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ПАРАФІЯЛЬНИЙ ОСЕРЕДОК

2247 W. Chicago Ave. Chicago, IL 60622 Тел. (773) 384-6400

Пригадуємо, що можна замовити приміщення в
нашому Осередку який знаходиться у самому центрі
Українського села - на різні родинні імпрези, дні
народження, хрестини, весілля і забави.
Заохочуємо батьків, котрих діти приступають до
Першого Врочистого Св. Причастя і Першої Св. Сповіді,
щоб користали і вже замовляли собі приміщення в
нашому Осередку.
До ваших послуг професійна обслуга, вишукана
їжа, а також величезна паркова площа, нададуть вам
приємний час у колі родини і друзів.

ПАРАФІЯЛЬНА РАДІОПРОГРАМА
- НЕДІЛЬНІ ДЗВОНИ -

Ви можете замовляти ваші привіти, побажання для
ваших рідних, знайомих.
Слухайте радіопередачу кожного вівторка
о годині 8:00 вечора із радіостанції
WSBC 1240 AM (на півночі)
WCFJ 1470 AM (на півдні)

Просимо користувати iз парафіяльного вебсайту:
www.stsvo.org
www.facebook.com/StsVO/

перша сторінка: митр. прот. Степан Балагура, фото: o. Oлег. Кривокульський
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“ВЕЛИКИЙ ГОСПОДЬ БОГ НАШ І ВЕЛИКА СИЛА ЙОГО,
І РОЗУМОВI ЙОГО НЕ МАЄ МІРИ.”
Проповідь о. Степана Балагури
10-го квітня, 2022 р. Б.
Слава Ісусу Христу! “Бо Бог не прийшов у світ
щоби Йому служити а щоби послужити і дати
себе як викуп за багатьох.” Такими словами сьогоднішня Євангелія п’ятої неділі великого посту
свята Церква відкриває нам велику істину, істину
служіння. Ми, напротязі нашої місії багато говорили. Говорили про молитву, говорили про дорогу
до Бога, говорили про різні речі які так необхідні є для формування людини як зрілої особи, як у
зрілої в духовному плані особи. А сьогодні неділя
ніби, на самий останок нашої місії дає нам думку
про служіння. Служіння, так по різному ми його
сприймаємо і думаємо про нього, так по різному
ми дивимося і по різному оцінюємо його. Дивимося, що Христос йде до Єрусалиму, ніби возноситься до Єрусалиму, бо хто був в Єрусалимі то
знає, що Єрусалим є на горбі - ніби возноситься
до Єрусалиму. Йде на Свою чесну і животворну
смерть. З ним йдуть його учні і вони відчувають,
що він йде брати царство. Лишень вони це царство
розуміють по-своєму.
Чуємо, що мати синів Заведейських думає, що
коли Христос стане царем, а вона розуміє що він
може стати царем, бо він творив чуда, він піднімав
мертвих. Хіба хтось в їхньому народі інший таке
міг зробити? Він має потенціал стати тим царем
і вона розуміє, і просить про своїх синів, “а дай
їм, щоб вони були близько Твоєї слави.” Не розуміють. Не розуміють на що йде Христос. Не розуміють про яке царство він говорить. Бо Боже царство
то не є царство, те про яке ми не раз думаємо, коли
є сильна могутня держава, має велику армію, має
добрий бюджет, має такі речі які формують державу от, це царство сильне. Не про таке царство
говорить Господь Бог. Бо ці сильні царства, в нашому розумінні людей, вони дуже швидко падали,
а царство, про яке говорить Бог, воно має зовсім
інший вигляд. Воно стоїть, ну абсолютно не на
тому рівні про який часто думають люди. Царство

Боже, це зовсім інша територія. Це територія свободи, територія рівності, територія любові, поваги
один до одного. Не так є в людських царствах, а
в Божому воно є все по-іншому. І до того царства
кличе їх Христос сьогодні, в цю неділю коли йде
до Єрусалиму. “Я прийшов, щоб послужити,” каже
Господь Бог.
Знаєте, в сучасному світі, кожна людина хоче бути
великою та славною. Ну, рідко хто з нас напевно
навіть тут присутні скаже що я не хочу бути великим і славним. Сучасна культура, це культура визнання оплесків, навіть не раз не правдивим способом, але людина має бути великим. Навіть не раз
за рахунок популізму, за рахунок брехні, але любою ціною людина хоче бути великою і славною.
Але чи може людина в своїй сутті бути великою
і славною? Людина по своїй сутті не може такою
бути, бо великим і по справжнім славним є тільки
Господь Бог. Каже Псалмопівець такі слова… ви
напевно їх знаєте. Сподіваюся, що читаєте Святе
Письмо. “Великий Господь Бог наш і велика сила
Його, і розумовi Його не має міри.” Таким є Бог.
Бог який є справді великий. Бог, який тримає все
в Своїх руках і володіє. Бог, який понизив Себе до
людини, щоби людина стала подібною до Господа
Бога. Бо як людина могла заплатити за свій гріх?
Хіба людина може зробити щось таке, що може
здивувати Господа Бога? Бога, який тримає всесвіт
у Своїх руках? Бога, який каже сонцю сходи і воно
сходить, каже заходи і воно заходить? Чим людина
може здивувати Господа Бога? Тим більше як може
відкупити свій гріх перед Богом? Тільки Бог міг за
досить учинити за гріх людини і заплатити Богові.
Що зробив Божий Син який прийшов і вмер на
хресті за мене і за вас, аби я і ви мали життя вічне. Аби я і ви були щасливими людьми, аби ви
мали силу бути великим народом, бути сміливими
людьми. Бог є той який робить нас сильними, а в
який спосіб? Як би це мало відбуватися? Ті слова
які ми чуємо у сьогоднішньому Євангеліє: “Я прийшов послужити і дати себе як викуп за багатьох.”
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Як ті слова мали би нас навчити в сучасному світі
коли ми живемо, ми освічені люди, маємо “планшет”, тиснемо кнопку, знаємо що де твориться а
за п’ять хвилин ми вже на другому кінці світу. Як
це пов’язати? Справді сильною людиною є та, яка
хоче бути подібною до Бога. Справді сильною є та людина, яка хоче
послужити своєму ближньому. Та,
яка хоче стати, як Бог - доброю,
відкритою, чесною, справедливою.
Тоді ця людина стає сильною, сильною і справді особливою. Те, чого
ми так з вами хочемо. У нас не раз
є звироднілі поняття. Ми, замість
того, щоби добиватися своєю працею свого успіху, ми його добуваємося через корупцію чи популізм
і брехнею. А нам треба було би
шукати вузьку дорогу якою маємо
йти, якою маємо осягнути успіху.
Великою, є та людина, яка справді
живе чесно і справедливо і побожному. Великою є та людина, яка
коли її народ бідить, вона разом з
ним. Великим є той народ, який не
боїться. Не боїться зла, не боїться
моменту коли виглядає, що ворог
сильніший і сильніший в десятки
разів, моменту коли треба стати на
оборону добра, світла, правди, не
боїться. Великий є той народ який
за Богом боронить правду. Великий є той народ і перемога буде за
тим народом. Великий є той батько,
який життя своє дарує за свою родину. Велика є та мати яка, відкинувши кар’єру, свої амбітні плани,
все дає щоби виховати своїх дітей.
Великими є ви, коли приходите в
неділю, забираєте свій вільний час,
можливо втомлені, але приходите до Бога аби напитися живої води. Бо з кожного престолу, в кожній церкві, б’є жива вода. Та жива вода яка виповнює змістом наше життя, яка каже нам “Вставай,
4

починай жити, будь великим народом.” Великими
ми є, бо ми справді могли показати цілому світові
що ми великий народ, що ми вільні люди, що ми не
будемо боятися ворога і окупанта навіть якщо він в
десятки разів переважає нас. Великими є ми, тому

що ми його переможемо. Переможемо бо Бог є за
нами. Великими ми є бо ми готові послужити один
одному, допомогти один одному.
Скільки багато і сильних прикладів в оцих днях,
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днях війни, півтора місяця. Як багато нового і великого і світлого ми відкрили в нашому народові
Як ми вміємо послужити один одному. Як люди
вміли єднатися кругом біди там в нас на Україні.
Тут у вас в діяспорі, як ви хотіли молитися за перемогу, як ви хотіли помагати для перемоги. Як так
багато є добрих вчинків, гарних і світлих вчинків
які ви зробили для нашої спільної допомоги. Великими ми є, бо ми боримося за Бога і за правду. І
перемога буде великою для нас. Та перемога, вона
носить ґлобальний характер. Світ, дякувати Богу,
то так виглядало, що всі такі гарні і мудрі в дуже
гарних костюмах та краватках, дуже все вміють
говорити, а коли прийшлося битися зі злом ну, не
дуже було кому битися. А наш народ, о той стрижень який мав всередині стрижень любові до Бога,
до правди, виявив в цій війні. Не дав злу панувати над нами. Мало того, згаєте, кажуть що на світі
мало добра, багато зла. Кругом зло панує, обмани,
брехня. Слухайте, чому багато зла? Бо добра мало.
Коли наш народ показав, що можемо бути добрими, можемо бути гарними і солідарними, як багато
добра запалилося на цілому світі. У вашій державі, найбільше помагає нам Америка. В Європі, в
Англії, більше півтора мільйона біженців в Польщі. Ви собі уявіть прийняти півтора мільйона людей. Хто приймав одну-дві людини може уявити,
що це таке. Як все в світі кардинально помінялося
коли люди хочуть відкривати свої серця і приймати тих людей, які є в біді. Хіба це не сила від Господа Бога який каже, “чини добро”. Будь добрим,
послужи ближньому. Те, що в сьогоднішній Євангелії каже: “Я прийшов послужити, не щоб мені
служити, щоби послужити ближньому.” Хіба це не
великий знак для нас усіх?
Ми наші науки ці місійні, науки короткі місійні перед Пасхою, присвятили 130-літтю дня народження Слуги Божого Патріярха Йосифа Сліпого. Того,
який засновував вашу парохію. Того, який був тим
ідеологом цієї парохії. Того, який надихнув цих
людей які були в цьому часі в Чікаґо аби вони зібралися разом до купи. Це такий особливий чоловік. Це такий надзвичайний чоловік. Такі люди
напевно дуже рідко родяться в історії. Це люди які

мали бачення далеке на багато десятки років наперед. Те, що він робив, в тих роках коли був, на
приклад, в Римі. Ніхто не розумів, що він робить.
Ніхто не розумів, казали, “Боже, ну, що він робить?
Серед поля заснувати Католицький Університет.”
Через десятки років Український Католицький
Університет є один з кращим, чи не найкращий
був з України, по рейтингу, як ви хочете побачити. Ті речі які він робив - ваша парохія. Здавалося
діаспора звужується, зменшується, люди асимілюються тому що Совєтський Союз усе закрито, нікого не пускають. Нині ця парафія стала центром
свободи, вільної думки на Американському континенті. Президенти Сполучених Штатів Америки,
Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший прийшли
тут до Собору Святих Володимира і Ольги в Чікаґо
щоб покласти квіти і бути солідарними з нашим
народом України, що нас всіх дуже здивувало
Хіба це не великий показник? Хіба не всі ви разом
творите цю велику свободу яку показує Український народ? Як багато вільний Патріярх міг зробити. Як багато він закликав, як багато залишив за
собою думок які би ми мали ще глибше вивчати,
глибше та ширше їх зрозуміти. На приклад він казав, “Будьте собою”. Як то будьте собою? Знаєте як
то було тяжко ті всі роки коли їдеш з українським
паспортом і даєш на кордоні паспорт а на тебе так
дивляться як на таку маленьку пляшечку Кока-Колі. Коли приходить на приклад американець, дає
паспорт, “А, гарний чоловік, слава Ісусу Христу,
ходіть сюди”, а ти приходиш - “а то хто, до того?”
Подивіться, як все змінилося коли ми показали, що
ми вільний народ, що ми солідарні, що ми можемо
справді противитися злу яке наступає на світ. Коли
летів через Польщу то я бачив це. Ти даєш паспорт
а вони хочуть тобі помогти будь-чим. Навіть бідний не може говорити але шукає слово яке би ти
зрозумів, що він в тебе хоче. Як все кардинально
міняється коли людина проявляє свої кращі якості,
коли народ стає великим народом. Як це важно, як
це бачив Патріярх Йосиф коли казав “Будьте собою.” Не втрачайте свойого українського коріння,
шануйте те, що ви маєте в середині, що тримає вас
при житті.
5
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Ми ці останні роки не раз думали, “Боже, може
краще щоб я був німцем або, не зняю, канадійцем,
тим, чи ким іншим, чому я українцем?” Як виглядає як так багато німців, канадійців, і всіх інших
хотіли би стати українцями. Тому, що хотіли би
належати до такого великого й сміливого народу
який не боїться любого нападу агресора. Ви собі
уявіть, коли армія на багато менша воює з армією, яка має величезні можливості, має необмежений бюджет і та армія перемагає другу. Хіба це не
ласка від Бога? Хіба Господь Бог не затемнює їм
очей і вони не розуміють, що вони роблять? Подумайте собі над тим. До якого народу Ви належите?
Чиї Ви діти?
Будьте собою - слухайте, що казав Вам Патріярх
Йосиф - будьте собою. Будьте собою. Знайдіть те,
що у вас є сильне, що вас тримає при житті, гуртуйтеся, помагайте одні одним, ми мусимо сей час.
Ми не можемо скиглити і казати, що все зле. Ми
маємо казати, ми не можемо бути нервовими, казати погані слова, сидіти в новинах цілу ніч - ні, ми
маємо ставати сильними, здоровими, ми маємо давати приклад. Ми маємо перемогти в кінці своїм
спокоєм і холодною головою. Це те, що потрібно
зараз нам. Бо ворога не здивуєте тим, що ви дуже
нервові, тим, що ви виявляєте своє фукання і мукання що нам не подобається. Його цим не здивуєш, він чекає на це щоби посіяти між нами розлад.
Ми його здивуємо коли ми будем сильні і мужні.
Коли він буде розуміти, що земля буде в нього горіти під ногами коли прийде на нашу землю - і
вона горить в нього під ногами. Такі речі шукайте
в собі, будьте собою. Будьте собою - будьте сильним народом, де би ми не були. Який хто воїн чи
військовий на передові воює. Коли хто є вчитель,
то вчить. Хто є в діяспорі на роботі працює, чесно
працює, є доброю людиною і чим може де помагає.
Найперше своєю молитвою, добрим словом, своєю
працею. Чим може нехай допомагає нашій спільні
великій перемозі. А перемога буде за нами, чому?
Тому, що перемагає завжди світло, яка би не була
темна ніч - колись собі зробіть такий дослід. Яка
би не була темна ніч, запаліть одні свічку і побачите як вся темрява утече від свічки. Якщо Господь
6

Бог а нами, а він з нами бо ми не на чужій землі ми на своїй Богом даній землі воюємо. Якщо Бог
є з нами, перемога буде за нами, і повірте, це буде
дуже і дуже швидко, просімо Бога всі разом.
Те, що Він сьогодні сказав нам в Євангелії про служіння, про такий важливий надзвичайний момент
в житті людини ми навчилися послужити ближньому. Так, як Бог приходить, ви собі уявіть Бог,
який все творить, який всім управляє, найвищий
суверен, як Він приходить і згинається до людини
аби підняти ту людину яка впала. В Святій Тайні
Сповіді, приходи до нас, каже, “Прощаються гріхи Твої.” Як батько той, що біг на зустріч синові
брудному, зустрів його і обняв. Ти хочеш казати,
“Батько, та я не достойний, та я такий…” Він нічого не говорить, він відразу його обіймає і каже,
“Сину, все моє Твоє, все Тобі віддаю.” Тому Бог
шукає за нами аби підняти нас, аби зробити нас
сильними і добрими. Як це багато для нас, як це
гарно для нас, будьмо тим великим народом. Будьмо собою, як казав Патріярх Йосиф. Гортуйтеся,
беріть участь в діяльності цієї парохії, це справді
унікальна і надзвичайна парохія. Так багато прикладів, знаєте, я багато їзджу по різних парохіях - в
нас дуже велика архієпархія - маємо 530 священників: треба ну, це все мусить працювати. Ну так
гарно як улаштовано у вас рідко де ми зустрінемо
навіть в нас на Україні. Як все працює, як люди моляться, які гарні ваші отці, ваш Владика - тут недалеко - ми його відвідували. Як це все гарно разом
у Вас улаштовано. Будьте дальше такими, будьте
собою. Творіть велику сильну спільноту, тут ви
знайдете місце сили. Тут Ви знайдете джерело живої води яка б’є з вашого престолу, яким є сам Христос і от за хвилину прийде до нас в Святій Тайні
Євхаристії в Божественної Літургії. Шукайте за
ним, любіть Його, будьте собою. Ці слова Патріярха Сліпого, нехай завжди бринять в наших ухах.
Нехай нам нагадують хто ми, якого народу ми діти.
Нехай дають нам силу творити добро і перемагати
зло. Нехай дають нам силу творити добро і перемагати зло. Бажаю всім вам гарної благословенної
неділі. Слава Ісусу Христу!
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В УКРАЇНУ ПРИБУЛИ ПРЕДСТАВНИКИ
РІЗНИХ РЕЛІГІЙ, ЩОБ ВИЯВИТИ
СОЛІДАРНІСТЬ З УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ

У середу, 25 травня, у Києві Блаженніший
Святослав, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, зустрівся з делегацією релігійних
лідерів зі США, Великої Британії, Польщі та Італії,
які прибули в Україну, щоб виявити солідарність з

українським народом та помолитися за припинення
агресії Росії проти України, бомбардувань українських міст і за справедливий мир.
Під час зустрічі Предстоятель УГКЦ розповів про Патріарший собор Воскресіння Христового,
7
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у підземеллях якого в період активних бойових дій
довкола Києва від російських бомб і ракет переховувалися сотні мирних жителів.
У своїй розповіді Блаженніший Святослав
наголосив, що сьогодні ми всі разом маємо протистояти злу, і головною силою такого протистояння

травня 2022 року
Відтак Глава УГКЦ від імені Української
Греко-Католицької Церкви подякував представникам різних релігій за їх візит в Україну та попросив дати належну оцінку цій війні з точки зору як
міжнародного права, так і моралі, щоб російський

повинна стати молитва, як одне з основних діл милосердя, яке не тільки допомагає, а й рятує людину,
надає сенсу її земному життю.
Розмову продовжив представник Центру
Берклі у справах релігії, миру та міжнародних справ
Університету Джорджтаун (Вашингтон, США) професор Хосе Казанова, який поділився особистими
враженнями після вчорашнього візиту релігійних
діячів до міст Ірпеня та Бучі.
В Ірпені вони відвідали, зокрема, парафію Різдва
Пресвятої Богородиці УГКЦ.
Делегація релігій з усього світу перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ в Ірпені, 25

агресор покинув українську землю і щоб було відновлено справедливість, а відтак мир у нашій Батьківщині.
На завершення зустрічі, з огляду на пасхальний час,
Блаженніший Святослав подарував кожному учаснику зустрічі писанку як символ великодньої радості і знак перемоги життя над смертю.
У зустрічі також взяв участь голова Комісії
УГКЦ з міжконфесійних та міжрелігійних відносин
протоієрей Ігор Шабан.
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БЛАГОДІЙНА ДІЯ ПАРАФІЇ СВЯТИХ
ВОЛОДИМИРА І ОЛЬГИ

Що року організували Перед-Різдвяний Базар, і минулого року, 18-го і 19-го грудня, відбувся черговий
Різдвяний Базар в церковній авдиторії нашої парафії
св. Володимира і Ольги. Весь дохід призначений на

ковній авдиторії після довгої перерви через карантин. Організатори передали зібрані фонди парафії в
сумі $2,500 на потреби Україні. Сестриці, Братчики
і Крамничка Сумління всі взяли активну участь та

допомогу потребуючим в Україні.
збагатили цю імпрезу.
Різдвяний Базар гарно вдався, гості розкупили різні 24-го лютого, коли вибухла жорстока війна на Батьприкраси та подарунки, та відновилося життя в цер- ківщині, рішили приготовити наступну подію, щоби
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смачним буфетом, Братчики допомогли у кожній
хвилині де могли, Крамничка приготовила нові Вишивані Ведмедики, Подушки, шили прапорці.
Ми будемо організувати більше таких подій, та просимо Всіх до помочі!
Пам’ятаймо - Ми Сильніші Разом
З нами Бог!
Христя Сютрик

зібрати фонди на допомогу Україні та нашим захисникам. 10-го квітня в цьому році, відбувся одно-денний, перед-Великодний базар / Благодійна Дія, під
назвою – Писанка Україні.
“Писанка Україні” була зорганізована швиденько.
Добродії зійшлися, подарували мистецтво, вишивки,
писанки, картини, кераміку; розголосили інформа-

ції в околиці, українській громаді та нашим сусідам,
щоби вся околиця прийшла підтримати цю дію, та
в цей спосіб помагати Україні. Заробили в цей день
понад $7,000 дол. котрі призначені на допомогу захисникам.
Ми просили всіх про допомогу та підтримку, і всі
голосилися і стали до помочі! Сестриці допомогли
10
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ТРАДИЦІЙНЕ ПАРАФІЯЛЬНЕ “СВЯЧЕНЕ”
На завершення Світлого Тижня Воскресення Госпо- закупити квитки на розіграшу подарованої золотом
да Нашого Ісуса Христа, за традицією наші парафія- розмальованої патріотичної писанки, від якої дохід
ни та прихожани сходяться на Парафіяльне “Свяче- був призначений на допомогу українським військовим. Дякуємо Олі Смаль, Христі Сютрик за підготовку писанкового столу.
Трапезу розпочав парох о. Олег Кривокульський молитвою та посвяченням страв на столах. Сестриці
переходили залю ділячись з присутніми освяченим
яйцем.
Засівши при столах, присутніх привітав діточий гурток під керівнийтвом п. добродійки Ольги Карабінович, даруючи ряд музичних точок. Виступ включав
гру на скрипках та флейтах, пісні та віршики. Ми
особливо вдячні талановитим дітям, які неодноразово збагачують наші імпрези своїми виступами.
Виступили такі діти: Дмитро Салдан, Християн Ціхун, Яна Ціхун, Софія Турчманович, Софія Михайлюк, Софія Любенко, Магдалина Іванишин-Угрина,
Юлія Польова, Вероніка Бурак, Анна Хомишин, Данило Пілюх. Із коротким словом виступила Перша
Радна – Христя Верещак. Вона привітала присутніх,
серед яких в гості приїхала до Чікаґо п. Леся Коник
(із мужем) – перша диригента парафіяльного хору
“Благовість”. Перша Радна наголосила про те, що в
цьому році зустріч Празника Христового Воскресінне”, саме в Томину або Провідну
Неділю. Через обмеження пандемії короновірусу, ми не могли
відбути цю парафіяльну імпрезу
останні два роки. Тому і було
особливо приємно наново зійтися в крузі парафіяльної родини
та засісти при столах, щоб поділитися Великодніми стравами і
повторно прославляти і веселитися Христовим Воскресінням,
оспівуючи нашу вдячність за дар
вічного життя.
При вході до аудиторії парафіяни і прихожани мали нагоду вибрати чудові писанки складаючи
свій даток на ремонт і розбудову
парафії. Також була можливість
11
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ня відрізняється в порівнянні з іншими роками – в
словах:
“З дня 24-го лютого, наше життя експоненціально
змінилося із воєнним вторгненням Росії на українську землю, на український народ. Ми були примушені шукати балянс між радістю наближаючого
Празника і болю в наших серцях. Наші серці стали
наповнятися смутком, страхом, жахом і гнівом. Але
углиблюючи себе у посилену молитву, ми були спроможні бути такими як наші брати і сестри є до подиву
цілого світу. Ми взялись, за дію – а саме свідченням
світу про події в Україні та різними шляхами допомоги Україні. Довкола нас стали наші сусіди чужинці
– місцеві і здалека. Молитва і дія почали улегшувати
наші важкі серця і пригадують нам що це не питання
балянсу, а що Воскресіння Господнє дає нам надію, а
дар вічного життя – це понад усе.
Пригадують нам про наше намагання бути справжніми християнами – такими як Святіший Патріярх
Святослав визначив: ‘Християнин - це той, хто своїм життям свідчить, що Христос воскрес із мертвих,
ставленням до світу, до матеріальних речей, один до
одного. Він також свідчить про те, що добро, життя і Божа любов сильніші за ненависть, зло і навіть

- бо “З НАМИ БОГ”!
Вона подякувала всім за щедру підтримку всіх заходів парафії в допомозі українського війська та українського населення, як також за велику моральну і

фінансову підтримку потреб парафії, особливо згадуючи фінансові установи – Фундації “Самопоміч”
та “Спадщина 1-го Банку ‘Певність’ та Касі “Самопоміч. Заявила, що перед нами усіма ще багато викликів, але з’єднаними серцями і руками
ми непохитно стоятиме в захисті України та наших братів і сестер українців.
Споживши надзвичайно смачні страви
яких підготувало наше Сестрицтво Покрова Пресвятої Богородиці під головством п. Марії Березецької, присутні
надалі спілкувалися в теплій атмосфері.
Ми вдячні нашим Сестрицям за підготовку не тільки страв, але і прикрасу залі
та столів із допомогою нашого Братства
св. Архистратига Михаїла. Гарною несподіванкою була відновлена велика писанки праці п. Олександри Савин. Під
кінець імпрези подаровану писанку розіграли - переможцем льотерії був п. Володимир Скрупський – голова Братства
св. Михаїла. Усі розійшлись із почуттям
смерть!’ І оця Божа любов є нашої зброєю - нести ра- вдячності, що ми такі щасливі що маємо так багато,
зом із нашими братами і сестрами цей важкий хрест особливо один одного. Христос Воскрес!
до остаточної перемоги - перемоги добра над злом
Христя Верещак
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Чого боїться диявол?

Виходячи на передову під час бою - наприклад,
служачи молитвою звільнення та зцілення, - наражаєшся на постріли ворога. Але якщо зосередишся на них, то вгрузнеш в окопах у страхові перед
атакою… Отож як провадити духовну боротьбу
так, аби то диявол боявся, а не ми?
Деякі люди присвячують більше часу молитві про
захист від зла, ніж прикликанню Святого Духа. Це
такий ухил у поганську молитву, де молільник «примушує» свого бога до чогось, так як ми хочемо примусити Господа нас охороняти. Натомість християнська молитва — згідно з Ігнетієм Лойолою — це
роздуми над над таємницями життя Христа. Така
молитва є і розмовою, і стосунками. У ній я набуваю
досвіду того, що Бог мене любить, і щодня знаходжу прояви Його любові у подіях мого життя. А тоді
маю в серці певність: «Татусь мене любить і не дасть
мене скривдити!»
У справжній любові немає страху
Головна мета диявола — знеохотити
нас, залякати і змучити, аби ми відвернулися від Христа і не прийняли
від Нього раду спасіння. Коли ми
починаємо входити у живий зв’язок із Христом, у стосунки любові,
— вчимося дивитися на різні ситуації нашого життя крізь призму цієї
любові. Це вибиває у сатани всілякі
аргументи з рук, оскільки в любові
немає місця для страху, який становить нагоду «кусати» нас. Тому велику мудрість сказав св. Йоан, що «у
справжній любові немає страху» (див. 1 Йн 4, 18). А
як захищався Ісус під час свого служіння звільнень і
зцілень? Розмовляв з Отцем, постійно тривав у єдності з Ним через Духа Святого. У цьому ми теж маємо
Його наслідувати. Якщо перебуваємо в єдності з Богом, у силі Святого Духа, — Божа опіка над нами є
неустанно, хоча й особливе приготування до служіння також потрібне.
Турбота про захист тоді виражається в нашому житті, наприклад, через дбання про те, щоб тривати в
освячувальній благодаті, забезпечити собі «молитовний тил». Але я б особисто більше запрошував
своїх заступників просити про зішестя слави Божої,

ніж до молитви про мій захист. Де є Божа присутність — там немає місця ні для кого іншого. Хоча
варто пам’ятати, що в історії Ізраїля був такий час,
коли Ковчег Завіту стояв разом із Гидотою — і Бог
це допустив, бо любив свій народ; натомість через
пророків пробуджував його свідомість. Цей образ —
сигнал для нас, щоб ми почали очищувати свій внутрішній храм.
Слово Боже
Це один з елементів прояву в нас присутності сили
Божої. Тому ми повинні проголошувати тільки добро
і боротися Словом Божим так, як це робив Ісус. Шкода, що на щодень — замість посилатися на Божі обітниці — ми постійно говоримо про свої страхи, самі
себе цим ослаблюючи. Коли людина починає проголошувати Слово Боже, цитувати його фрагменти
щодо себе — вона тим самим проголошує волю Бога
щодо свого життя. У Святому Письмі можна знайти протиотруту від усякого страху,
оскільки вони визнаємо Божі обітниці щодо нас, то страхи мусять
відступити. А то ж саме страх є
одним зі способів «відчинення дверей» для зла.
Зло нас лякає, викликаючи таку
реакцію, яка дає йому право нас
мучити. Якщо ми під час свого служіння боїмося, що сатана з помсти
вдарить по наших дітях, чоловікові/
дружині, по майну — то даємо йому шлях до цих людей. А коли починаємо проголошувати таким чином
силу злого у нашому житті, то даємо йому право діяти. Як це змінити? Проголошенням Божих обітниць.
Визнаваймо їх словами Псалму 121: «Господь від
усього злого тебе стерегтиме, Він стерегтиме твою
душу. Господь вихід і вхід твій стерегтиме» (Пс 121
(120), 7 8). Коли ми щоденно це проголошуємо, наша
життєва позиція змінюється. Ми віримо, що Бог нас
оберігатиме, і саме з цим словом виходимо на служіння. Ми віримо міцно: зло не зробить мені нічого поганого, бо «Господь стереже мій вхід і вихід», і
«Господь — моє світло, кого маю боятись?» (Пс 27,
1). Цими Божими обітницями ми замінюємо людські
побоювання: «Будь обережний, бо зло може завдати
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тобі кривди». Якщо боїмося, що диявол могутній, то
краще не берімося за служіння звільнення.
Ревнителі Ісуса Христа
У нашій Церкві бракує ревних людей, гаряче захоплених Ісусом Христом, і ми маємо ними стати! А
для цього нам потрібні близькі стосунки з Ним. Тому
варто виховувати людей до близьких стосунків з Ісусом: любов — єдине, що не дасть їм ніколи відлучитися від Нього. Також у Церкві стають дійсністю
слова : «А Дух і Невіста кажуть: Прийди!» (Одкр 22,
17). Що ж робить Святий Дух, коли приходить? Навчає нас казати: «Абба» — «Татусю», — так ніжно,
оскільки сам Бог говорить до мене ніжно. У таких
стосунках я навіть можу дозволити собі помилитися,
бо знаю, що є Той, хто мене любить. Тому ті, хто служить молитвою звільнення, не мусять падати навколішки перед Ісусом Євхаристійним у благанні: «Господи, захисти мене, захисти мене!» Вони можуть
кликати: «Ісусе, люблю Тебе, об’яви свою потугу і
міць!» Ми ж не йдемо на Євхаристію тільки для того,
щоб Господь Бог дав нам зброю — ми йдемо для
того, щоб Він дав нам себе!
Найкоротший екзорцизм
Цікаво, що ми в Церкві частіше використовуємо
освячену воду чи екзорцизмовану сіль, аніж могутнє
ім’я Ісуса. Ми вбезпечуємося, зосереджуємося на ділах злого духа… даючи йому тим самим більше нагод діяти. Бо диявол сам із себе не має сили — Ісус
його вже роззброїв. Потуга диявола то тільки сатанинський «туман», а ми дозволяємо себе обдурити.
Забуваємо, що ми маємо могутню зброю — Кров
Христову. Аби добре зрозуміти її значення, варто сягнути до Старого Завіту.
У Старому Завіті кров означала завіт Бога із Його
народом (див. Вих 24, 3 8; Євр 9, 16 22): половину
крові виливалося на вівтар, а другою половиною покроплювалося народ. Це виливання крові на вівтар
є алюзією Пасхи, тобто захисту домівок ізраїльтян
від десятої кари, коли ангел-руйнівник убивав уночі всіх первородних у Єгипті. У літургії воздаяння
священик складав жертву за свої гріхи та за гріхи
народу. Кров цих жертв на ублагання за гріхи виливалася на плиту, що прикривала Ковчег Завіту. Таким
чином вона «прикривала» гріхи люду і ставала перепрошенням за них. Також вона була прообразом
досконалої жертви і Крові Агнця у Новому Завіті.
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Кров Христа очищує нас від усілякого гріха (пор. 1
Йн 1, 7), і робить нас царським священством. Священики Старого Завіту мусили свої жертви постійно
поновлювати; натомість Ісус, оскільки Він Бог, склав
цю жертву тільки раз. Його смерть на хресті стала
Новим Завітом замість Завіту на Синаї. Його Кров
установила новий і вічний Завіт — саме нею ми виправдані й відкуплені, набуті на власність Божу (див.
Рим 5, 9; Діян 20, 28).
Кров Ісуса — це присутність Бога. Коли я молюся:
«Кров Ісуса на мені й на моїй сім’ї» — то визнаю
Божу обітницю, що наші гріхи нам прощені. Скільки разів я приймаю Ісуса Євхристійного, стільки Він
обмиває мене своєю Кров’ю і дає доступ до Неба.
Його Кров була пролита на відпущення людських
гріхів — тому диявол її боїться. Коли ми покликаємося на Кров Ісуса, тим самим кажемо дияволові:
«Не маєш на мене права». Вона становить міць мого
примирення з Богом, тому молитва «Кров Ісуса» —
це найкоротший екзорцизм! Варто пам’ятати, що
наше зцілення та звільнення залежить не від нашого
доброго його звершення, а від того, чи віримо ми в
Ісуса та міць Його Крові. Бог дав нам усілякі дари
Неба тільки завдяки жертві Ісуса Христа, а не завдяки нашим добрим учинкам. Отож коли я підходжу до
Божого трону і кажу: «Кров Ісуса» — у мені зроджується відвага, бо я вкриваюся Його праведністю… й
тоді диявол мене не бачить.
Кому належить сила?
Існує ще один важливий аспект нашої участі в Церкві. Якщо я зосереджуся на тому, що я хтось винятковий, бо маю якесь особливе служіння і мушу охоронятися, — вся моя бібліотечка стосуватиметься
екзорцизмів та молитви зцілення. Натомість якщо я
вірю, що слава Божа долає все і я беруся до свого
служіння міццю Христа, — моя бібліотечка стосуватиметься того, як будувати Царство Боже на землі.
При нагоді, варто згадати: чим живимося — те потім
нам у житті відлунює. А на завершення — важлива таємниця духовного життя: чого боїшся — тому
даєш міць. Тому страх Божий є початком усілякої
мудрості, а не боязнь перед сатаною. Коли маєш у
собі боязнь Божу, то Богові даєш міць діяти у твоєму
житті.
о. Радослав Рафал MSF, Deon.pl
Джерело: CREDO
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American Music Festivals presents a concert by the

Philip Simmons, Music Director

PEACE IN UKRAINE
AN INTERNATIONAL PROGRAM BENEFITING UKRAINE’S CHILDREN
Saturday, June 18, 2022, 4:00 PM
Sts. Volodymyr and Olha Ukrainian Catholic Church
739 N. Oakley Blvd., Chicago, IL

Featuring the music of Ukrainian Composers Mykola Lysenko, Mykhaylo Verbytsky and others
Admission - $50.00
tickets are available at PEACE in UKRAINE Concert or

Co-presented by the
Ukrainian National Museum of Chicago and the
Ukrainian National Women’s League of America, Branch 140
(profits will go to support the Ukrainian children who have been orphaned
by the Russian invasion and now reside in the “City of Kindness”
in Chernivtsi, Ukraine)
For additional information call 312 421-8020
www.ukrainiannationalmuseum.org
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СТОРІНКА ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ
ДРУГА ЗБІРКА В НЕДІЛІ І СВЯТА
6-05 Школа св. Миколая				
6-12 Ремонт і Розбудова Парафії			
6-19 Охолодження					
6-26 Вісник						
							

7-03
7-10
7-17
7-24
7-31

Школа св. Миколая
Ремонт і Розбудова Парафії
Охолодження
Вісник
Ремонт і Розбудова Парафії

ПАРАФІЯЛЬНИЙ КАЛЕНДАР
5-го червня		
Річний Попис Школи Балету та Українського Народного Танку
				
в школі Chopin о год. 4:00 пп.
12-го червня		
“Зелені Свята” – Спільна відправа та відправи на могилах на цвинтарі
18-го червня		
Концерт “Мир в Україні” – Peace in Ukraine
				
в Храмі св. Володимира і Ольги в 4-ій год. пп.
				
Lincolnwood Chamber Orchestra
			
Заходами Українського Національного Музею в Чікаґо та
			
140-го Відділу Союзу Українок Америки
			
Прихід призначений на потреби дітей які залишилися сиротами
			
внаслідок російського вторгнення і проживають в Чернівцях.
			
312-421-8020
www.ukrainiannationalmuseum.org
				
PEACE in UKRAINE Concert
				
Вступ $50 Діти до 12 літ безкоштовно
31-го липня		
Храмовий Празник
1-го і 2-го жовтня Концерт – “Громовиця” (два виступи)
“ІДЕМО ДО БОЗІ”
Катехизації дітей віком від 4 до 8 років.
в неділі о год. 10:00 рано в аудиторії Собору.
Просимо заздалегідь зголошуватися про вінчання та хрещення в канцелярії Парафії.
Заохочуємо Вас заходити на веб-сайт “Живе Телебачення” УГКЦ – www.zhyve.tv
Запрошуємо загостити до Крамнички “ДЖЕРЕЛО” при вході до Храму в якій знаходиться
обширний склад духовної літератури для дорослих та дітей. Крамничка відкрита в неділі
поміж Святими Літургіями.
Просимо повідомляти канцелярію про зміни Ваших адрес і чисел телефонів .
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СТОРІНКА ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ
ХРИСТОС ПОСЕРЕД НАС!

Є І БУДЕ!

Патріярх Святослав Шевчук:
“Ми відчуваємо щоразу повніше, що Україна здатна вистояти в цій нелегкій,
нерівній борні. Ми відчуваємо, що Господь Бог благословляє наше військо, бо ми
за нього молимося. Він підтримує тих, які вміють любити Батьківщину та своїх
найрідніших.”								
84-ий день війни
“Україна бореться, Україна перемагає. І весь світ сьогодні бачить справжню волю
України – бути вільною, незалежною державою»,			
85-ий день війни
“Молімося разом за живих і померлих в Україні. Молімося разом за припинення
цієї війни і за мир у нашій Батьківщині.				
86-ий день війни
“Ми повинні все зробити для того, щоб сучасна людина навчилася добро чинити
і заохочувати до тих способів стосунків між людьми, які би несли у собі добро, мир і
любов.»									
88-ий день війни
«Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна успішно обороняється. Україна
молиться»,									
89-ий день війни
«Боже, – благослови українське військо! Боже, прийми сльози, плач, молитви
мільйонів українців, жертв цієї війни!»				
90-ий день війни
З нагоди Дня Батька сердечно вітаємо усіх батьків і дідусів, як і рівнож усіх мужчин,
які присвячують свій час та приєднюються до праці на добро парафії. Складаємо Вам
найщиріші побажання безмежних Божих ласк!
Щиро дякуємо Сестрицтву Покрова Пресвятої Богородиці за підготовку традиційного
Парафіяльного “Свячене”. Щира подяка Братству св. Архистратига Михаїла та всім іншим
за допомогу у підготовці і переведенню цього традиційного парафіяльного свята. Дякуємо
діточому ансамблю під керівництвом п. добродійки Ольги Карабінович за збагачення
святочної програми .
Вітаємо дітей – учнів Школи Балету та Українського Народного Танцю із завершенням
року навчання та з нагоди річного попису. Щира подяка та признання керівникам Школи
– Роксані Дикій Пилипчак, Марті Козицькій та Маркові Мішкевичу, як і також всім
інструкторам та помічникам.
Вітаємо всіх випускників садочків, 8-ої кляси, середних шкіл та університетів із успішним
завершенням науки та отриманням диплом. Бажаємо подальших успіхів в науці !
Запрошуємо до нашого “КНИЖКОВОГО КУТКА” в аудиторії Собору, де можна оглянути
і безкоштовно придбати книжки для дорослих і дітей. Радо приймаємо добровільні датки.
Отримані пожертви призначені на допомогу Україні.
Запрошуємо загостити до Крамнички “СУМЛІННЯ” в церковній аудиторії, в якій
знаходиться обширний склад гарних предметів для закупу. Ввесь прихід призначений на
допомогу Україні. Крамничка відкрита в неділі під час Кави.
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ПОЖЕРТВИ

Недільна збірка

04/17/2022
			
			

$4,253.00 конвертами
$3,432.00 без конверт
$7,685.00 разом

04/24/2022
Великодня
			

$11,409.00 конвертами
$ 5,008.00 без конверт
$16,471.00 разом

05/01/2022
			
			

$1,946.00 конвертами
$ 969.00 без конверт
$2,915.00 разом

05/08/2022
			
			

$1,848.00 конвертами
$1,064.00 без конверт
$2,912.00 разом

Великодня збірка
(всі 3 дні свят)
600.00 - Лончина ВР;
500.00 - Бозьо ЮО, Кузич М і Малецький
А, Недільський ВЛ, Скрупський ВМ;
350.00 - Боднар С, Кузич М;
300.00 - Рід РМ, Соневицький УА;
250.00 - Браєн ДА, Доміно ЮБ;
240.00 - Сендунь АМ, Чичироні У;
220.00 - Твердохліб ЯО;
205.00 - Боднар БЛ;
200.00 - Арчі ДА, Баган МГ, Вруський БІ,
Коломиєць АЗ, Марцінковський ЄР,
Фаріон М;
190.00 - Савечко ПТ;
180.00 - Олексин О;
175.00 - Кузич ЮТ;
160.00 - Пилипів С;
150.00 - Боднар У, Бобрик ВР, О.Ільчина - Качор,
Костелина ЛМ, Кузьмик Г, Федчина ВД;
140.00 - Доманчук ПЛ, Смик РМ, Фіщук ОЛ,
Щерб’юк ВМ;
130.00 - Вовк МД, Мороз ВС;
125.00 - Коваль АН, Смаль РО, Смик Р-Ю;
120.00 - Ковальчишин С, Митрофанюк Р,
Сематюк ВГ, Собків ІО, Скрупський
ПЛ, Телятинський АЛ;
110.00 - Березецька М, Верещак ЯХ,
Тельвак ВО;
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100.00 - Бенцак ПР, Бредлі С, Брендис МК,
Byrne ZT, Возняк ІМ, Гаврилечко С,
Глібович ЮГ, Гриневич Я, Дзюк ОГ,
Ільчишин ВА, Коверко ОЛ, Кривдик
ІМ, Кузич М, Купрієнко Л,
Лабазевич АМ, Мойсей ОН,
Нагаджина ЯМ, Німет РУ, Ожґа АМ,
Owen D, Рамсович М, Павелчак ЛО,
Паверз ВА, Пилипчак СД, Савин А,
Сікора І, Смик Л, Тимуш ЯС, Ткач ЯН,
Хімілик СВ, Шалева А, Фафендик ЯН,
Федащин Л, Фрейтлих МЮ, Шургот ІО,
Яхван АГ;
95.00 - Самнара МО, Слободян ІС;
80.00 - Василик ТД, Ільчишин ВІ, Скрупський
МН, Петраш ЮК;
75.00 - Дрозд МТ, М’якуш ДЛ;
70.00 - Антонюк АЛ, Ґевало М, Гудима АО,
Доцяк М, Музика ОО, Назаревич ОМ,
Недошитко Р, Трач ОМ, Павлюк ВІ,
Чиж І, Чепинець І, Шняк ВН, Ярмола ЛГ;
65.00 - Василик БО, Сенчишак М;
60.00 - Будай ІО, Гринчишин Є, Єжевські РЛ,
Єндик ТО, Крижановський ММ,
Маріуц ІІ, Савчук ЮО, Собчук С,
Скрупський МГ, Пайкуш АН;
55.00 - Галак ІН, Ольхова М;
50.00 - Антонюк ВЛ, Амброзяк О, Бас ДГ,
Березюк Є, Борняк К, Бровар АТ,
Вруська Д, Ґоляш Р, Гриневич АС,
Дерев’яний ПН, Дробіт ОЛ, Кулій А,
Кукуруза ВО, Коваленко Л,
Костриба ТІ, Клиш-Фіняк М, Натардамо
МН, Сютрик ДХ, Пастух ДХ,
Рудавський ЮА, Федчина О, Фіняк А,
Чабан МО, Чирик С;
45.00 - Осика ОО, Скоморох ПМ;
40.00 - Андерсон Н, Багрій ЄЛ, Бобель РБ,
Валага АЮ, Драб ВГ, Дуда ІЛ, Дяків СН,
Іванець БЛ, Ільчишин БО,
Камінський ЮІ, Капеняк РЗ, Кізима ЯС,
Коворотна О, Кривокульський ОЛ,
Кузьменко ЮМ, Куліш О, Курило ОВ,
Кульматицький ВЛ, Кондришин ВМ,
Кулик О, Лабазевич РР, Мицак Д,
Меленчук АН, Салик ВО, Сітовський ТО,
Теледжук ЮГ, Туршин І, Хом’як АР,
Паробок МЛ, Фішер М, Чеботарі АХ,
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Чех РА, Чорномаз С- Коцюба Н;
35.00 - Власенко П, Заяць Л, Кліщ БМ,
Подьо БМ, Хенкель ТН;
30.00 - Василик В, Вільчинський ЮН,
Гуцалюк ВН, Дзірин ОЛ, Добрянська М,
Костриба ВО, Костишак ОС,
Кутковська ОС, Мандрика ВМ,
Остапенко О, Тхорик О, Сотнікова Г,
Семанишин ПМ, Сем’янів Л,
Сетрас І, Шкібара Р, Шпак О, Шургот МЛ,
Феленюк ІГ, Яцків І;
25.00 - Веселовський ЮГ, Демберецький МЛ,
Духовий ВО, Купчак ЯМ, Кулик І,
Петраш ЮС, Савчук І, Жук МІ,
Яримович АГ, Буда Ю;
23.00 - Панишкевич ІЛ
22.00 - Мелешко ОН;
21.00 - Заблоцька Л;
20.00 - Андрущак БІ, Атаманюк С, Бабій ОН,
Басараб Н, Балабан МО, Бойчук Н,
Ващур МІ, Вітик В, Горобець Л
Ґевало РМ, Гарич Р, Галаник РО,
Данилюк ВЛ, Долінський Ю,
Дунайська О, Задерей НТ, Заячківський
М, Крицун- Щерб’юк ІН, Купець Б,
Кухар ІН, Лазарук МГ, Лехняк Л,
Лемішка ІІ, Луків ІГ, Маринець ЗА,
Наконечний І, Петришин ІГ, Підчук О,
Прокіп ІЗ,Садкова С, Садова Н,
Скавінський Б, Тейлор Н, Терлецький ІО,
Тех ДІ, Туркало І, Томчук М,
Турчманович ВІ, Цегляр В, Шаян ІУ,
Шкробот О, Шоробура Ю,
Хариш-Когут І;
15.00 - Гідей М, Какапіч-Грицишин ВІ,
Конопка ТН, Мелешко ОН, Лосінова І,
Тиндик МО, Хома Л, Яцканич ВС;
13.00 - Микицей М;
10.00 - Богуцький ДС, Луцик А, Мацьків ІГ,
Мариневич Л, Напірко Б, Олійник Б,
Сверида М, Чукла Л, Шенюк П;
7.00 - Олійник ПЯ;
5.00 - Вовк АН, Гірна О, Чижик М;
4.00 - меньшими пожертвами.
Суспільна опіка
(збірка 8 травня 2022)
100.00 - Верещак ЯХ;

50.00 - Бобрик ВР, Вовчук ВР;
40.00 - Доманчук ПЛ;
30.00 - Глічев АЛ, Кузич ЮТ;
25.00 - Березецька М, Боднар БЛ, Горобець Л,
Коверко ОЛ, Кузич І, Сендунь АМ;
20.00 - Ващур МІ, Ільчина- Качор О, Ільчишин
ВІ, Дяків СН, Караван ОІ,
Кривокульський ОЛ, Рибак Р,
Скрупський МГ, Твердохліб ЯО,
Шалева А;
15.00 - Багрій ЄЛ, Вовк МД, Деревяний ПН,
Єндик ТО, Костриба ТІ, КоцюбаЧорномаз НС, Кукузуза ВО,
Марчук ОМ, Мартинюк ЮЛ, Пилипів С,
Подьо БУ, Сенчишак М, Смаль РО,
Трач ОМ, Терлецький ІО, Тех Д,
Туркало І, Тхорик О, Фіщук ОЛ,
Феленюк ІГ, Чабан МО, Шенюк П,
Шняк ПН, Хомяк АП, Цегляр В;
10.00 - Ярошевич Д;
7.00 - Назаревич ОМ;
5.00 - Антонюк АО, Бобель РВ, Доцяк М,
Духовий ВО, Жук МІ, Заяць Л,
Кізима ЯС, Кліщ БС, Конопка ТН,
Крижановський ММ, Лазарук МГ,
Мариневич Л, Маріуц ІІ, Музика ОО,
Савчук ЮО, Самнара МО, Скоморох
ПМ, Тиндик МО, Олійник Б, Федчина
ВО, Яримович АГ
3.00 - меньшими пожертвами.
Ремонт і розбудова
(збірка в церкві 15 травня)
120.00 - Доманчук ПЛ;
100.00 - Савин О, Фриз А;
50.00 - Возний НН, Кузич ЮТ, Скрупський ВМ,
Скрупський ПЛ, Смик РМ, Чиринчоні У;
35.00 - Тех Д;
25.00 - Вруський БІ, Коверко ОЛ;
20.00 - Василик ТД, Деревяний ПН, Ільчишин
ВА, Кіналь ЕО, Лазарук МГ, Мойсей О,
Музика ОО, Скрупський МГ, Слободян
ІС, Пилипів С, Твердохліб ЯО,
Телятинський АЛ, Трач ОМ, Фіщук ОЛ,
Шняк ВН, Щерб’юк ВМ;
15.00 - Крижановський ММ, Кукуруза ВО;
10.00 - Вільчинський ЮН, Вовк МД, Єндик ТО,
Іванець БЛ, Ільчишин БО, Капеняк РЗ,
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Коцюба-Чорномаз НС, Кривокульський
ОЛ, Кулій А, Куліш О, Луків Г,
Малинка-Гаталевич ЯГ, Самнара МО,
Скоморох ПМ, Тельвак ВР,
Терлецький ІО, Остапенко О, Хлопась
АН, Хом’як АР, Яримович АГ;
5.00 - Антонюк ОА, Березюк Є, Богуцький ФС,
Горобець Л, Дзірин ОЛ, Доцяк М, Кізима
ЯС,Кліщ БС, Косач М, Костишак МГ,
Коханчук Ю, Курило ОВ, Мицак Д,
Паробок МЛ, Подьо БІ, Савчук ЮО
Сетрас І, Сотнікова Г, Фучила ВІ,
Чабан МО;
4.00 - меньшими пожертвами.
Ремонт і розбудова
(зібрано до 24 травня 2022)
1,000.00 - Open for Business;
500.00 - Гриневич ОМ;
300.00 - Рущицька Х;
250.00 - Доміна М;
110.00 - Хома Л;
100.00 - Коломиєць Л, Стефінка В, Перхайло
Б, Фединяк О;
50.00 - Верещак ЯХ, Кондришин МВ,
Степаняк М-Салдан С,
Фішер М, Чирик С;
35.00 - Караван ОІ;
30.00 - Сендунь АМ;
25.00 - Боднар БЛ, Ярошевич Д;
20.00 - Андрушків Л, Божик ЮА, Бугай ІО,
Кузьменко ЮМ, Мартинюк ЄЛ,
Тиндик МО, Чепинець І, Чурма Л;
10.00 - Вільчинський ЮН, Мандрика ВМ,
Мицак Д, Хома Л, Ярмола ЛГ;
5.00 - Богуцький ФС, Заяць Л, Костриба В,
Курило В, Музика ОО, Недошитко Р.
Допомога Україні
10,176.00 - Сестрицство Покрови Пресвятої
Богородиці;
2,500.00 - Надзікевич П;
2,000.00 - Weiner Elman;
900.00 - Братство Св. Арх. Михаїла;
300.00 - Козачишин Л, Перхайло Б,
Хлопась АН;
250.00 - Sharma NA, Чепинець І;
200.00 - Mavek KF, Zupinski S,
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160.00 - Пилипів С;
150.00 - Plauche JM;
100.00 - Савин О, Чурма Л, Wood R;
50.00 - Богуцький ФС, Галаник РО, Baird W;
20.00 - Kavouras V.
Квіти
100.00 - Сестрицство Покрови Пресвятої
Богородиці;
10.00 - Ґевало М.
Фонд Блаженнішого Патріярха Святослава
100.00 - Савин О;
5.00 - Богуцький ФС.
Пожертви зложені на Писанку
1,000.00 - Сестрицство Покрови Пресвятої
Богородиці, Фундація “Спадщина”;
200.00 - Верещак ЯХ, Фіщук ОЛ, Щерб’юк ВМ;
100.00 - Дзюк О, Садкова С, Смик РМ,
Федчина ВД;
35.00 - Балабан МО, Василик ТД, Гриневич
ІК, Гриневич АС, Ільчишин БО.
Квіти в память..
50.00 - М Фішер в пам. Ірени Кліш
- СВЯТІ ЛІТУРГІЇ (Закінчення із стор. 24)
Середа, 15 червня
За мир і спокій в Україні
Четвер, 16 червня
ІЛ. Гаврилечко за бл. пам. Ганну Рожак (П)
О. Ільчина-Качор за бл. пам. Лук’яна Ільчину (П)
Н. Асеведо за бл. пам. Марію, Миколу,
Владика, Романа, Юрія (П)
ВР. Лончина за здоров’я Меланії Лончини
П’ятниця, 17 червня
За мир і спокій в Україні
Субота, 18 червня
8:00 рано Л. Андрушків за бл. пам. Любомира (П)
Н. Асеведо за бл. пам. Марію Стасюк (П)
9:00 рано Є. Лущак за бл. пам. Мирона (П)
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Родина за бл. пам. Василя
Абрамюка (1річн) (П)
Родина за бл. пам. Ксеню
Кокорудзу (1річн) (П)
ОХ. Брожина за бл. пам. Ольгу Яцків
(3 річн) (П)
Г. Сотнікова за бл. пам. Федора,
Олександра, Дмитра, Степана,
Миколу (П)
На тиждень від 20 червня до 25 червня
Понеділок, 20 червня
За мир і спокій в Україні
Вівторок, 21 червня
За мир і спокій в Україні
Середа, 22 червня
АІ. Субота в подяку Господеві за отримані ласки
Четвер, 23 червня
За мир і спокій в Україні
П’ятниця, 24 червня
ВР. Лончина за бл. пам. Адріана Логуша (П)
Род. Павлюк за бл. пам. Ніну Павлюк (15 річн) (П)
Субота, 25 червня
8:00 рано Н. Асеведо за бл. пам. Марію
Стасюк (П)
9:00 рано Є. Лущак за бл. пам. Мирона (П)
Род. Павлюк за бл. пам. Ніну
Павлюк (15 річн) (П)
Н. Асеведо за бл. пам. Марію,
Миколу, Владика, Романа, Юрія (П)
На тиждень від 27 червня до 2 липня
Понеділок, 27 червня
За мир і спокій в Україні
Вівторок, 28 червня
За мир і спокій в Україні
Середа, 29 червня
За мир і спокій в Україні

Четвер, 30 червня
Н. Асеведо за бл. пам. Марію, Миколу, Владика,
Романа, Юрія (П)
П’ятниця, 1 липня
Л. Тарасенко за бл. пам. Катерину Тарасенко (П)
Парафія в наміренні о. Романа Артимовича
Субота, 2 липня
8:00 рано Н. Асеведо за бл. пам. Наталю
Бойчук (П)
Н. Асеведо за бл. пам. Марію
Стасюк (П)
Л. Андрушків за бл. пам. Любомира (П)
9:00 рано Є. Лущак за бл. пам. Мирона (П)
Є. Терефенко за бл. пам. Романа і
Юлію Савку (П)
На тиждень від 4 липня до 9 липня
Понеділок, 4 липня
За мир і спокій в Україні
Вівторок, 5 липня
ІЛ. Гаврилечко за бл. пам. Михайла і
Марію Гаврилечко (П)
Середа, 6 липня
За мир і спокій в Україні
Четвер, 7 липня
РІЗДВО СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ
8:00 рано Парафія в наміренні о. Івана Кротця
6:30 веч.
За мир і спокій в Україні
П’ятниця, 1 липня
А. Маршал за бл. пам. Віру Маршал (П)
У. Перрі за бл. пам. Розалію Костів (П)
Субота, 2 липня
8:00 рано Н. Асеведо за бл. пам. Марію
Стасюк (П)
Л. Андрушків за бл. пам. Любомира (П)
9:00 рано Є. Лущак за бл. пам. Мирона (П)
Н. Асеведо за бл. пам. Марію,
Миколу, Владика, Романа, Юрія (П)
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УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ СОБОР
СВЯТИХ ВОЛОДИМИРА І ОЛЬГИ В ЧІКАҐО
ДУШПАСТИРІ
о. Крилошанин Олег Кривокульський
Very Rev. Oleh Kryvokulsky – Pastor

2245 W. Superior St.

Chicago, IL 60612

Tel. (312) 829-6805

email: romava@comcast.net romava2011@gmail.com

о. Архимандрит Іван А. Кротець

Rt. Rev. Archimandrite Ivan A. Krotec – Pastor Emeritus
2245 W. Superior St.
Chicago, IL 60612
Cell phone: (312) 933-3820

о. Степан Костюк
Rev. Stepan Kostiuk

2245 W. Superior St.

Chicago, IL 60612

Tel. (847) 813-3864

email: s.kostiuk@reshealthcare.org

о. Роман Артимович

Rev. Roman Artymovych
2245 W. Superior St.

Chicago, IL 60612

Tel. (773) 634-0604

email: artymovych@yahoo.com

ПАРАФІЯЛЬНИЙ УРЯД

Sts. Volodymyr and Olha Ukrainian Catholic Church
2245 W. Superior St.

Chicago, IL 60612

Fax: (312) 829-4113

Tel. (312) 829-5209

email: stsvo@comcast.net

Парафіяльний Уряд відкритий

від понеділка до п’ятниці - від год. 9 ранку до 5 по пол.
в суботу – від год. 9 ранку до 12 по пол.
в неділю – від год. 9 ранку до 12 по пол.
У Парафіяльному Уряді можна полагодити справи
реєстрації, вплати на різні потреби й ін.
Датки на парафію можна пересилати он-лайн за лінком
https://tithe.ly/give?c=1471772

СВЯТІ ЛІТУРГІЇ

в неділі: 8:00, 9:30 i 11:30 ранку
у свята: 8:00 і 10:00 ранку та 6:30 вечора
в понеділок - п’ятниці: 8:00 вранці; в суботу: 8 і 9 вранці

СОБОР СВЯТИХ ВОЛОДИМИРА І ОЛЬГИ
739 N. Oakley Blvd., Chicago, IL 60612

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ОСЕРЕДОК

2247 W. Chicago Ave.

Chicago, IL 60622

Tel. (773) 384-6400

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ МІСЯЧНИК
- ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК Видає парафія Святих Володимира і Ольги в Чікаґо
Printing: PROCON GS, Inc.
Chicago, IL
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СВЯТІ ЛІТУРГІЇ

(кожного ранку о годині 8:00)

На тиждень від 6 червня до 11 червня
Понеділок, 6 червня
МВ. Кондришин за бл. пам. Василя і Агафію
Кондришин (П)
МВ. Кондришин за бл. пам.Марію Васько (П)
Вівторок, 7 червня
М. Фішер з род. за бл. пам. Івана, Дмитерка,
Параскевію, Івана, Павліну, Ірену, Софію (П)
Середа, 8 червня
М. Фішер з род. за бл. пам. Миколу Фішер, Анну,
Андрія, Михайла, Марію (П)
Четвер, 9 червня
М. Фішер з род. за бл. пам. Анастазію Тир’ян (П)
Н. Асеведо за бл. пам. Марію Стасюк (П)
П’ятниця, 10 червня
Род. Абрамюк за бл. пам. Persephone Stavropolos (П)
АТ. Бровар за бл. пам. Ірену Бровар (3 річн) (П)
Н. Асеведо за бл. пам. Марію Стасюк (П)
ОІ. Дзюк за бл. пам. Марусю Слободян
(6 річн) (П)
Субота, 11 червня
8:00 рано Є. Лущак за бл. пам. Мирона (П)
ВР. Лончина за бл. пам.
Володимира Лончину (П)
J. Sainsbury за бл. пам. Оксану
Мурську (П)
Л. Андрушків за бл. пам. Любомира
Андрушків (40 д) (П)
Н. Асеведо за бл. пам. Марію Стасюк (П)
На тиждень від 13 червня до 18 червня
Понеділок,13 червня ПОНЕДІЛОК СВ. ДУХА
8:00 рано За мир і спокій в Україні
6:30 веч.
За мир і спокій в Україні
Вівторок, 14 червня
За мир і спокій в Україні
(Закінчення на стор. 22 )

