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БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ 
 

Матвій Кенениц 

Великий піст – це досить 
напружений час у літур-
гійному календарі україн-
ської греко-католицької 
церкви. Хоча початковою 
метою Великого Посту бу-
ло навчати новона-
вернених для того, щоб ох-
рестити в церкві під час 
недільної Божественної 
Літургії Василія Великого, 
сьогодні його значення 
трасформувалося – він дає 
нам можливість зростати у 
нашій вірі, довідчувати ба-
гатство звеличування Бога у 
нашій традиції через різні 
Богослужіння, учасниками 
яких ми стаємо лише у цей 
Великопосний час. Одне з 
таких богослужінь є особ-
ливим –  це Літургія Пере-
досвячених Дарів, яку слу-
жать по середах і п’ятницях 
у часі Великого Посту, та у 
понеділок, вівторок і середу 
Страсного тижня.  

 Точно невідомо, 
коли Літургія Перед-
освячених Дарів стала час-
тиною літургійного життя 
церкви, але у документах 
Лаодикійського Собору 364 
року говориться: «Не мож-
на офірувати Хліб під час 
Великого Посту, окрім як у 
суботи та неділі» (Правило 
49). У документах Трул-
льського Собору 691 року 
читаємо: «У дні Великого 
Посту, за винятком субот і 
неділь, і  Свята Благовіщен-
ня, повинна служитися 
Літургія Передосвячених 
Дарів». Як бачимо, у доку-
менті не йдеться про «може» 
чи «можна», а «повинна» 
служитися. Цій директиві 
більш, ніж 1300 років, мож-
ливо, 1600, а може, й більше. Вона стосується дуже 

Liturgy of PResanctified Gifts 
 

Matthew Kenenitz 
 

The Great Fast is a busy time 
for services within the liturgical 
calendar of the Ukrainian-
Greek Catholic Church.  As a 
period of preparation, originally 
designed for the catechumens 
that were studying to be bap-
tized in the Church during the 
Divine Liturgy of Saint Basil 
the Great on Holy Saturday, the 
Great Fast offers us the oppor-
tunity to grow in our faith and 
experience the richness of pub-
lic praise of God in our tradi-
tion with various services that 
we do not experience outside of 
this fasting period.  One service 
in particular is the Divine Litur-
gy of the Pre-Sanctified Gifts, 
which is served on Wednesdays 
and Fridays throughout the du-
ration of the Great Fast as well 
as Monday, Tuesday, and 
Wednesday of Great and Holy 
Week in our church. 
 It is not exactly known 
when the Pre-Sanctified Liturgy 
became part of the liturgical life 
of the Church, but by the year 
364 the, Council of Laodicia 
says: “It is not permitted during 
the Great Fast to offer up the 
Bread except on Saturday and 
Sunday” (Rule 49). In 691 the 
Council of Trullo (Rule 52) 
states: “On the days of the 
Great Fast, with the exception 
of Saturday and Sunday, and 
the Feast of the Annunciation, 
the Liturgy of the Pre-
Sanctified Gifts must be cele-

brated.” It does not say “might” 
or “could” but “must” be cele-
brated. This is a directive that 
goes back at least 1300 years, 
conceivably 1600 years, proba-
bly even a bit longer ago than 
that. It refers to a very spe-

cial service, specific to the tenor of the Great Fast of Lent, 
part of the public prayer of the Church, and a valuable re-
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source for any Christian who wishes to know, love, and 
practice the Faith in a manner beyond the superficial.  As 
mentioned previously, weekdays during the Great Fast are 
aliturgical, which means that daily Divine Liturgies are 
forbidden to be served.  Our Divine Liturgy is resurrection-
al, hence why each Sunday in our Church is referred to as a 
“little Pascha,” and also why the priests, deacons, and serv-
ers always wear bright vestments—even during Sundays in 
Great Fast.  The celebration of the liturgy of the Pre-
Sanctified Gifts is important to our prayer life as if offers 
us the opportunity to receive the precious Body and Blood 
of our Lord and Savior Jesus Christ during the week.  In-
terestingly, the concept of fasting all day and receiving the 
Eucharist on Wednesday and Friday evenings parallels the 
fast from midnight until the reception of the Eucharist on 
Sunday morning.  Instituting this service was done so that 
the faithful would not be deprived of the Food of Immor-
tality during the week throughout the Great Fast.  

The Divine Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts 
begins as Vespers, an evening service, which is prescribed 
to be prayed after the ninth hour (3:00 pm).  The hosts that 
the priest uses for this liturgy are consecrated on the pre-
ceding Sunday during Divine Liturgy.  During Proskome-
dia (Prothesis/Liturgy of Preparation) on Sunday morning, 
the priest prepares the lamb for that day’s Divine Liturgy 
as well as two separate lambs for that week’s Pre-
Sanctified liturgies.  These three lambs are consecrated and 
raised as one, for Christ is One, and following the distribu-
tion of the Eucharist, the lambs for Presanctified liturgy are 
stored in the kivot for later in the week. 

Perhaps the climax of the service, besides the re-
ception of the Eucharist, is the singing of the beginning of 

Psalm 141 with special melodies, 
which takes us from the Vespers 
portion of the service (following 
the Old Testament readings) and 
leads us into the “liturgy” portion 
of the service (with the Ektenia 
that usually follows the Gospel at 
Divine Liturgy).  This prayer is 
almost like a “break” in the ser-
vice, allowing us to rechannel 
our energies from one part of the 
service to the next.  The text 
reads as follows: 
Let my prayer arise in Thy sight 
as incense, and let the lifting up 
of my hands be an evening sacri-

fice.  Lord, I call to You, hear me; attend to the voice of 
my prayer when I cry to You.  Set, O Lord, a watch before 
my mouth, and a door of enclosure around my  lips.  In-
cline not my heart unto words of evil, to make excuses for 
my sins. 

As the priest processes around the Holy Table 
while incensing, preceded by the deacon with a lighted 
candle, we sing this Psalm as a reminder of where we are 
coming from (our day of fasting) and where we are going 
(preparing to receive the Body and Blood of our Lord and 
Savior).  We pray that, as the incense rises, our prayers will 
ascend to God and that He hear us and attends to our pray-
ers.   

 More importantly, the last two verses are 
rules or reminders, more appropriately requests for guid-
ance, of our human condition and one thing that continual-
ly causes us to sin—our mouth.  Again, in preparation to 
receive the Eucharist in our mouths, we are mindful of the 
evil and trouble that can be spun through our words and, in 

особливої служби, яка відображає наше розуміння Ве-
ликого Посту, є частиною спільної молитви Церкви і 
цінним джерелом для будь-якого християнина, який 
хоче знати, любити і практикувати віру у глибинний 
спосіб. Як вже згадувалося, дні тижня під час Великого 
Посту є алітургійними, що означає, служіння щоденних 
Літургій є заборонене.  

  Наша Божественна Літургія є воскресною 
літургією, ось чому кожна неділя у нашій церкві є 
«маленькою Паскою», і ось чому наші священники, 
диякони і прислуговуючі завжди одягнені у світлий 
одяг, навіть у неділі під час Великого Посту. Святку-
вання Літургії Передосвячених Дарів є важливою ча-
стиною нашого молитовного життя, адже воно дає нам 
можливість отримати Тіло і Кров нашого Господа і 
Спасителя Ісуса Христа під час тижня. Цікавим є те, що 
ідея постування впродовж дня і споживання Причастя у 
середу і п’ятницю перегукується із щотижневим по-
стом, який триває з ночі суботи до ранку неділі, коли 
ми споживаємо Причастя на Літургії. Установлення 
такого Богослужіння було сприченене потребою дати 
можливість вірним спожити Їжу Безсмертя впродовж 
Великого Посту.  

 Літургія Передосвячених Дарів починається з 
Вечірньої, яка згідно з уставом має служитися після 
дев’ятої години (3-ої пополудні).  Тіло Христове, що 
його бере священник на Літургію Передосвячених 
Дарів, освячується на Богослуженні попередньої неділі.  
Під час Проскомидії (Літургія Приготування) у неділю 
вранці священник готує частку Передосвяченого Агнця 
на день святкування Божественної Літургії та 2 окремі 
частки на тиждень святкування Літургії Передосвяче-
них Дарів. Ці три частки освя-
чуються як одне ціле, бо Хри-
стос є Один, і в той час, як 
Причастя роздається вірним 
під час тижня, частки Передо-
свяченого Агнця зберігають у 
кивоті на пізніше для Літургії 
Передосвячених Дарів.  

Напевно, кульмінацією 
цього Богослужіння, окрім 
споживання Причастя, є поча-
ток Псальма 141, який співа-
ють особливими мелодіями. 
Він тим місточком, який пере-
носить нас з «вечірньої» части-
ни Служби (услід з читаннями 
зі Старого Заповіту) і вводить у «літургійну» частину (з 
Єктенією, яка переважно йде слідом за Євангелієм у 
Літургії). Ця молитва є своєрідною «перервою» під час 
Богослуження, що дозволяє нам зарядитися енергією і 
продовжувати нашу літургійну мандрівку від однієї 
частини до іншої. У тексті читаємо:  

Нехай стане молитва моя як кадило перед лицем 
Твоїм, підношення рук моїх як жертва вечірня! Покла-
ди, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ 
моїх! Не дай нахилятися серцю моєму до речі лихої, 
щоб учинки робити безбожністю, із людьми, що чинять 
переступ, і щоб не ласувався я їхніми присмаками! 
(Псалми 140:1-4)  

Коли священник проходить з кадилом навколо 
Святого Престолу і перед ним іде диякон з запаленою 
свічкою, ми співаємо цей Псалом, як нагадування про 
те, звідки ми прийшли (дні нашого постування) і куди 
ми йдемо (готуємося прийняти Тіло і Кров Христову). 
Ми молимося, щоби наші молитви піднімалися до Бога, 
так як піднімається дим від ладану, щоб Господь їх по-
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turn, through our action.  We are called to humility as we 
are kneeling before God and asking him to keep watch 
over the door of our mouth and to guide us in our thoughts 
so as not to be led astray.  After hearing the stories of the 
fall of man, the loss of Paradise, the captivity of the Israel-
ites, the trials of Job, among other things in the Old Testa-
ment readings, we are re-centered through this Psalm in 
order to prepare ourselves to be worthy to receive Holy 
Communion.   

 There is a richness here, most especially 
through the posture of kneeling (which is not prescribed 
for Sunday worship), as we humble ourselves as penitents 
before God and ask for His help to guide us in our spiritual 
journey of the Great Fast and reflect on our sinful natures.  
The opportunity to experience the Divine Liturgy of the 
Pre-Sanctified Gifts during the Great Fast calls us to the 
Divine Banquet after a full day of fasting and allows us to 
fall prostrate before God as we spiritually prepare our-
selves to witness the Resurrection of Christ on Pascha. 

If we ignore the Divine Liturgy of the Pre-
Sanctified Gifts, we lose a vast treasure house of spiritual 
formation. If we supplant it with some private devotion, 
such as Stations of the Cross, we deprive ourselves of the 
power of the whole Church praying. (Private devotion—
even if thousands are praying in unison—is just that: PRI-
VATE. “Liturgy” is prayer which calls upon the strength 
of all members of the Mystical Body together as a public 
act of worship—liturgy literally means “work of the peo-
ple”) [C.f. Pius XII]. Participation in the liturgical services 
of the Great Fast is a sequential movement that indicates 
our participation in as many of the services as possible. 
Would you read the first two chapters of a mystery novel 
and the last two chapters— skipping the two in the mid-
dle? Probably not. Sure, you’d know the placement of the 
action and the outcome of the events. You might even 
make some sense out of the conclusion by filling in miss-
ing information through your imagination. But you’d miss 
the underlying element of the development of details. How 
much more satisfying to have it unfold before you in the 
pattern the author desired.  

So it is with our spiritual life. We know the rudi-
ments of the Faith concerning the Nativity of Christ—and 
are aware of the effects of the Resurrection. But it is the 
unifying element of how He lived out His Mission to man-
kind that makes it make sense. The Liturgy of the Pre-
Sanctified Gifts is those linking chapters. It captures the 
Mystery of the Incarnation and places it before our eyes in 
a way no other service of the Church does, and it leads us 
directly to the Resurrection. Both ends can make sense. 
But the middle provides us with all the rationale, innuen-
do, nuance and genius of the entire tale of our Salvation. 
Use this tool wisely as a vehicle for carrying your soul to 
the loftiness of God’s Kingdom.  ♦ 

чув і вислухав. Більш того, останні два рядки є певними 
настановами чи радше проханням, щоб Він провадив 
нас по житті, та нагадує про одну річ, яка постійно до-
водить нас до гріха – наші уста. Знову ж таки, у приго-
туванні до споживання Причастя, ми усвідомлюємо те 
зло і біди, які можуть нести сказані нами слова та вчи-
нені дії. Ми чуємо заклик до смирення, коли клякаємо 
перед Господом і просимо його пильнувати ворота 
наших уст і настановляти нас у наших думках, щоб ми 
не зблудили з дороги. Після того, як ми чуємо притчу 
про падіння людини, втрату Раю, рабство ізраїльтян, 
випробування Йова – ці та інші історії зі Старого Завіту 
за допомогою цього Псальма фокусують нашу увагу на 
нашому приготуванні до того, щоб бути достойним  
прийняти Святе Причастя. 

 У цьому і є багатство, яке особливо виявляється 
через стояння навколішки (що, до речі, не є обов’язко-
вим у недільній Літургії), коли ми смиренно припа-
даємо до землі, як грішники перед Господом і благаємо 
Його, щоб він нас провадив на нашій духовній дорозі до 
Великого Посту і допомагав розважати над нашою 
гріховною природою. Можливість досвідчити Боже-
ственну Літургію Передосвячених Дарів під час Вели-
кого Посту кличе нас на Божественний Бенкет після 
постування цілий день і дозволяє впасти ниць перед 
Господом у той час, коли ми духовно приготовляємо 
себе до того, щоб стати свідками Воскресіння Христо-
вого на Паску.  

Якщо ж ми зігноруємо Божественну Літургію 
Передосвячених Дарів, ми втратимо величезний скарб 
нашої духовної формації. Якщо ми замінимо її на один 
обряд, як наприклад, Хресну Дорогу, ми позбавимо себе 
можливості відчути силу молитви всієї церкви. Приват-
на побожність – навіть якщо тисячі моляться в унісон – 
є ПРИВАТНОЮ. «Літургія» є молитвою, якій необхідна 
об’єднана сила всіх членів Містичного Тіла, є актом 
публічного Богослужіння – слово «літургія» буквально 
означає «спільна справа») (Пап Пій XII). 

Участь у літургійних служіннях Великого Посту 
є послідовним процесом, який закликає нас до участі у 
стількох служіннях, у скількох можливо. Чи читали б ви 
лише дві перші і дві останні частини містичного рома-
ну, залишаючи середину непрочитаною? Напевно, ні. 
Звичайно, ви б зрозуміли про що йдеться у книзі. Ви, 
навіть, змогли б зрозуміти кінцівку, заповнюючи прога-
лини з пропущеною інформацією своїми домислами. 
Проте, ви б пропустили основоположний принцип ро-
звитку подій. Подумайте, наскільки більше задоволення 
ви отримаєте, коли поступово розкриватимете задум 
автора! 

Те саме відбувається з духовним життям. Ми 
маємо базові знання Віри, що стосуються Народження 
Христа, також усвідомлюємо наслідки Воскресіння. Але 
об’єднуючим елементом цих двох подій є історія Його 
життя, яке Він прожив заради людства, і ця історія робить 
цей елемент значущим. Власне Літургія Передосвячених 
Дарів є тією зв’язкою, тими пропущеними частинами кни-
ги. Вона охоплює таємницю Втілення, змальовує її нам у 
той спосіб, у який жодне Богослужіння не може змалюва-
ти і вона веде нас просто до Воскресіння. Початок і кінець 
дають нам розуміння змісту, проте середина надає нам 
обгрунтування, натяки, нюанси і геніальність усієї 
розповіді про наше Спасіння. Мудро користуйтеся цим 
засобом і він зможе піднести вашу душу до висоти Божого 
Царства. ♦ 
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FEBRUARY 26, 2023  
SUNDAY OF ORTHODOXY 
JOHN 1:43-51 

 JESUS HEALS A MAN WHO CAME THROUGH THE ROOF 
 

 One day, our Lord Jesus Christ went back to Caper’na-um. People found out that He was there and came to the 
house where He was. They all crowded in as close as they 
could. The house was packed! Everyone wanted to hear Jesus 
preaching. Four men brought their friend who could not move 
by himself. They knew Jesus could help him. Because the 
house was so full of people, the four men could not get in the 
door. They really wanted their friend to get to Jesus, so they 
climbed onto the roof of the house. They took off part of the 
roof right over Jesus. Then, they lowered their friend to Him 
through the hole. Jesus saw their faith and told the man, “Your 
sins are forgiven.” Some scribes were sitting in the crowd. 
When they heard this, they thought to themselves, “Why does 
this Man talk like that? How dare He say that? Only God can 
forgive sins!” Jesus knew what they were thinking and said, 
“What is easier to say, ‘Your sins are forgiven,’ or ‘Get up, 
pick up your mat and walk’? But so you all can know that I 
can forgive sins.…” He turned to the man and said, “Get up, 
pick up your mat, and walk!” The man who could not move 
got right up, picked up his mat, and walked out of that house! 
Everyone who saw the miracle was amazed and praised God. 
They said, “We never saw anything like this!” 

 
WHAT DO YOU THINK? 

1. Why did so many people come to the house where Jesus 

was?  

2. How many friends helped the man who could not move?  

3. The friends really wanted to help the man get to Jesus. Because the house was so full, what did they do?  

4. Were the scribes happy that Jesus said the man’s sins were forgiven? How do you know?  

5. Did Jesus heal the man? How do you know?  

6. Would you have wanted to be in that house that day? Why or why not?  

 doES YOUR CHILD UNDERSTand the GOSPEL? 

 

 
Food for thought 

 
Why do we fast, and you do not see it? afflict ourselves, and you take no note of it? Lo, on your fast day you carry out 
your own pursuits, and drive all your laborers. Yes, your fast ends in quarreling and fighting, striking with wicked 
claw. Would that today you might fast so as to make your voice heard on high! Is this the manner of fasting I wish, of 
keeping a day of penance: That a man bow his head like a reed, and lie in sackcloth and ashes? Do you call this a fast, a 
day acceptable to the LORD? This, rather, is the fasting that I wish: releasing those bound unjustly, untying the thongs 
of the yoke; Setting free the oppressed, breaking every yoke; Sharing your bread with the hungry, sheltering the op-
pressed and the homeless; Clothing the naked when you see them, and not turning your back on your own. Then your 
light shall break forth like the dawn, and your wound shall quickly be healed; Your vindication shall go before you, and 
the glory of the LORD shall be your rear guard. Then you shall call, and the LORD will answer, you shall cry for help, 
and he will say: Here I am! If you remove from your midst oppression, false accusation and malicious speech; If you 
bestow your bread on the hungry and satisfy the afflicted; Then light shall rise for you in the darkness, and the gloom 
shall become for you like midday.         

(Is. 58:3-10) 
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Юліанський календар 
 

5 березня  2023 
НЕДІЛЯ ПРАВОСЛАВЯ 
МАТВІЯ 6:14-21  
    

ПРИЙДИ І ПОдивися ! 
У той час вирішив Ісус піти до Галілеї. Там він побачив 

Пилипа і сказав йому: “Іди за мною”. Пилип був з Витсаїди, 
з міста, звідки були Андрій і Петро. Пилип побачив Натанаї-
ла і каже йому: “Ми знайшли того, про кого говорив Мойсей 
у Законі й пророки – Ісуса з Назарета, сина Йосифа!”. Ната-
наїл сказав йому: “Чи може щось бути доброго з Назарета?”. 
Пилип відповів Натанаїлу: “Іди і подивися”.  

Побачив Ісус Натанаїла, який наближався до Нього і каже 
про Нього: “Ось справжній ізраїльтянин, в якому нема підс-
тупу!” Здивувався Натанаїл і питає Ісуса: “Звідки Ти знаєш 
мене?” А Ісус У відповідь йому сказав: “Ще до того, як тебе 
закликав Пилип, я бачив тебе під смоківницею”. Відповів 
Йому Натанаїл: “Равві, ти - Син Божий, Ти - Цар Ізраїлю!”. 
Ісус у відповідь сказав йому: “Ти повірив, бо я сказав, що 
бачив тебе під смоківницею? Ще більше всього побачиш!” 

І сказав Він тоді: “Знову і знову запевняю вас, тепер поба-
чите небо відкрите і Божих ангелів, які опускаються над 
Людським Сином” 

 
 

ЯК ВИ ГАДАЄТЕ ? 
 

1. Що Ісус сказав Пилипові, коли побачив його? Те саме він говорить і нам!  

2. Що Пилип розповів Натанаїлу про Ісуса? 

3. Що Пилип відповів на слова Натанаїла про те, що нікого путнього не може бути з Назарету? 

4. Що такого сталоса, що змусило Натанаїла визнати, що Ісус є Сином Божим і Царем Ізраїля?  

5. Яку славну обіцянку дав Ісус Натанаїлові?   

6. А як щодо тебе? Чити розповідаєш своїм друзям про Ісуса? Чи так, як Пилип, запрошуєш їх “прийти і поба-

чити”?  

                  Чи Ваша дитина розуміє сьогоднішнє євангеліє  ? 

 
 

ПоЖИва для роздумів 
 

Нащо ми постимо, коли Ти не бачиш, мучимо душу свою, Ти ж не знаєш того? Отак, у день посту свого ви 
чините волю свою, і всіх ваших робітників тиснете! Тож на сварку та заколот постите ви, та щоб кулаком 
бити нахабно… Тепер ви не постите так, щоб ваш голос почутий був на височині! Хіба ж оце піст, що Я 
вибрав його, той день, коли морить людина душу свою, свою голову гне, як та очеретина, і стелить верету 
та попіл? Чи ж оце називаєш ти постом та днем уподоби для Господа? Чи ж ось це не той піст, що Я вибрав 
його: розв'язати кайдани безбожности, пута ярма розв'язати й пустити на волю утиснених, і всяке ярмо 
розірвати? Чи ж не це, щоб вламати голодному хліба свого, а вбогих бурлаків до дому впровадити? Що як 
побачиш нагого, щоб вкрити його, і не сховатися від свого рідного? Засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світ-
ло, і хутко шкірою рана твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господня сторо-
жею задньою! Тоді кликати будеш і Господь відповість, будеш кликати і Він скаже: Ось Я! Якщо віддалиш 
з-поміж себе ярмо, не будеш підносити пальця й казати лихого, і будеш давати голодному хліб свій, і знедо-
лену душу наситиш, тоді то засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява ніби як полудень стане!  

 (Ісая 58:3-10) 
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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 dif-
ferent acts, both good and evil. We choose between good and 
evil on a daily basis. And so, it would follow that when a per-
son dies, the counter stops and the results 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 deceased. 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 commonly proffered 
are: grains, oil, sugar, baked goods, candy, etc. One suitable 
traditional offering/sacrifice for the memorial is a high-
quality wine that can later be used during the Divine Liturgy 
or another is flour from which prosphora can be baked. 
 The panakhyda offering is later consumed by clerics, 
church workers or distributed to those in need, it is not left to 
be, "consumed by the deceased" as the name implies . In an-
cient 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 punish-
ment.  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 

 

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 ре-
чей, добрих і злих. Кожного дня людина робить вибір на 
користь добра або зла. І здавалось би, що коли людина по-
мирає, то лічильник зупиняється і робляться підсумки жит-
тя. 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. мо-
литва 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 точ-
ніше 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 помоли-
тись за душу померлого, людина також кладете приношен-
ня, жертвуєте щось від себе. Найчастіше на панахиду жерт-
вують хліб, який є основним продуктом харчування та сим-
волом 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 бо-
рошно, 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 нужден-
них людей, яких також просили помолитися за душу спо-
чилого. 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 пла-
чем та мольбами, які до Тебе підносять, і відпусти їм їхні 
кари. А те, чого їм нестає для осягнення вічного щастя, до-
повни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Ма-
тері 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, добро-
діям і друзям, тим, що вмерли наглою, несподіваною смер-
тю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують по-
мочі, та всім померлим. Усіх їх пом’яни, Господи. Амінь. 
 

Молитва з Прийдіте поклонімся 
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    This Week                    Цього Тижня 

Candles for  Mar 2023 
 

Memorial Candles 
*In memory of the soldiers who have fallen 
fighting for Ukraine 
*In memory of the soldiers who have fallen 
fighting for America 
Perpetual Oil Lamp 
* In loving memory of John Pelesh 5yr anni-
versary (Pelesh Family) 

 Lady of Hoshiw Shrine 

* Available 
* Available 
* Mother of God Shrine 
* Available 
* Available 
 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
*Teach us to forgive one another  
* Available 
Mother of God   
* Available 
* Available 
St. Joseph the Betrothed  
* Safe travels for the those are going to the 
Holy Land 
* Available 
St. Nicholas the Wonderworker  
*Special intention for Rostyslav a soldier in 
Ukraine 
* Protect those who are fighting for justice &  

freedom 
Our Lady of Protection 
*Health & Blessings for  Zahar and Angelina  
*Health and God’s Blessing for  
Andriy & Anna 

 

Intentions 
 

SUN MAR 5th   -2ND SUNDAY OF LENT; HIEROMARTYR GREGORY PALAMAS; MARTYR CONON (G)  
SUNDAY OF ORTHODOXY; VENERABLE LEO OF CATANIA (j) 
8:00 AM -  For the seniors of the parish; Special Health: Roman, Hanna, 
Andrij, Ihor, Andrij, Yurij, Halyna, Liubov, Oksana, Ostap, Taras, 
Danylo, Yurij, Alla, Liubov,Viktor,Lesya, Sofiia, Mykhailo, 
Oleksandr, Marta, Roman, Hanna, Andrij, Igor, Maria, Oleh, Oleh, 
Illya, Olesya, Olha, Yevdokiia, Ihor, Halyna, Oksana, Andrij,  
Volodymyr, Vitalij, Jonah, Olga, Motria, Andrij;  
In memory: +Pantelemon Gural 

9:30 AM  – For the sick and shut-in of the Parish;  Health: Vasyl, 
Svitlana, Dmytro, Mykhailo, Dorota, Ilona, Petro, Sofiia, Vasyl, An-
gela, Artur, Andrij, Emiliia, Vitalij, Oksana, Hanna, Mariia, Mariia, 
Svitlana, Bohdan, Oksana, Anna, Tetyana, Iryna, Svitlana, Ihor, Vi-
talik - Mykhailo, Nazar, Ulyana, Ivan, Mariia, Vasyl, Olena, Vo-
lodymyr, Volodymyr, Nataliia, Viktoriia, Yaroslav, Yurij, Bianka, 
Bohdana, Roman, Volodymyr, Nataliia, Diana, Sofiia 

11:30 AM  –Pray for the youth of the parish; Health: Oleh, Viktor, Oksa-
na, Andrij, Mykola, Hanna, Zenoviia, Mykhailo, Liubov, Stefaniia, 
Volodymyr, Iryna, Viktoriia, Oleksandra, Olga, Andrij & fam.,Ihor & 
fam., Anna, Stepan, Zenovij, Kyrylo,Viktoriia, Anna & fam., Roman, 
Svyatoslav, Oleksij, Sofiia, Anna, Anna, Maksym & fam. 
 

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 богослу-
жіння.  
 

During the Great Fast there will be no Divine Liturgies Mon—Fri. There 
will be Presanctified Divine Liturgy on Wednesday and Friday, as well as 
other Lenten Services throughout the Great Fast. 
 
 

MON MAR 6th   – 42 MARTYRS OF AMMORIUM (G) 
VENERABLE TIMOTHY OF SYMBOLA (J) 
6:30 PM -Akathist 
 

TUES MAR  7th  –HIEROMARTYRS OF CHERSON (G) 
DISCOVERY OF THE RELICS OF THE MARTYRS AT EUGENIUS (J) 
6:30 PM – Akathist 
 

WED MAR 8th  – VENERABLE THEOPHILACTUS OF NICOMEDIA (G) 
HIEROMARTYR POLYCARP  OF SMYRNA (J) 
6:30 PM - Presanctified Divine Liturgy 
Pray for those struggling with depression and searching for guidance 
 

THUR MAR 9th   –40 MARTYRS OF SEBASTE  (G) 
1ST & 2ND FINDING OF THE HEAD OF ST JOHN THE BAPTIST (J) 
6:30 PM - Akathist 
 

FRI,  MAR 10th  – MARTYRS CODRATUS & OTHERS (G) 
HIEROMARTYR TARASIUS OF CONSTANITNOPLE  (J) 
6:30 PM - Presanctified Divine  Liturgy 
Health Marta; In loving memory +o Myron Panchuk 
 

SAT MAR 11th - HIEROMARTYR SOPHRONIUS OF JERASALEM  (G) 
HIEROMARTYR PORPHYRIUS OF GAZA (J) 
9:00 AM –In memory: +Swiatoslaw,  +Orysia, +Illya, +Irena, +Zenovia, 
+Yuriy, +Osyp, +Mariia, +Nataliia, +Evhen, +Swiatoslaw, +Mykola, 
+Oksana,  +Joseph Gural,+BohdanAdamko,+Ivan, +Ihor 

5:00 PM  Vespers 
 

  

Keep in your prayers:   Mariyka B, Olga 
Kozak, Rosalie Deeds, Ed Coleman, Bar-
bara Gawaluck, Riley Nolan, 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 & Valentina Laurtaire, James Styokes, Fr. Mi-
chael Bliszcz, Debbie Cerkowniak, Barb Floyd, Con-
nie 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; for those who 
have lost hope 

продовження із стор 5 

“And the prayer of faith shall save the  Sick,  
and the Lord shall raise him Up” 
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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
            

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 mem-
ber requests a hospital or home visitation. 

Станьте членами  Парафії св. Йосифа Обручника! 
Аплікаційні форми для заповнення можна взяти в цер-
ковній канцелярії  тел: 773 625 4805. 
  

Become a member of St. Joseph the Betrothed Church! 
Parish membership forms are available at our church of-
fice, telephone number: 773 625 4805. 

  

Daylight Saving Time begins Sunday, March 12. Don’t forget to turn your clocks ahead one hour. 

Перехід на літній час  відбудеться у неділю, 12 березня. Не забудьте перевести ваші годинники 
на 1 годину вперед. 

Святі тайни - Holy Mysteries (sacraments 
 
Хрещення - Baptism 
 

Просимо заздалегідь звернутися до отця пароха при 
плануванні хрещення дитини.  
 

Please contact the pastor in a timely manner when plan-
ning to baptize a child.  
 

Вінчання - Weddings 
Молодята, які бажають повінчатися в нашій Пара-
фії, зобов’язані пройти співбесіду з о. парохом та ок-
рему підготовчу науку. Ласкаво просимо планувати 
своє вінчання завчасно.  
 

When planning your wedding at our parish, please be ad-
vised that you need to meet with the pastor for a prenuptial 
investigation and also for a pre-Cana conference. Plan 
ahead of time.  

  


