на нашу землю. 

«У річницю великих трагедій 
ми намагатимемося обміркувати й підсумувати 
ту велику біду, яка сталася. Проте вже сьогодні можемо 
сказати, що близько 700 центрів медичної допомоги, 
зокрема лікарень, амбулаторій, було атаковано російсь-
кими злочинцями. Близько 500 церков, молитовних бу-
динків, мечетей, синагог було зруйновано. Завданий ве-
ликий удар по здобутку цивілізації — культурі, освіті, 
науці, духовному життю, якими пишалася Україна. Ти-
сячі вбитих, десятки тисяч поранених…», — ствердив 
Предстоятель УГКЦ. 

Сьогодні Блаженніший Святослав завершив роз-
думи над темою покликання. Зокрема, Патріарх застеріг 
перед небезпекою його втратити. 

«Людина, яка обрала своє покликання, мусить 
підтверджувати свій вибір щоденними рішеннями, 
а не змінювати його», — переконаний Глава УГКЦ. 
Предстоятель перестеріг, якщо людина закривається, 
думає, що покликання, Божий дар, є її приватним скар-
бом, то вона може його втратити. 

«Трапляється, що особа, яка більше не хоче 
слухати Бога, може загубитися, втративши відчуття 
напрямку руху для свого щоденного зростання. І тоді 
все втрачається. Тоді той, хто обрав подружній стан, 
починає вважати, що одружився не з тією людиною, 
і шукає якогось іншого розв’язку. Той, хто склав монаші 
обіти, починає жалкувати про власний вибір, думає, 
що в іншому монастирі чи навіть поза його мурами йо-
му було б краще. Коли людина втрачає Божий дар по-
кликання, то може загубитися», — сказав він. 

«Бог звершує в нас свій задум завдяки нашій 
постійній молитві. І ми можемо повністю реалізувати 
своє покликання, слухаючи щодня Божий поклик, 
а проблеми з покликанням з’являються тоді, коли пере-
ривається наша молитва, наше спілкування з Богом», — 
зазначив він. 

Предстоятель закликав молитися за те, щоб ко-
жен витривав у своєму покликанню. «Втікаймо від са-
моізоляції, відкриваймося на спілкування з Богом 
і ближнім. Шукаймо порад, просімо допомоги, якщо 
нам важко», — заохотив Глава Церкви. 

«Витривати в покликані аж до смерті — 
це мусить бути змістом особистої щоденної молит-
ви», — наголосив він. 
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GREGORIAN  calendar  
 

FEBRUARY 26, 2023  
SUNDAY IOF ORTHODOXY 
JOHN 1:43-51 

Come and See Jesus! 
 At that time, Jesus was going to Galilee.  He saw a 
man and called to him, “Follow me”  The man was Philip.  
He was from Bethsaida,  just like Peter and Andrew.  Next, 
Philip found Nathanael and said to him, “We have found the 
one whom Moses and the Prophets told us to expect, he is 
Jesus of Nazareth . Come and see!” 
 

 Jesus saw Nathanael coming to him. He spoke about 
Nathaniel saying, “Look, here is a very good man.” Nathaniel 
was surprised and asked Jesus, “How do you know me?”  
Jesus said “I saw you under the fig tree.” 
 

 Nathaniel said, “Rabbi, you are the Son of God, the 
King of Israel.” Jesus said, “You believe when all I said was I 
saw you under a fig tree – you will see much greater things!” 

 
WHAT DO YOU THINK? 
 

1.Jesus saw a man on the way to Galilee, and said, 

“Follow me.” Who was that man? 

2. Jesus saw a man under a fig tree. What was his name? 

3. Nathaniel was surprised that Jesus knew him. He said 

to Jesus, “You are the Son of God.” 

4. Now Jesus was surprised. He told Nathanael that he 

would see much greater things.  

Continued on p.5 

 doES YOUR CHILD UNDERSTand the GOSPEL? 

The Great Canon of St Andrew of Crete 
Fr. Serafim Holland 

 

The Great Canon of St Andrew, Bishop of 
Crete, is the longest canon in all of our services, and 
is associated with Great Lent, since the only times it 
is appointed to be read in church are the first four 
nights of Great Lent (Clean Monday through Clean 
Thursday, at Great Compline, when it is serialized) 
and at Matins for Thursday of the fifth week of Great 
Lent, when it is read in its entirety (in this latter ser-
vice, the entire life of St Mary of Egypt is also read). 

 There is no other sacred hymn which 
compares with this monumental work, which St An-
drew wrote for his personal meditations. Nothing else 

Великий Канон Св. Андрія  Критського 
о. Серафим Голланд 

 
Великий Канон св. Андрія Критського є 

найдовшим з yсіх богослужень у нашій церкві і 
асоціюється з Великим Постом, адже його відправ-
ляють у церкві лише у перші чотири дні на початку 
Посту (з понеділка по четвер, на Велике Повечі-
р’я), і на Вечірній у Четвер, 5-го тижня Великого 
Посту, коли він правиться повністю разом з читан-
ням про життя св. Марії Єгипетської.  

Жоден зі священних гімнів не може зрівня-
тися з цією монументальною працею, яку св. Анд-
рій написав для власних медитацій. Жоден з них не 
містить такої обширної типології і стільки містич-
них тлумачень Писання Старого і Нового Завіту. 
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Юліанський календар 
 

26 лютого  2023 
СИРОПУСНА НЕДІЛЯ  ПРОЩЕННЯ 
МАТВІЯ 6:14-21  
    

  На Небі Мамємо Скриню зі Скарбами  
 

  Одного дня наш Господь Ісус нагадав Своїм послідовникам 
про деякі дуже важливі речі.  Він сказав, що ми повинні проща-
ти інших, коли вони роблять щось не так або завдають нам бо-
лю.  Ісус сказав, що якщо ми прощаємо іншим, Бог простить і 
нам, коли ми грішимо.  Але якщо ми не пробачимо іншим лю-
дям, Бог не простить нам. 
               Наш Господь також сказав, що, коли ми постимо, ми 
повинні виглядати і діяти так, як зазвичай.  Він сказав, що лице-
міри (люди, які просто прикидаються побожними) хизуються 
тим, як вони виглядають і діють, коли постять.  Ми не повинні 
постити, щоб люди бачили, які ми хороші.  Ми повинні пости-
ти, щоб Бог побачив, що ми хочемо бути більш схожими на 
Нього. 
                Тоді наш Господь Ісус сказав, що ми не повинні так 
піклуватися про речі, які ми можемо отримати тут, на Зем-
лі.  Земне, що ми маємо, може зламатися, заіржавіти, або хтось 
може його вкрасти.  Натомість ми повинні дбати про небесні 
речі, які не можуть зламатися, іржавіти чи бути вкрадені.  Наш 
Господь нагадує нам, що те, про що ми найбільше дбаємо, там 
буде наше серце. 
   

ЯК ВИ ГАДАЄТЕ? 
 
 1. Ісус навчив нас, як бути Його учнями, або послідовника-
ми.  Що нам робити, якщо хтось зробив щось погано для нас, чи 
злий з нами? 
 
 2. Що зробить Бог, якщо ми пробачимо комусь, хто заподіяв 
нам біль? 
 
 3. Бог не хоче, щоб ми хвалилися собою, навіть коли ми робимо 
щось добре, як-от постимо. 
 
 4. Бог знає, коли ми робимо добрі речі.  Ісус сказав нам, що ми склалаємо наш скарб на небі, коли слідуємо тому, чому Він 
нас навчив.  Якими способами ви пішли за Ісусом і склалали собі скарб на небесах? 

 

                  Чи Ваша дитина розуміє сьогоднішнє євангеліє  ? 

has its extensive typology and mystical explanations 
of the scripture, from both the Old and New Testa-
ments. One can almost consider this hymn to be a 
“survey of the Old and New Testament”. It's other 
distinguishing features are a spirit of mournful hu-
mility, hope in God, and complex and beautiful Trini-
tarian Doxologies and hymns to the Theotokos in 
each Ode. 

The canon is a dialog between St. Andrew 
and his soul. The ongoing theme is an urgent exhorta-
tion to change one’s life. St Andrew always mentions 
his own sinfulness placed in juxtaposition to God’s 
mercy, and uses literally hundreds of references to 
good and bad examples from the Old and New Testa-
ments to “convince himself” to repent. 
A canon is an ancient liturgical hymn, with a very 
strict format.                                  

Цей Канон можна навіть вважати “дослідженням 
Старого і Нового Завіту”. Іншими його вирізняль-
ними ознаками є скорботне смирення, надія в Бога, 
складні і водночас чудові Тринітарні Доксології і 
гімни до Богородиці у кожній Пісні.  

Канон - це своєрідний діалог св. Андрія і 
його душі. Наскрізною темою Канону є нагальна 
вимога змінити своє життя. Св. Андрій щоразу 
пригадує нам про його власну гріховність, яку він 
протиставляє Божій ласці і наводить буквально со-
тні добрих і поганих прикладів зі Старого і Нового 
Завітів, щоб “переконати себе” покаятися.  

Канон - це стародавній літургійний гімн з 
дуже строгою формою. Він складається з дев’яти 
частин, кожна з яких називається “пісня”. Біль-
шість канонів мають 8 пісень, нумеруються від 1 
до 9, де 2 Пісня переважно опу- продовження на с. 7 
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    This Week                    Цього Тижня 

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 26th-SUNDAY OF ORTHODOXY; HIERMARTYR PORPHYRIUS OF GAZA (G)  
CHEESEFARE (FORGIVENESS) SUNDAY (j) 
8:00 AM -  For the seniors of the parish; Special intention for Nataliia, 
Mykola, Jonah, Anastasiia; Health: Roman, Hanna, Andrij, Igor,  
Maria, Oleh, Oleh, Illya, Olesya, Olha, Yevdokiia, Ihor, Halyna, 
Oksana, Anton, Andrij, Volodymyr, Vitalij, Jonah, Olga, Motria, An-
drij 

9:30 AM  – For the sick and shut-in of the Parish;  Health: Ostap, 
Danylo, Yurij Bday, Alla, Taras, Lesya, Liubov,Viktor, Lilya & fam.,  
Halyna & fam., Mykhailo,  Lesya, Liubov, Sofiia, Nazar, Vitatalij, 
Mykhailo, Natalya, Iliya, Tetyana, Svitlana, Ihor, Iryna, Iryna, 
Yaryna-Mariia, Halyna, Volodymyr, Taras, Volodymyr, Anna,  
Marian, Marian,  Andrij,  Andrij, Oksana, Yana, Petro, Yaroslav, 
Bday Sofiia, Tetyana, Mariia, Mariia, Yevhen, Nadiia, Yuliia, 
Roman, Svitlana, Ilona, Karina, Svitlana, Ihor, Tymofij, Taras,  
Yuliia, Iryna, Oleh, Vitalij, Sofiia, Nadiia, Roman, Anastasiia,  
Mariia, Iryna, Liubov, Olha, Mykola, Nataliia(Forgiveness Vespers 
After Divine Liturgy) 

11:30 AM  –Pray for the youth of the parish; Health: Oleh, Tamara & 

fam, Regina, Sofiia, Anton, Oleh, Lesya,& fam.,Stefaniia & & fam, 

Ihor, Nataliia, Nazar, Iryna, Emiliya, Davyd, Vitalij, Daryna,  Solo-
miia, Orest, Mariia, Stas, Karina, Maksym, Hanna, Han-
na,Yevgen,Mariia (Forgiveness Vespers After Liturgy) 
 

  Початок Великого посту (Юліанський календар). Необхідний 
суворий піст і стриманість.  Не вживати м’яса та молочних 
продуктів у понеділок, 19 лютого (J).  Під час Великого посту з 
понеділка по п’ятницю Божественні літургії не проводяться.  У 
середу та п’ятницю відбуватиметься Літургія передосвячних 
дарів ,а також інші Великопосні богослужіння.  
 

  Beginning of the Great Fast (Julian Calendar.) Strict fast & absti-
nence required. No meat or dairy products Monday Feb 27th (J). Mon-
day –Friday are without Divine Liturgy. There will be Presanctified 
Divine Liturgy on Wednesday and Friday, as well as other Lenten  
Services throughout the Great Fast. 
 

MON FEB 27th   – VENERABLE PROCOPIUS THE DECAPOLITAN (G) 
VENERABLE MARTINIAN (FIRST DAY OF LENT (STRICT FAST)  (J) 
6:30 PM - Canon of St. Andrew of Crete (poklony) 
 

TUES FEB 28th  –VENERABLE BASIL THE CONFESSOR (G) 
APOSTLE ONESIMUS  (J) 
6:30 PM – Canon of St. Andrew of Crete (poklony) 
 

WED MAR 1ST – VENERABLE-MARTYR EUDOCIA (G) 
MARTYR PAMPHILIUS & OTHERS (J) 
6:30 PM - Presanctified Divine Liturgy 
Pray for those struggling with depression and searching for  
guidance; Speedy recovery for Mariyka; In memory: +Viktor 7 yrs;  
+Hanna 40th day 
 

THUR MAR 2ND  –HIEROMARTYR THEODOTUS OF CYRENIA (G) 
GREAT MARTYR THEODORE (BOHDAN) OF TYRO (J) 
6:30 PM - Canon of St. Andrew of Crete (poklony) 
 

FRI,  MAR 3RD– MARTYRS EUTROPIUS, CLEONICUS & BASILISCUS (G) 
LEO POPE OF ROME (J) 
6:30 PM - in memory:+Irene Zaobidny ( Malachiwsky Fam., & Stefania 
Zaobiedny) Presanctified Divine Liturgy 
 

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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It consists of a variable number of 
parts, each called an “ode”, number from one to nine. 
Most common canons have eight Odes, numbered from 
one to nine, with Ode 2 being omitted. The most peniten-
tial canons have all nine odes. Some canons have only 
three Odes, such as many of the canons in the 
“Triodion” (which means “Three Odes”).  

In any case, all Odes have the same basic format. 
An “Irmos” begins each Ode. This is generally sung, and 
each Irmos has a reference to one of the nine biblical can-
ticles, which are selections from the Old and New Testa-
ment, which can be found in an appendix in any complete 
liturgical Psalter (book of Psalms, arranged for reading in 
the services). A variable number of “troparia” follow, 
which are short hymns about the subject of the canon. 
These are usually chanted, and not sung. After each tro-
parion a “refrain” is chanted. At the end of each Ode, an-
other hymn, called the “Katavasia”, either the Irmos pre-
viously sung, or one like it is sung.  

The troparia of the Great Canon in all its twelve 
Odes are usually chanted by the priest in the center of the 
church, with the choir singing the Irmos and Katavasia. 
There are varying traditions about bows and prostrations. 
Some prostrate and some make the sign of the cross and 
bow three times after the Irmos and each troparion.  

 

General Themes of the Great Canon. 
How we should think about ourselves 

 Where shall I begin to lament the deeds of my wretched 
life? What first-fruit shall I offer, O Christ, for my present 
lamentation? But in Thy compassion grant me release 
from my falls. (Оde 1.1) 

Desire to change - dialogue with the soul 
 Come, wretched soul, with your flesh, confess to the 
Creator of all. In the future refrain from your former brut-
ishness, and offer to God tears of repentance. (Ode 1.2) 

Recognizing Reality 
 The end is drawing near, my soul, is drawing near! But 
you neither care nor prepare. The time is growing short. 
Rise! The Judge is at the very doors. Like a dream, like a 
flower, the time of this life passes. Why do we bustle 
about in vain? (Ode 4.2) 

How to pray - Laments and supplications to God 
 Thou art the Good Shepherd; seek me, Thy lamb, and 
neglect not me who have gone astray. (Ode 3.5) 

Old Testament and New Testament examples of 
righteousness and unrighteousness, for the purpose of 
emulation or avoidance. 
Do not be a pillar of salt, my soul, by turning back; but 
let the example of the Sodomites frighten at the height 
where Sihor is, be saved. (Ode 3.5) 
 

I have reviewed all the people of the Old Testament as 
examples for you, my soul. Imitate the God-loving deeds 
of the righteous and shun the sins of the wicked. (Ode 
8).♦ 

 

скається. Більшість покаяль-
них канонів містять усі 9 пі-

сень, деякі канони мають лише 3 пісні, так як це 
є у Тріоді (звідси і назва – три оди, три пісні). 

У кожному разі, усі Пісні мають ту саму 
базову форму. Кожна пісня розпочинається з Ір-
мосу,  які переважно є співаними. В основі всіх 
Ірмосів лежать дев’ять біблійних кантів з Старо-
го і Нового Завіту – їх можна знайти в додатку 
до будь-якого повного Псалтира. Після цього 
йдуть тропарі – короткі гімни, тематично пов’я-
зані з каноном – вони є читані, а не співані. Піс-
ля кожного тропаря співається приспів. У кінці 
кожної Пісні ми можемо співати ще один особ-
ливий гімн – Катавасію, або Ірмос, що був на 
початку.  

Тропарі Великого Канону у всіх дванад-
цятьох Піснях зазвичай співають священики по-
середині церкви, а хор співає катавасію і Ірмос. 
Щодо поклонів, у нас існує багато традицій. Де-
які люди покланяються до самої землі, інші ж – 
хрестяться і тричі кланяються після Ірмосу і ко-
жного тропаря.  
  

Основні теми Великого Канону 
 Як ми маємо думати про своє життя? 
З чого почну оплакувати вчинки окаянного жит-
тя мого? Який початок положу я, Христе, 
нинішньому риданню? Але, як Милосердний, 
подай мені відпущення провин. (Пісня 1.1) 
 Бажання змінитися – діалоґ з душею 
Прийди, окаянна душе, з тілом своїм, сповідай-
ся Сотворителеві всього й покинь нарешті коли-
шню нерозсудливість, і з каяттям принеси Бого-
ві сльози. (Пісня 1.2) 
Усвідомлення реальності 
Наближається, душе, кінець, наближається, а ти 
не дбаєш, не готуєшся: час скорочується; 
устань, близько при дверях Суддя; як сон, як 
цвіт, минає час життя: нащо ми живемо в суєті? 
(Пісня 4.2) 
 Як правильно молитися – моління і бла-
гання до Господа 
Ти — Пастир Добрий; віднайди мене, вівцю, і 
заблуканого не відкинь мене. (Пісня 3.5) 
 Приклади зі Старого і Нового Заповіту 
про праведність і гріховність, щоб її уникнути 
Не зробися стовпом соляним, душе, повернув-
шись назад, нехай настрашить тебе приклад со-
домлян; на висоті, де Сігор, спасайся. (Пісня 
3.5). 
 

Зі Старого Завіту всіх привів я тобі, душе, для 
прикладу; переймай боголюбиві вчинки правед-
них, а гріхів людей лукавих уникай. (Пісня 8). ♦ 

продовження із стор 5 Cont from page 4 
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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   stjosephucc@gmail.com
            

 
Глава УГКЦ закликав до участі в молитовному ма-
рафоні, який цього дня від 12:00 до 00:00  проведе 
«Живе телебачення». 

«Завтра вся наша Церква, як в Україні, так 
і на поселеннях, стоятиме перед Божим обличчям 
в молитовному чуванні. „Живе телебачення“ 
розпочне о 12:00 за київським часом молитовний 
телемарафон, який триватиме 12 годин. 
Ця безперервна молитва буде часом єднання 
і солідарності українців усього світу. Запрошую 
всіх вірних нашої Церкви долучитися до цього мо-
литовного стояння. Бо ми відчуваємо, що, об’єдну-
ючись у молитві, пості й добрих ділах, 
ми перемагаємо. І нам так потрібно духовної сили 
для того, щоб наблизити нашу перемогу!» — сказав 
Блаженніший Святослав. 

Предстоятель закликав кожного зробити 
якесь діло милосердя, пожертвувати щось, аби 
врятувати жертв цієї війни. «Зокрема, — зауважив 
він, — у нашій Церкві є патріарша фундація, яка 
називається „Мудра справа“ і є своєрідною 
невідкладною допомогою з боку Глави Церкви, щоб 
рятувати тих, хто перебуває зараз у найбільшій не-
безпеці. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви зможете 
скласти пожертви для діяльності цієї фундації». 

Департамент інформації УГКЦ 

продовження із стор 4 
Continued from page p.6 
 

SAT,  MAR 4th – VENERABLE  GERASIMUS; 2ND ALL SOULS SATURDAY (G) 
APOSTLE ARCHIPPUS; SATURDAY OF ST THEODORE THE RECRUIT (J) 
9:00 AM  In memory: +Gene Swytnyk (Swytnyk Fam), +Bohdan 
Adamko, +Ivan, +Ihor,  +Hanna 

5:00 PM  - VESPERS 

Відвідини Хворих Просимо повідомити парафіяльних 
отців про потребу відвідин хворих у лікарнях чи 
вдома. 
 

Visitation of the Sick  Please contact our parish clergy 
when a family member requests a hospital or home 
visitation. 


