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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)

www.facebook.com/StsVO/
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У російській катівні на Харківщині в’язні 
видряпали на стіні ікони Богородиці й Ісуса 
Христа, які уприсутнювали для них живого

Бога і Його Пресвяту Матір
 Ті ікони, які для нас, християн східного об-
ряду, є таїнством присутності вічності в дочасному, 
місцем, моментом зустрічі людини з Богом. Ці іко-
ни є глибоким закликом, символом, який нам каже: 
«Хто молиться, той витриває. Хто молиться, той 
встоїться». А біля них — значки, якими в’язні ра-
хували дні свого ув’язнення… Про це сказав Отець 
і Глава Української Греко-Католицької Церкви Бла-
женніший Святослав у щоденному зверненні у 225-й 
день війни росії проти України.

 Ікона Богородиці, видряпана на стіні катівні у 
м. Вовчанськ на Харківщині
Предстоятель зазначив, що українське військо успіш-
но контратакує на Харківщині, півночі Луганської 
області й Херсонщині, крок за кроком звільняючи 
міста та села. На Донеччині ворог невпинно кидає в 
бій великі сили довкола Бахмута, Авдіївки, але зав-
дяки мужній обороні нашого війська просунутися не 
може. Цієї ночі було завдано ракетного удару по цен-
тру Харкова — спалахнули величезні пожежі. Також 
тривають рятувальні роботи в Запоріжжі, де ворог 
завдав сім ракетних ударів по багатоповерхових жит-
лових будинках, під завалами яких досі перебувають 
люди. Архиєрей закликав вірних згадати їх у своїх 
молитвах.

 Блаженніший Святослав поміркував над дру-
гим правилом особистої стійкості в умовах війни — 
над молитвою, без якої неможливо вистояти, зокрема 
в боротьбі зі злом. «Молитва для нас, християн, — це 
той момент, коли ми тримаємо за руку нашого Бога, 
коли Господь бере мене, моє життя у свої долоні і 
веде за Собою. Саме Він є джерелом оновлення на-
ших сил. Тому молитва під час полону, страждання, 
особистого горя, війни — це джерело оновлення, від-
новлення наших сил і секрет нашої стійкості».
«Пророк Ісая так говорить це: „Навіть і молодь утом-
люється, знемагає і юнаки-вояки підупадають. Ті ж, 
що на Господа уповають, відновлюють сили, немов 
орел, здіймають крила, біжать, не знають утоми, 
ідуть уперед не знемагаючи“ (Іс. 40, 30-31). Отож, 
щоби встояти, потрібно не просто знати правду, іс-
тину та бути переконаними, що чинимо правильно, 
а й треба дати можливість тій істині торкнутися нас. 
Тією істиною, дорогою і життям не є щось, але хтось 
— наш Господь Ісус Христос, який завжди стоїть по-
руч. Хто на Нього уповає, хто на Нього опирається, 
той не захитається».
 Патріарх зауважив, що молитися можна 
по-різному. «Важливо знайти власний спосіб, який 
наближатиме до Бога, даватиме можливість засма-
кувати Боже слово. Тому так важливо читати Святе 
Письмо, мати його зі собою навіть там, де ми все 
втратили. Апостол Павло закликає нас до постійної 
молитви. Ми повинні входити у світ щодня з відкри-
тим серцем, здатним слухати й чути Бога, а відтак 
ділитися з іншими почутим Божим словом».
 Блаженніший Святослав подякував усім, хто 
вже 225 днів невтомно стоїть у молитві в домівках, 
храмах, монастирях. Усім душпастирям, які трима-
ють відчиненими храми та день і ніч чувають у мо-
литві з Божим народом за перемогу України.

Департамент інформації УГКЦ
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В одному зі своїх повчань тодішній Папа Бенедикт 
XVI (нині емерит) сказав дуже цінні слова про ан-
гелів-охоронців: «Господь завжди поруч і Він діє 
в людській історії та супроводжує нас за допомо-
гою особливої присутності Своїх ангелів». Багато 
з нас, ще з дитинства молимося до ангелів-хорони-
телів, багато хто практикує молитву заступництва 
до Архангела Михаїла, якого цими останніми ли-
стопадовими днями особливо вшановуємо. Тому 
хотів би, коротко, зупинитися на важливій ролі, 

яку мають ангели в житті християнина.
Папа Бенедикт XVI, ще будучи кардиналом, у 1977 
році сказав, що в нинішні часи дуже мало говорить-
ся про ангелів, що досить негативно позначається 
на вірі людини, а говорити про ангелів значить від-
чувати особливу Божу присутність у світі та над-
звичайну опіку Його помічників – ангелів-хорони-
телів. Часто люди думають, що про ангелів варто 
говорити дітям, що йдеться наче про якусь казочку, 
але що ця тема не є темою дорослих. Це велика 
помилка багатьох вірних, які до кінця не можуть 
відчути особливу Божу присутність і не знають 
вчення Церкви.
9 чинів ангельських і 9 речей, які варто знати хри-
стиянину про ангелів:
1. Церква вчить, що ангели реально існують і це 

є правдою віри, яку Господь об’явив. Святий Ав-
густин каже, що «ангел», означає функцію, а не 
природу: «Запитуєш, як називається така природа? 
– Дух. Ти запитуєш про функцію? – Ангел; через 
те, чим він є, – це дух, а через те, що робить, – це 
ангел». Слово ангел означає «посланець». Отже, 
ангел – це духовне, безтілесне створіння, яке на-
лежить до невидимого світу, і ми про це кажемо у 
символі нашої віри: «Вірую в Єдиного Бога, Отця 
Вседержителя, творця неба і землі, всього види-

мого і невидимого». Ангели ма-
ють щось спільного з людиною: це 
звичайно, не тіло, але розум і воля. 
Вони є особовими і безсмертними 
створіннями, а також більш доско-
налими від людини.  
2. Ще в Старому Завіті згадується 
про ангелів. Ви всі, напевно, при-
гадуєте, як вони зачинили земний 
рай після непослуху наших пра-
родичів: «І вигнав він (Господь) 
Адама й поставив від сходу до 
Едемського саду херувима з по-
лум’яним миготливим мечем, щоб 
стерегти дорогу до дерева життя» 
(Бут 3,24). Також в історії Авраама 
згадується про ангела, який зупи-

нив руку прабатька: «Та ангел Господній кликнув 
до нього з неба і сказав: «Аврааме, Аврааме!» (Бут 
22,11). Також архангел Гавриїл сповіщає про на-
родження Предтечі і народження Ісуса Христа. 
У книзі пророка Ісаї читаємо, що вони є близько 
Бога, перебувають перед Його високим престолом 
і повсякчасно прославляють Всевишнього чудес-
ним співом: «Свят, свят, свят, Господь сил; уся 
земля повна Його слави» (пор. 6, 1-3). Кількість 
небесних воїнів є безмірна, про що розказує про-
рок Даниїл (7, 10): «Тисячі тисяч Йому служили, і 
силенна безліч перед Ним стояла».
3. В Новому Завіті, Ісус Христос говорячи про 
ангелів, каже, що вони споглядають «повсяк-
час обличчя мого Небесного Отця» (Мт 18,10), а 
псалмоспівець каже про них: «могутні силою, що 

ЧИ ЗНАЄМО МИ ПРО ЦІННІСТЬ АНГЕЛІВ?
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виконують Його слово, покірні голосові слова» 
(Пс 103,20). Апостол Павло дуже цікаво розказує, 
що ангели були створені для служби Богові: «Бо в 
Ньому все було створене, що на небі і що на землі, 
видиме й невидиме: чи то престоли, чи господь-
ства, чи начала, чи власті, все було Ним і для Нього 
створене» (Кол 1,16) і що вони є посланцями Його 
спасіння: «Хіба ж не всі вони служебні духи, що їх 
посилають до послуг тим, які мають успадковува-
ти спасіння?» (Євр 1,14).
4. Церква має багато молитов до ангелів, до архан-
гелів, зокрема до Святого Михаїла і Святого Гав-
риїла, до ангелів хоронителів, єднається з ними у 
прославі Господа Бога. Про це дуже гарно видно з 
Херувимської Пісні, коли всі вірні в часі відправи 
Служби Божої співають: ««Ми, Херувимів тайно 
являючи і животворній Тройці трисвятую пісню 
співаючи».
5. Кожен вірний має свого ангела-хоронителя, 
який згідно слів Св. Василія Великого, є «вихова-
телем, який веде його в житті». Саме ангели допо-
магають людині у її земному житті та опікуються 
кожною людиною зокрема. Найважливіша їхня мі-
сія – це поклоніння Пресвятій Трійці: ангели слав-
лять Бога, моляться і величають Його. Але певна 
кількість ангелів охороняє і супроводжує людей. 
Святий Тома Аквінський пояснював, що кожна 
важлива особа завжди отримує від короля ескорт 
вершників; і що всі ми – настільки важливі особи 
в Його очах, що він дає нам ангела-охоронця, щоб 
супроводжував нас на дорозі до святості.
6. Про присутність ангелів при кінці світу неодно-
разово говорить нам Святе Письмо. Коли Ісус по-
яснює притчу про кукіль, читаємо «Син Чоловічий 
пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства 
всі спокуси й тих, що чинять беззаконня» (пор. 
Мт 13,36-43, 47-49). А також: «Якже прийде Син 
Чоловічий у своїй славі, й ангели всі з Ним» (Мт 
25,31). Тому, при другому пришесті Ісуса Христа 
ангели будуть супроводжувати нашого Господа і 
служити Йому в часі суду.
7. У Святому Письмі описується, як св. Архангел 
Михаїл поборов дракона і його збунтованих анге-
лів: «І настала війна на небі: Михаїл і ангели його 
воювали проти дракона, і дракон воював та й анге-
ли його, та не перемогли, ані місця не знайшлося 

їхнього більше на небі. І повержено дракона вели-
кого, змія стародавнього, званого дияволом і сата-
ною, що зводить вселенну, - повержено на землю, і 
ангели його з ним повержені» (Од 12, 7-10).
8. Після упадку Люцифера, Творець вибрав для ан-
гелів вождя – Архангела Михаїла, ім’я якого у пе-
рекладі означає «хто як Бог».  Апостол Петро каже 
про цей упадок: «Бо коли Бог не пощадив ангелів, 
які були грішили, а кинув у пекло й передав їх до 
темної безодні, щоб їх тримати на суд…» (2 Пт 
2,4). Знаємо з Біблії, що ангели на чолі зі св. Архи-
стратигом Михаїлом скинули з Божих хоромів тих, 
які вчинили проти Бога бунт, - дияволів разом із 
їхнім сумнозвісним лідером - Люцифером. Диявол 
дуже боїться святого Архангела Михаїла.
9. До цього небесного заступника звертаються за 
допомогою екзорцисти, коли виганяють із людей 
бісів. Наприклад, ритуал екзорцизму Папи Лева 
XII починається закликом: «В ім’я Бога Ісуса Хри-
ста» і молитвою до св. Архангела Михаїла. Існує 
молитва на вервиці для відігнання диявола, в якій 
містяться часті звертання до святого Архистра-
тига. В Святому Письмі написано, що наприкінці 
світу св. Михаїл знову захистить Господній на-
род перед злом: «І в той час устане Михаїл, князь 
великий, що стоїть на варті... Той час буде часом 
скрути, якої не бувало відтоді, як постали люди, 
аж до цих пір... І багато з тих, що сплять у поросі 
земному, прокинуться; одні - на життя вічне, другі 
- на вічний сором та на ганьбу. Розумні сяятимуть 
небесним сяйвом, - і ті, що навернуть багатьох до 
справедливості, неначе зорі, повіки, назавжди» 
(Дан 12, 1-3).
В час, коли в молитві звертаємося до Святого Ар-
хангела Михаїла, просимо особливого заступниц-
тва Святого Михаїла для наших душ, які часто те-
плять брак святості, для наших родин і домівок, 
щоб Святий Архистратиг захищав від усякого зла, 
гріха і різноманітного негативу. Просимо особли-
вої ласки для нашої стражденної Матінки України, 
яка також потребує захисту святого Архистратига 
від ворогів.
Святий Архистратиже Михаїле, захищай нас від 
усякого зла видимого і невидимого.

о. Йосафат Бойко, ВС
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Обрано єпископа-помічника для
Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ

27 жовтня 2022 року у Ватикані повідомлено про 
те, що Синод Єпископів УГКЦ обрав отця Миколу 
Семенишина єпископом-помічником Івано-Фран-
ківської архиєпархії УГКЦ, якому Святіший Отець 
Франциск дав свою згоду, призначивши йому титу-
лярний осідок Юнки Мавританської.
Про це повідомляє пресслужба Святого Престолу.

Сорокарічний владика-номінант Микола Семени-
шин стане наймолодшим єпископом в Українській 
Греко-Католицькій Церкві.
Біографічна довідка
Народився 29 травня 1982 року в селі Глибоке Бого-
родчанського району Івано-Франківської області.
Навчався у Глибоківській та Богородчанській загаль-
ноосвітній школах, де у 1999 році здобув повну за-
гальну середню освіту. У 1999–2005 роках навчався 
в Івано-Франківській теологічній академії. У 2005–
2008 роках — у Папському терезіанському універси-

теті в Римі на факультеті духовного богослов’я, де 
здобув науковий ступінь ліценціата богослов’я.
На диякона був висвячений 25 листопада 2004 року, 
на священника — 29 травня 2005 року.
8 квітня 2008 року його було призначено адміністра-
тором парафії Святого Михаїла в Порте (єпархія Пі-
нероло, Італія), а 19 жовтня 2009 року — парафіяль-

ним сотрудником парафії Святого Верано в Аббадіа 
Алпіна у тій самій єпархії.
11 жовтня 2011 року призначений віцеректором Іва-
но-Франківської духовної семінарії.
1 серпня 2013 року став особистим секретарем Бла-
женнішого Любомира Гузара. Звершував це служін-
ня до упокоєння патріарха в 2017 році.
Від 1 вересня 2017 року — духівник Київської Трьох-
святительської духовної семінарії.

Департамент інформації УГКЦ
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СТАРО-ЗАВІТНІ ЧИТАННЯ НА ВЕЧІРНІ НА 
ПЕРЕДОДНІ ПРАЗНИКА СВ. АРХИСТРАТИГА 

МИХАЇЛА ТА ІНШИХ БЕЗПЛОДНИХ СИЛ

Листи з Дороги до Емаусу

Вступ
Підчас осени, а з окрема підчас жовтня, свята Цер-
ква у свої премудрості не святкує жодного «дво-
надесятого» празника.   Не важко собі уявити, як 
отці Церкви здавали собі з того справу що в цей 
час року вірні мали в ті часи багато роботи при зі-
бранню урожаю та іншими роботами, які потрібно 
було зробити перед зимою.  Але коли настає листо-
пад, дні швидким темпом стають коротші, і люди-
ні більше і більше бракує денного світла.  Нетер-
пеливо чекаємо ми зимового сонцестояння – коли 
дні стають довшими і підчас якого ми Християни 
святкуємо Різдво нашого Спасителя (якого у наших 
піснеспівах називаємо «сонцем Правди».  
Але, ми Християни здаємо собі з того справи, що 
до великого свята треба гідної підготовки.  Не слід 
нам робити так як світ зараз робить, «святкуючи» 
два місяці перед празником.  Знаємо всі, що перед 
Великоднем маємо Великий Піст.  Але майже забу-
тий по наших парафіях це перед-різдв’янний піст, 
який часами називаємо «Пилипівкою» через те, що 
починаємо цей піст у день після відмічення пере-
ставлення св. Пилипа.
Так як із Великим Постом, свята Церква не просто 
«вкидає» нас у піст.  Радше, Церква, як добра матір, 
нас хоче добре настановити до посних старань.   Де 
Церква приготовляє нас до Великого (перед-Пас-
хального) Посту чотирма неділями (вживаючи 
«рухомий круг», який числимо від Великодня), до 
Пилипівки (цебто до «нерухомих» свят Різдва і Бо-
гоявлення) Церква приготовляє нас нерухомим свя-
том св. Архистратига Михаїла та Інших Безплод-
них Сил.  
 

Читання на Вечірні Напередодні свята св. Ми-
хаїла
Перші дві Паремії, які читаємо на Вечірні свята 
св. Михаїла та Інших Безплотних Сил, показують 
нам, як ангели післані від Бога являються двом 
Старо-Завітним постатям, які є прообразами само-
го Христа.  В обох випадках ангели цих прообра-
зів Христа настановляють до боротьби.  Першого, 
Ісуса Навина, сам архангел Михаїл настаговляє до 
боротьби за обіцяну землю.  Другого, названого 
Гедеон, ангел Господній настановляє на боротьбу 
проти гнобителів Божого народу.  Ми українці з 
історії давної і недавньої такі боротьби добре ро-
зуміємо.  Але, Святе Письмо не слід читати як істо-
ричні дослідження.  Радше, в цих читаннях Церква 
нас закликає до духовного зростання.  Тут особли-
во, на порозі Пилипівки Церква заохочує боротися 
з нашою гордістю.
У перших двох читаннях почуємо, як і Ісус Навин, 
так і Гедеон, одержують вказівки, які за людьким 
розумом не логічні.  Але нікотрий з них піддаються 
свої гордості, і роблять як їм сказано з гори.  Оба 
перемагають.  Натомість у треті Паремії читаємо 
про світлого ангела, який через свою гордість впав 
з неба аж до глибин пекла.  Так бачимо, закликає 
нас уникати гордітсь, і таким чином опідібнитися 
до Христа.  Попрацювавши підчас цих 40 днів Пи-
липівки над собою, зможемо гідно святкувати свя-
та Різдва і Богоявлення в ці надходящі найтемніші 
дні року.
Книга Ісуса Навина 5, 13-15
Коли Ісус був під Єрихоном, звів він очі, аж бачить: 
стоїть перед ним якийсь чоловік з голим мечем у 
руці. Підійшов до нього Ісус та й питає: «Чи ти 
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наш, чи з ворогів наших?» А той відказав: «Ні! Я 
начальник Господнього війська; прийшов я тепер». 
І впав Ісус лицем до землі, поклонивсь та й каже 
до нього: «Що велить мій владика рабові своєму?» 
Начальник Господнього війська й каже до Ісуса: 
«Скинь з ніг твоє взуття, бо місце, де стоїш, свя-
те». І Ісус вчинив так.
Хто бачив ікону св. архистратига Михаїла, той знає 
що його зображають як воїна.  І так вірним на ве-
чірні на празник св. Михаїла відразу відомо, хто це, 
що промовляє «Я начальник Господнього війська».  
Але, щоби вповні зрозуміти це читання, треба роз-
глянути хто є той »Ісус», про якого іде мова, як та-
кож де і коли ця сцена відбувається.
«Ісус Навин», це наслідник Мойсея у провидінню 
Ізраїльського народу.  По єврейському, його ім’я 
це «Яхвей», яке означає «Господь є Спасенням».  
По грецьке це і’мя вимовляється «Ієсус», і так по 
україньське виходить «Ісус» - цебто те саме ім’я, 
що носив Христос.  Так як Ісус Навин впровадив 
Ізраїль до Обіцяної Землі, так Ісус Христос впрова-
джує нас до обіцяного Царства Небесного.  І ще раз 
бачимо, як Божий спасенний задум відкривається 
в Старому Завіті, і як все те, що Христос вчинив 
за своє земне життя, було (як молимося в Символі 
Віри) «згідно з писанням».
У книгах Виходу і Чисел читаємо, як Мойсей ви-
проваджує Ізраїль із Єгипетьської неволі, і як цей 
люд Божий опісля блукає по пустині сорок років.  
Але, за Божим задумом, Мойсейеві не припало 
запровадити Ізраїль аж до Обіцяної Землі.  Це по-
казує на те, що хоча Закон був даний Мойсейем, 
благодять і істина приходить лише від Ісуса Хри-
ста.  (Йо. 1,17).  Тому Мойсей вмирає перед входом 
Ізраіля до Обіцяної Землі, і отак книга Ісуса На-
вина починається такими словами:  «Після смерти 
Мойсея, Господнього раба, сказав Господь Ісусові 
Навинові (синові Нуна), слузі Мойсея:  Мойсей, 
раб мій, помер; тож устань, перейди оцей Йордан, 
ти й увесь цей народ, у землю, що я дам їм (синам 
Ізраїля).»  (І.Н. 1, 1-2).  Але це все не так просто, бо 
на ті землі вже жиють інші народи по своїх містах.  
Між ними, це місто Єрихон.  Читаємо в книзі Ісуса 

Навина, що «Єрихон зачинився і замкнувся кріпко 
перед синами Ізраїля; ніхто не виходив, ані не вхо-
див до нього».  (І.Н. 6,1).  І власно перед бороть-
бою за Єрихон з’являється св. архистратиг Михаїл 
до Ісуса, і запевняє його, що має Господнье військо 
за аліянта.   (І.Н. 5, 13-14)
Після цього, Бог дає Ісусові нібито дивний наказ – 
візми всіх здатних до війни, і обходіть Єрихон раз 
на добу.  (І.Н. 6,3).  З вами обходити мають бути 
священники, які нестимуть кивот завіту і труби.  
Так маєте робити шість днів. (І.Н. 6,14).  За людь-
сою логікою, в цьому наказі немає жпдного розу-
му, бо як можна так завоювати мурами забезпечене 
місто його лише обходячи?  Але, бачивши явління 
архистратига Ісус, закріпленний вірою, слухає Бо-
жого наказу.  І так Бог дає наказ щоб у сьомий день 
священники засурміли сьома сурмами баранячих 
рогів, а тоді каже Ісусові сказати Ізраілеві «“Гукай-
те!»  (І.Н. 6,16).  І при цім гуканню стіни Єрихону 
розпадаються, і Ізраіль перебирає місто.
І так бачимо як явління архистратига опевнило Ісу-
са Навина, що накази які він отримає, це накази від 
самого Бога.  Як пише св. Амвросій:  «І чи Ісус, син 
Нуна, помилився пізнавши начальника небесних 
сил?  Бо коли він повірив, він завоював, будучи гід-
ним перемоги у боротьбі віри.  Він не попровадив 
збройні сили у боротьбу, і також не розвалив во-
рожі укріплення таранами чи іншими знаряддями 
війни, а радше сурмами священників».  (Про Хри-
стову Віру, 5.10.126).  Іншими словами, Ісус розва-
лив стіни Єрихону тому, що не піддався гордістю, а 
радше Божому провидінню
Книга Суддів 6, 2; 7; 11-24
І рука мідіян затяжіла над Ізраїлем так гнітю-
че, що сини Ізраїля мусіли наробити собі гірських 
сховків, вертепів та кріпостей. І як заквилили 
сини Ізраїля до Господа на мідіян, прийшов ангел 
Господній та й сів в Офрі під дубом, що належав 
Йоашеві Авієзеріеві, саме тоді, як син його Гедеон 
товк пшеницю у ступі, щоб сховати її від мідіян. 
Ангел Господній з’явивсь йому та й каже до нього: 
“Господь з тобою, хоробрий чоловіче!” А Гедеон до 
нього: “Любий мій пане, коли ж Господь з нами, 
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так чого ж усе це скоїлося з нами? І де всі його 
чудеса, що про них нам наші батьки оповідали, ка-
завши: Хіба не вивів Господь нас із Єгипту? Та ось 
тепер Господь і відіпхнув нас і віддав нас у руки 
мідіянам”. Господь же звернувся до нього й ска-
зав: “Іди в оцій твоїй силі. Ти врятуєш Ізраїля від 
руки мідіян. Знай, я тебе посилаю!” Та Гедеон від-
рік йому: “Мій Владико любий! Чим же я вирятую 
Ізраїля? Родина моя найостанніша в Манассії, та 
й я найменший у домі мого батька”. Господь же 
сказав до нього: “Я буду з тобою, і ти поб’єш міді-
ян, як одного чоловіка”. Тоді Гедеон сказав: “Якщо 
я знайшов ласку в очах у тебе, то прошу тебе, дай 
мені знак, що це ти зо мною розмовляєш. Не від-
ходь, прошу, звідси, доки не повернусь до тебе й 
не принесу дар від мене, поклавши перед тобою”. 
А той: “Буду ждати, − каже, − покіль повернеш-
ся”. Пішов Гедеон і приготував козенятко та нек-
вашених коржів з однієї ефи муки. М’ясо поклав у 
кошик, а юшку влив у горщик; виніс те все й поста-
вив перед ним під дубом. Ангел же Божий сказав 
йому: “Візьми м’ясо та неквашені коржі й покла-
ди на цю скелю, а юшку вилий”. І зробив так. Тоді 
ангел Господній кінцем палиці, що тримав у руці, 
приторкнувсь до м’яса й коржів, і піднявсь огонь 
із скелі й пожер м’ясо й коржі. Ангел же Господній 
зник з очей у нього. І побачив тоді Гедеон, що то 
був ангел Господній і скрикнув: “Горе мені, Господи 
Боже, бо я бачив ангела Господнього віч-на-віч”. 
Господь же мовив до нього: “Мир тобі, не бійся, 
ти не вмреш!” Спорудив Гедеон там жертовник 
Господеві й назвав його: “Господь − мир”. І досі він 
стоїть в Офрі Авієзеріїв.
Тут бачимо ще одне явлення ангела ще одмону 
визволителеві Ізраїля.  Так як бачимо деякі риси 
Христа в Ісуса Навина, так бачимо деякі інші в 
Гедеона.  Коли відкривається сцена, яка описана в 
цьому читанню, ангел засідає під дубом, цебто під 
деревом. (Суд. 6,11).  Знаємо ми ще з попередних 
розважан,ь що коли Старий Завіт говорить про 
дерево, то іде мова про хрест Господьний.  В той 
сам час, Гедеон уживає ступу (причандал до ви-
тискування соку з винограду на вино) щоби товкти 

пшеницю.   (Суд. 6,11).  Тут можна нав’язати пізні 
значення.  По перше, маємо ще один старозавітний 
приклад поєднання хліба (пшениці) з вином, цебто 
передбачення святої Євхаристії.  По друге, так як 
Гедеон вживає ступу до роботи яка її не підходить, 
Христос вживатиме хрест (знаряддя смерти) щоби 
подолати смерть і дарувати нам життя вічне.  А по 
третє, маємо поучення св. Амвросія, яке порівнює 
зерна пшениці до святих, а ступу до святої Церкви 
Христової, яка стоїть під тінею Хреста Господньо-
го.
І власно на цьому тлі відбувається зустріч Гедеона 
з ангелом Господнім.  Гедеон, як добрий нащадок 
тих, що вийшли з Єгипетської неволі, згадує те, 
що Бог їм зробив, але, коротко сказавши, ставить 
питання яке на душі нам всім, по нинішний день --  
ЧОМУ?  В Гедеона, питання було «чому ми знову 
переслідуванні»?  (Суд. 6,13).  Нам українцям сьо-
годні подібне питання, а саме: «чому на нас знов 
напав імперіяліст з північного сходу»?  І так бачи-
мо, як через два тисячоліття Христіянства лунає 
власно це питання: «якщо ми спасені, то чому далі 
на світі люди терплять».  І тут приходить відповідь 
від самого Господа --  ти, Гедеоне, маєш силу ви-
рятувати Ізраіль від цього найновішого горя.  (Суд. 
6,14)
Гедеона відмовяється заради його немічности.  
(Суд. 6,15).  Але це виявляє те, що він дісно є про-
образом Христа.  Бо як пише св. Павло до Корин-
тіян, Господня «сила виявляьться в безсиллі».  (2 
Кор. 12,9).
І відтак при кінці цього читання, і перед боєм з пе-
реслідуваючими Медіянами (який пізніше в Книзі 
Суддів закінчиться подібною перемогою, як бо-
ротьба за Єрехон),  Гедеон приготовляє жертву Бо-
гові, яка згоряє при дотику палиці ангела Господ-
нього. (Суд. 6,21). Св. Григорій Двоєслов це бачить, 
як довершення роботи, яку Гедеон почав ще при 
пшениці.  Так як Гедеон відокремлював полову від 
зерна, так само своєю жертвою яка, згоріла на ка-
мені («А камінь був Христос»;  1 Кор. 10,9), Гедеон 
виявив своє відділення від скарбів цього світу.  Та-
ким людям, вчить Двоєслов, Господь посилає анге-
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лів, бо таким Господь більш охочий обявити істину.  
(Приказки до книги Йова 3.30).  Гедеонови не по-
трібно було гордитися скарбами цього світу.  І так 
коли в нас панує не гордість, я смиренність, нам на 
особливу допомогу приходять ангели.
Книга пророка Ісаї 14, 7-20
Уся земля відпочиває, спокійна, з радощів голос-
но гукає. Ба й кипариси та ливанські кедри заради 
тебе веселяться; відколи ти заснув, не виходить 
дроворуб до нас. Шеол унизу зворушився з-за тебе, 
щоб стрінути тебе при твоєму вході; він побудив 
для тебе тіні всіх вельмож землі, звелів уставати 
з своїх престолів усім царям народів. Усі вони го-
ворять, до тебе промовляють: − І ти, як ми, став 
слабосилим, став на нас схожим. Твоя пиха й му-
зика на гарфах у Шеол провалилась; постіль твоя 
− черва, хробаки − твоє покривало. Як же ж це ти 
впав із неба, ти, блискучий сину зірниці? Як тебе 
повалено на землю, тебе, що підбивав усі народи? 
Ти ж говорив у своїм серці: − На небо зійду, над Бо-
жими зорями мій престол поставлю й возсяду на 
горі зборів, на краю півночі. Зійду на вершок хмар, 
зроблюсь, як Всевишній. Та ось ти в Шеол прова-
лився, в яму преглибоку. Хто тебе бачить, дивить-
ся на тебе пильно, придивляється до тебе зблизь-
ка: − Чи це той, кажуть, що стрясав землею, що 
хитав царствами, що обертав світ у пустиню, що 
міста руйнував, що бранців не пускав додому? Усі 
царі народів, усі до одного в почестях спочивають, 
кожний у своїм гробі. А тебе викинуто з твого гро-
бу, мов пусту галузку, і покрито вбитими, що впали 
від меча, мов розтоптане падло. Ти не будеш у гро-
бі вкупі з тими, що сходять у кам’яні могили, бо ти 
пустошив твою землю, вбивав твій народ. Повіки 
не згадають кубла лиходіїв.
У читанню цієї третій Паремії, Церква пригадує 
вірним що існують не лише допомічні безполотні 
сили, але також і упалі.  Головний між ними, це 
сам диявол, Люципер, якого пророк Ісая поетично 
називає «блискучою зірницею», що «впав з неба».  
(Іс. 7,12).  Але на тім не кінець.  Виголошуючи це 
читання, Церква нам показує як цей ангел прова-
лився до Шеолу через ніщо більше, ніж гордість.  

Як застерігає нас св. Єромія:  рабам Божим може 
зробити найбільше шкоди той гордий, який каже 
що я «над Божими зорями мій престол поставлю», 
а далі каже «зроблюсь, як Всевишній».  (Іс. 7, 13-
14).  Св. Єромія далі вчить, що диявол «ставить 
свій престол над зорями коли він обманює вибра-
них і пригнічує праведних, яких діла сяють як зорі 
небесні».
 Автор Касидорій (с. 485-585), який преше працю-
вав як урядовець але по тім провів останні роки 
життя в монашестві, помітив як «Досі горді люди 
вважають себе більшими як всі інші.  Але ніхто не 
величний, лише сам Бог, бо немає до порівнання ні-
чого з Його могутністю. В Нього немає зміни.  Він 
залишається вічно у славі Його природи».
Вчителі ранної Церкви також наголошували на 
контраст між гордістю диявола і безмежною ніжні-
стю і щедрістю Христа.  Св. Йоан Касіян відрізняє, 
як диявол говорить про престол над зорями, і як 
натомість Христос каже:  «навчіться від мене, бо 
я лагідний і сумирний серцем».  (Мт. 11,29).  Цим 
і багатьма іншими прикладами, каже святий, «мо-
жемо навчитися, і через пропасть диявола і через 
приклад Христа, як уминути страшну смерть гор-
дости».  (Про Заклади, 12.4).
Підсумок
Часи посту для Християнина, це час особливої ду-
шевної боротьби. Ці старо-завітні читання, які чу-
ємо тиждень перед початком Пилипівки, нас вчать 
що найголовніша боротьба, це боротьба проти гор-
дости – гордости не лише нашої власної, але і гор-
дости диявола.  Але рівнож бачимо, що ми не самі 
в ці боротьбі.  Це тому, що Господь Бог не лише дає 
нам до помочі і прикладу свого Сина, але і також 
«військо» Божих ангелів на чолі з архистратигом 
Михаїлом.  І тому молимося:
Святі ангели і архангели, моліть Бога за нас 
грішних, збережіть нас і нашу країну, щоб могли 
ми в смиренності провести час перед-різдвянно-
го посту, і у вірі та вдячності прийти до празни-
ків воплочення і Богоявлення нашого Спасителя, 
амінь.
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Уже традиційним для Українського Села є те, що 
наприкінці літа у нас відбувається великий Фес-
тиваль Українського Села (Ukrainian Village Fest). 
Це є час великого зібрання, численних зустрічей, 
пошанування нашої української культури та тра-
дицій та чудового часу у колі нашої великої укра-
їнської громади міста Чикаго та околиць.
Та через останніх два роки ми нажаль не мали 
можливості збиратися разом та проводити наш 
Фестин. Період карантину спричинений ковід ві-
русом не дозволив нам усім тішитися зустрічами 
та спільно проведеним часом. Для нас завжди було 

важливим забезпечити життя та здоров’я нашої 
громади. Тому ми два роки повідомляли про не-
можливість проводити це святкування. 
І от прийшов 2022 рік у якому ми сподівалися, що 
наша велика зустріч буде можливою, бо є такою 
довгоочікуваною. Та 24 лютого світ змінився на-
завжди. Новини які прийшли з України здавалися 
нереальними та неможливими. У наш український 
дім прийшла велика, божевільна, повномаштабна 
війна! Хоч ми чітко усвідомлювали, що українська 
земля вже з 2014 року знаходиться у військово-
му стані і війна на Донбасі ранить наші серця та 
забирає найкращих синів і дочок нашої україн-
ської землі! Але повномаштабна війна із наміром 
знищити усю українську націю - це сприймалося 
вже як щось неможливе та нереальне. Ми з жа-

хом вслухалися в новини з України, з тривогою та 
страхом дзвонили до своїх рідних, щоб дізнатися, 
що відбувається з ними.
У такій атмосфері думати чи планувати наш Пара-
фіяльний Фестин було неможливо. Прийшли нові 
виклики та потреба допомогти Україні! Незважаю-
чи на неймовірну підтримку цілого світу для нашої 
армії та постраждалих людей, ми вирішили також 
в особливий спосіб докластися до цієї допомоги.
У травні цього року фестиновий комітет нашої па-
рафії зібрався, щоб вирішити чи ми будемо прово-
дити вісімнадцятий з черги парафіяльний Фестин. 
Звичайно ми розуміли, що, підчас повномаштабної 
війни, проводити традиційну забаву є неможливо. 
Але разом із тим ми одноголосно вирішили, що 
ми можемо провести Благодійний Парафіяльний 
Фестин для того, щоб зібрати кошти на підтримку 
України! Тому було прийнято рішення, що ми пе-
редамо увесь чистий прихід на допомогу Україні!
Головним завданням цього фестину, який ми наз-
вали “Разом для України” - (Uniting for Ukraine), 
було не забавити людей але показати підтримку 
різних країн у цей важкий час. Тому ми намага-
лися запросити представників різних країн взяти 
участь у нашому Благодійному Фестині. І ми отри-
мали згоду багатьох місцевих етнічних колективів, 
які бажали долучитися до підтримки України! 
Отримавши згоду Парафіяльної Ради, ми розпо-
чали працю над організацією нашого Фестину. За 
досить короткий час ми змогли приготувати усе 
необхідне, щоб наш Фестин відбувся. За це вели-
ка подяка нашим членам Фестинового комітету, до 
якого входять Василь Ільчишин, Володимир Ільчи-
шин, Богдан Ільчишин, Роксана Пилипчак, Марта 
Козбур, Ярка Абрамюк, Дарко Сютрик, Ярема Гри-
невич. Саме ці люди організували усі головні ча-
стини приготування та проведення нашого такого 
успішного Фестину!
За місяць до Фестину розпочалася активна фаза 
приготувань і ми звернулися про допомогу до усіх 
наших парафіян, щоб разом приготувати усе не-
обхідне для нашого особливого Фестину. Якраз у 

Благодійний Парафіяльний
Фестин 2022.
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цей час до нашого Чикаго прибуло і багато нових 
людей з України, які дуже активно включилися 
до праці в його підготовці. Вартує зауважити, що 
саме від волонтерів, і їх щирої та сумлінної праці, 
і залежить успіх таких заходів! 
Важко передати атмосферу, яка була за кілька тиж-
нів до Фестину! В аудиторії під нашим Собором 
царила неймовірна атмосфера співпраці, завзяття 

та бажання долучитися до такої благородної мети! 
Неймовірний рух, веселий настрій та особлива 
енергія об’єднала усіх нас у бажанні працювати 
разом та підтримати нашу Україну! Завдячуємо 
нашим паням Надії Скрупській, Христині Вере-
щак та Марії Щербюк за те що вони зоорганізу-
вали велику кількість волонтерів на кухні. Також 
подяка родині Мороз за допомогу в отриманні різ-
них харчів для нашого Фестину. Особлива подяка 
усім хто працював на нашій Парафіяльній кухні 
за чудові смачні страви, які ми усі могли смаку-
вати на Фестині. Окрема подяка братчикам нашо-
го Братства Архистратига Михаїла, під проводом 
пана Володимира Скрупського, за їхню працю та 
приготування смачних шашликів (shish kabob) та 
іншої їжі, яка була як завжди неперевершена. 
Наш Парафіяльний Український Осередок, під 
проводом пані Ярослави Абрамюк, також належно 
готувався та приготував чудові традиційні укра-
їнські страви. Щира подяка усім нашим кухням. 
І слід сказати, що усі наші кухні приготували до-
станьо їжі для усіх бажаючих, а кількість людей, 
які прибули на наш Фестин, була неймовірна як 
в суботу так і в неділю, за що також подяка усім 
що прийшли на наш Благодійний Парафіяльний 
Фестин. 

Слід також згадати за чудову погоду, яку ми мали 
у цей час та неймовірну атмосферу, яка була на-
шому Фестині. Щиро дякуємо усім за терпеливість 
та співпрацю та велику кількість відвідувачів. Та-
кож ми тішилися, що до нас завітало багато жи-
телів Чикаго та його околиць. Зрозуміло що тема 
України була і є надалі досить актуальною, тому 
багато американців прийшли щоб підтримати нас 
та ближче познайомитися із нашою культурою.
Щира подяка пані Роксані Пилипчак за організа-
цію програми виступів усіх численних виконавців 
на нашому Фестині. А це були словінські, литов-
ські, іспанські, польські, ірланські колективи та 
звичайно і наші місцеві українські мистецькі та-
ланти. Талановиті виступи та танці наших діточок, 
та рівнож, головної окраси нашого Фестину - на-
шої славної танцювальної групи Громовиці зро-
били наш Фестин неймовірним! Особлива подяка 
нашим незмінним ведучим пану Ростику Смику 
(молодшому) та пані Діані Вруский, які вміло та 
професійно перевели це свято. Також особлива по-
дяка пану Романові Пилипчак за організацію сце-
ни та озвучення нашого Фестину.
І звичайно наш Благодійний Парафіяльний Фестин 
не зміг би відбутися без численних спонсорів та 
жертводавців, які своїми пожертвами допомог-
ли організувати, провести та зробити його таким 
успішним. На наше прохання підтримки, в дуже 
короткий час, відгукнулося 35 щедрих спонсорів, 
серед яких в особливий спосіб хочемо виокреми-
ти нашу Касу Самопоміч та Фундацію Спадщина 
за їхні щедрі дари, а Фундації “Самопоміч” за дар 
на потреби парафії у сумі $20,000 з нагоди Фести-
ну. Нехай рука даючого ніколи не спорожніє, а Го-
сподь Бог поверне вам усім із сторицею!
Також хочемо подякувати і пані Марті Козбур за 
її організаційну працю із волонтерами на вступах 
та організацією усіх вендорів. Цього року ми мали 
29 вендорів, які привезли різноманітні мистецькі 
роботи. Щира подяка і усім, що зголосилися сто-
яти на вступах нашого Фестину і перепрошуємо 
усіх хто бажав бути волонтером на нашому Фести-
ні, але з тих чи інших причин ми не змогли з вами 
зконтактуватися. Запрошуємо усіх вас до подаль-
шої співпраці! Звертаємося до усіх і надалі брати 
активну участь в житті своєї парафії: вписуватися 
до парафії та вступати до припарафіяльних орга-
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нізацій. Ми завжди потребуємо праці ваших рук 
та вашої будь-якої допомоги та підтримки! Жива 
активна парафія це усі ми разом!
Окрема подяка пану Богдану Ільчишину за орга-
нізацію та закуп нашого Українського Львівського 
пива, як також і інших напитків. А рівнож і подяка 

усім волонтерам, що продавали алкоголь. Дяку-
ємо за організацію та порядок пану Володимиру 
Скрупському та пану Яремі Гриневич.
Також подяка і усім працівникам нашого Фестину 
- панові Романові Недошитко за електричне забез-
печення та команді працівників під проводом на-
шого господара пана Михайла Крижанівського, які 
пильнували за порядком та чистотою на нашому 
Фестині. І тут слід сказати, що усі наші працівни-
ки відмовилися від оплати за свою працю, щоб в 
такий спосіб ми змогли зібрати більші кошти на 
допомогу Україні! Щира вам за це подяка! 
Велике признання і подяка юним танцюристам 
ансамблю Громовиці, які  в додатку до виступів, 
постійно допомагали у підготовці та у праці в па-
рафіяльних кіосках. Вони ж великим скарбом не 
тільки нашої Парафії, але і громади та України. 
Вже 18 років на наших парафіяльних Фестинах 
ми спільно святкуємо та вшановуємо нашу україн-
ську культуру та наші українські традиції, які так 
важливі для нас та наших дітей тут у Діаспорі. За 
ці роки наш парафіяльний Фестин вже вийшов за 
межі нашої парафії та охопив усю Українську гро-
маду нашого Чикаго. Ми щиро вдячні усім вам за 
вашу працю і за вашу участь на нашому Фестивалі 
Українського Села, який традиційно відбувається 
у серці нашого Українського Села у місті Чикаго, 

де наше і ваше фестифальне коріння почалося і 
далі існує!
І завдяки усім вам нам вдалося зробити щось нере-
альне. Чистий прихід цьогорічного Благодійного 
Фестину нашої парафії склав $125000! І саме цю 
неймовірну суму ми передали Благодійному Фон-
дові Help Heroes of Ukraine під керівництвом пана 
Ігора Терлецького, які зможуть закупити та до-
ставити усе необхідне для наших воїнів в Україні. 
Благодійний Фонд Help Heroes Of Ukraine створи-
ли українці в Чикаго у перші дні повномасштабної 
війни росії з Україною. Фонд підписав меморан-
дум про співпрацю з ЗСУ та МВС, тож працює че-
рез офіційні запити й має ліцензію, яка дозволяє 
закупляти та експортувати товари подвійного при-
значення з США в Україну. За цей час допомогли 
землякам на більш як 15 мільйонів доларів – при-
дбали бронежилети й шоломи, оптичні прилади й 
військове спорядження, автомобілі та дрони. Екі-
пірували близько 10 тисяч українських захисників!
Дозвольте нам щераз подякувати усім нашим па-
рафіянам, припарафіяльним організаціям, громаді, 
друзям, жертводавцям та численним волонтерам 

за вашу неймовірну працю, за вашу підтримку та 
участь у нашому Благодійному Парафіяльному 
Фестині - Фестивалі Українського Села (Ukrainian 
Village Fest) !!!
Ми складаємо подяку усім гостям нашого Фестину 
та усім вам, що прийшли та провели час у нашій 
гостинній парафіяльній родині!!!
Слава Україні!!!

Голова Фестинового Комітету
о. Роман Артимович
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СТОРІНКА  ПАРАФІЯЛЬНОЇ  РАДИ
ДРУГА ЗБІРКА В НЕДІЛІ І СВЯТА
11-06   Школа св. Миколая    4-го грудня   Школа св. Миколая                                                
11-13   Ремонт і Розбудова Парафії   11-го грудня   Ремонт і Розбудова Парафії
11-20   Беатифікаційний Фонд   18-го грудня   Фонд Патріарха Святослава                                  
11-27   Вісник      25-го грудня   Вісник
                                             
ПАРАФІЯЛЬНИЙ КАЛЕНДАР     
11-го листопада Програма – “Ґеноцид в Европі”  в Храмі св. Володимира і Ольги 
     (п’ятниця)  7-а веч.  –  Доповідачі на тему Ґеноцид в Україні =
                                            Др. Вікторія Малько, др. Мирослава Антонович, др. Христина Гук 
   7:30 веч.  Lincolnwood Chamber Orchestra – твори укр. композиторів 
   Вступ – Добровільні Датки призначені на допомогу Україні
                           Заходами Ukrainian Genocide Famine Foundation-USA та American Music Festivals
19-листопада  Свято Братства св. Архистратига Михаїла 
24-го листопада День Подяки  – Спільний обід  (четвер) 
3-го грудня  Молінні Чування від 4:00 год. пп (глядіть листівку) 
4-го грудня  Заприсяження нових членів Братства Входу в Храм 
  (на 3-ій Божественній Літургії) та членів Братства св. Архистратига Михаїла
10-го і 11-го грудня Традиційний Перед Різдвяний Базар  
                                        Ввесь прибуток призначений на допомогу Україні
18-го грудня  Зустріч діточок із св. о. Миколаєм
       Сценку представляє Школа Балету та Українського  Народного Танку
31-го грудня  Зустріч Нового Календарного Року в Культурному Осередку Парафії
6-го січня  Святий Вечір – спільна вечеря
18-го січня  Вечірня 5 год. пп 
   “Щедрий Вечір” – після Вечірні (6-ій год веч.) в Осередку Парафії

Підготовка на Першу Сповідь/ Врочисте Причастя 
Розклад науки на наступні три місяці в Осередку о год 10-ій рано.

20-го листопада               4-го грудня                 18-го грудня               15-го січня        

“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.

Для Подорожучючих  - Інтерактивна Ґлобальна Карта УГКЦ    
Де б ви не подорожували, можна знайти найблищу церкву УГКЦ

map.ugcc.ua

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! 

“Така є наука об’явлення щодо любові Бога і щодо любові ближнього.  Нема кращого доказу 
любові, як удячність, і ніщо так до вдячности не побуджує, не веде, як любов.

                                                   Митрополит Андрей Шептицький – 1936 р.

“…свобода — це Божий дар, який варто захищати. Але немає свободи без правди, немає 
свободи без істинних цінностей, бо тоді вона стає порожнім поняттям, стає беззмістов-
ною, тому каже Христос: „Пізнайте правду — і вона зробить вас вільними“.   «Наша дер-
жава може і повинна вийти оновленою з горнила війни.»

Патріарх Святослав, Глава УГКЦ у 246-й день війни (27-го жовтня) 
    

Отці душпастирі, Парафіяльна Рада та парафіяни сердечно вітають Братство Св. 
Архистратига Михаїла із їхнім особливим святом. Бажають міцного здоров’я, 
щастя, радості у праці в Божому винограднику нашої Парафії на многі і благії 
літа!

Складаємо щиру подяку членам підготовчого Комітету Свято-Покровського Празника та 
усім, які долучилися різними способами за підготовку подій в суботу та неділю.  Дякуює-
мо усім парафіянам та прихожанам за участь у Богослужіннях та щедрі датки. 
Про перебіг Празника буде поміщено у Віснику на місяць грудень. 

З нагоди Дня Подяки висловлюємо нашу сердечну подяку усім парафіянам та прихожа-
нам, як також фінансовим та громадським установам, за моральну та фінансову підтримку 
нашої Парафії.  Щиро дякуємо членам Парафіяльної Ради, прицерковних організацій та 
установ, і працівникам Парафії за Вашу посвяту на корість Парафії!

Нехай Бог благословить усіх Вас щедрими ласками!

Дорогі парафіяни храму Свв. Володимира і Ольги!
     У цей нелегкий для України і всіх нас час, виникла потреба допомогти тим, хто ви-
мушений був покинути свою рідну землю і опинитися  у чужій країні, і з нуля починати 
своє життя. Велике прохання, насамперед, до наших парафіян церкви  Свв. Володимира 
і Ольги, допомогти родинам з дітьми придбати теплий одяг і взуття, шкільні речі. Тому 
просимо зголошуватися тих, хто хоче і має змогу допомогти, адаптувати одну родину і 
придбати необхідні речі.
     Також прохання звертатися тим, хто потребує допомоги. Пишіть свої дані (ім‘я, прізви-
ще, імена і вік дітей, номер вашого телефону) у приватні повідомлення (пар. Стор. Фей-
сбуку або Chris Tynia (Христя Сютрик), Luba Teliatynska), ; в парафіяльній канцелярії або 
кожної неділі в аудиторії під церквою теж можна залишити інформацію.
Sts. Volodymyr and Olha Church         739 N Oakley Blvd, Chicago, IL           312-829-5209
 
Запрошуємо до нашого “КНИЖКОВОГО КУТКА” в аудиторії Собору, де можна огля-
нути 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 зна-
ходиться обширний склад гарних предметів для закупу. Ввесь прихід призначений на до-
помогу Україні. Крамничка відкрита в неділі під час Кави. 



20

ÖÅÐÊÎÂÍÈÉ ÂIÑÍÈÊ - ЛИСТОПАД 2022

ПОЖЕРТВИ
Недільна збірка

 
 09/25/2022 $1,586.00 конвертами
   $1,239.00 без конверт
   $2,825.00 разом

 10/02/2022 $1,608.00 конвертами
   $1,254.00 без конверт
   $2,862.00 разом

 10/09/2022 $1,296.00 конвертами
   $1,145.00 без конверт
   $2,441.00 разом

 10/16/2022 $1,545.00 конвертами
   $1,369.00 без конверт
   $2,914.00 разом

На Ремонт і Розбудову Парафії
(збірка в церкві 11 вересня 2022)

   60.00 - Доманчук ПЛ;
   55.00 - Скрупський МН; 
   50.00 - Верещак ЯХ;
   40.00 - Ващур МІ;
   25.00 - Березецька М, Боднар БЛ, Возний НН, 
                Коверко ОЛ; 
   20.00 - Деревяний ПН, Кривокульський ОЛ,
                Кулій А, Медвідь ІО, Мойсей О,
                Мороз МС, Назаревич ОМ, 
                Паробок МЛ, Савечко ПТ, Скрупський
                ВМ, Скрупський МГ, Скрупський ПЛ,
                Телятинський АЛ, Щерб’юк ВМ, Яхван АГ; 
    15.00 - Василик ТД, Кукуруза ВО, Меленчук АН;
    10.00 - Березюк Є, Вільчинський ЮН, Вовк
                МД, Ільчишин БО, Єндик ТО,
                Коцюба-Чорномаз НС, Малинка-
                Гаталевич ЯГ, Мартинюк ЯЛ,
                Мицак Д, Могильчак В, Пилипів СІ, 
                Подьо БІ, Тех-Туркало ДІ, Трач ОМ,
                Фелинюк ІГ, Хомин МХ, Чиж І,
                Шенюк П;
     5.00 - Андрушак ВІ, Антонюк АЛ, Бобель РВ,
                Богуцький ФС, Доцяк М, Духовий ВО,

                Кізима ЯС, Кліщ БС,
                Ковальчишин С, Купчак ЯМ,
                Лазарук-Кобаса МГ, Лотоцький ЮН, 
                Мариневич Л, Мроз КУ, Савчук ЮО, 
                Садова Н, Самнара МО, Скоморох ПМ,  
                Сенчишак М, Собчак С, Сосновий ІГ,
                Сотнікова Г, Турчманович ВІ,
                Тхорик О, Фіщук ОЛ, Чабан МО, 
                Шургот МЛ, Яримович ЛГ;
      3.00 - меньшими пожертвами.   

На Ремонт і Розбудову Парафії
(збірка в церкві 16 жовтня)

  100.00 - Кузич М-Малецький А,
                Мурська ХЛ, Скрупський ВМ,
                Костів-Пері У;
    70.00 - Доманчук ПЛ;
    50.00 - Ільчишин ВА, Смик РМ;
    40.00 - Тех-Туркало ДІ;
    25.00 - Березецька М,Боднар БЛ, 
                Скрупський МН, Федащин М;
    20.00 - Кривдик ІМ, Кулій А, Мойсей О, 
                Скрупський МГ, Савечко ПТ,
                Сематюк ВГ, Смаль РО, Телятинський
                АЛ, Твердохліб ЯО, Трач ОМ,
                Фіщук ОЛ, Щерб’юк ВМ, Щерб’юк АН;  
    15.00 - Меленчук АН, Пилипів СІ;
    10.00 - Вовк МД, Жук МІ, Ільчишин ОБ,  
                Коверко ОЛ, Костриба ТІ,
                Коцюба Н-Чорномаз С, 
                Кривокульський ОЛ,
                Крицун І-Щерб’юк В, Мандрика ВМ,
                Мартинюк ЯЛ, Мицак Д, Луків ІГ, 
                Ривак Р, Тельвак ВО, Подьо БІ,
                Фелинюк ІГ, Фрейтлих МЮ, Хлопась
                АН, Хомин МХ, Хом’як АР,
                Шенюк П, Яримович АГ, Ярмола ЛГ;
      5.00 - Андерсон Н, Бабій НО, Березюк Є, 
                Богуцький ФС, Доцяк М, Заяць Л,
                Іванець БЛ, Горобець Л, Капеняк РЗ,
                Ковальчишин С, Кізима ЯС,
                Костишак Г, Кліщ БС,
                Крижановський ММ, Курило В, 
                Купчак ЯМ, Лазарук-Кобаса МГ, 
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                Луцик А, Могильчак АВ,
                Савчук ЮО, Садова Н,
                Самнара МО, Сетрас І, 
                Скоморох ПМ, Сенчишак М,
                Сотнікова Г, Тхорик О,
                Хариш-Когут І, Чабан МО, Шняк ВН.

Ремонт і Розбудова Парафії 
(зібрано в канцелярії до 26 жовтня)

  500.00 - Open for business;
  400.00 - Іваник МД;
  350.00 - Касараба А;
  300.00 - Гринчишин Є;
  200.00 - Дзюк О;
  150.00 - Костелина ЛМ;
  140.00 - Бусько В;
  100.00 - Зелений ОР, Ільчишин ВІ, Коломиєць Л,  
                Кулик І, Смик РЛ, Рущицька Х, Фольварко І;
    60.00 - Караван ОІ;
    50.00 - Верещак ЯХ, Музика ОО, Тиндик МО, 
                Туршин І;
    40.00 - Левицькі А, Поприч О;
    30.00 - Дзісь Я, Степаняк М-Салдан С,
                Ярошевич МД;
    25.00 - Сендунь АМ, Церковняк Л, Ярмола М;
    20.00 - Возний ЛЗ, Дуда С, Жук МІ, Ткач ЯН,
                Хлопась АН;
    10.00 - Гуцалюк ВН, Ільчишин БО, Хома Л,
                Ярмола ЛГ;
      5.00 - Андрущак ВІ, Богуцький ФС, Галаник РО,  
                 Недошитко Р, Сікора І.
          

Суспільна Опіка
    25.00 - Караван ОІ, Сендунь АМ;
    10.00 - Ярошевич МД.

Львівська Духовна Семінарія
  100.00 - Гринчишин Є.

Свято Покровський Празник
5000.00 - Фундація Спадщина;
1000.00 - Сестринство ППБ;
  250.00 - Смик РЛ;
  100.00 - Дрозд ТМ;

    50.00 - Березецька М, Марцінковський ЄЛ;
    20.00 - Ільчишин ВА;
    10.00 - Савчук ЮО, Сотнікова Г;
      5.00 - Кривокульський ОЛ.
   

Зібрано через інтернет-Tithe.ly
(24 вересня до 24 жовтня)

  375.00 - Рід М;
  100.00 - Гурмак Л;
    30.00 - Намака Р;
    20.00 - Шубінець В;
    10.00 - Крутяк П, Перепічка Л, Шіляк Л.

Військові в Україні
1000.00 - Wayne A Madsen;
  500.00 - Савечко ПТ;
  300.00 - Верес А;
  200.00 - Дзюк О;
  150.00 - Кулик О;
    80.00 - Мамедова Г;
    50.00 - Чепинець І;
    10.00 - Дуда С.

Допомога Україні
  100.00 - Верес А, Кулик І.

Сироти в Україні      
  100.00 - Гринчишин Є, Цяпко Н.

Квіти
  100.00 - Чорномаз С;
    50.00 - Іваник МД, Касараба А;
    30.00 - Бусько В.

Коляда
    65.00 - Касараба А;
    30.00 - Іваник МД.

Івано Франківська Єпархія
  200.00 - Хлопась АН.

Ремонт і Розбудова парафії в пам’ять...
  240.00 - Савицький О в пам’ять батька Степана
                Савицького;
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Вівторок, 8 листопада
За мир і спокій в Україні

Середа, 9 листопада
За мир і спокій в Украіні

Четвер, 10 листопада
В. Склярська за бл. пам. Броніслава
Височанського і Галину Височанську (П)

П’ятниця, 11 листопада
М. Фішер з род. за здоров’я Володимира 
Шлівінського і
всіх воїнів України

Субота, 12 листопада
8:00 рано    Т. Девдюк за бл. пам. Еміляна і
                     Ліну Басюк (П)
                     Л. Мороз за бл. пам.
                     Анатолія (5 річн), Марію,
                     Анну, Івана, Тадея, Миколу,
                     Теклю, Івана, Параску,
                     Василя, Зофію, Марію, Миколу,
                     Катерину, і всіх померших з
                     Родини (П) 
                     НБ. Сохань за бл. пам. 
                     Йосипа (13 річн), Марію, Марію,
                     Богдана, Петра, Мар’яна, Ганну,
                     Федіра, Василя, Ксеню,
                     Марію, Василя, Степана (П) 
9:00 рано    Род. Клиш і Фіняк за бл. пам.
                     Марію (2 річн) (П) 
                     Є. Лущак за бл. пам. Мирона (П)
         

На тиждень від 14 листопада до 19 листопада
Понеділок, 14 листопада
А. Ховідайко за бл. пам. Анастазію 
Кашубу (10 річн) (П)

Вівторок, 15 листопада
За мир і спокій в Україні

Середа, 16 листопада
За мир і спокій в Украіні

                      Галину, Михайла, Марію, 
                      Михайла (П)
                      Род. Кензерських за бл. пам. 
                      Марію, Йосифа, Андрійчика,
                      Андрія (П)
9:00 рано     М. Гриневич за бл. пам. Олену
                      Войтович, Євгена Войтовича,
                      Богдана Войтовича, Любомира 
                      Гриневича, Іванну і Ярослава
                      Гриневичів, Jens Mommsen (П)
                      Родина за бл. пам. Ґеню
                      Тхорик (13 річн) (П)
                      Є. Лущак за бл. пам. Мирона (П)
                      О. Бараболяк за бл. пам. Василя  
                      Буду (П)
                      T. Parciany за бл. пам. Анну
                      Зарічну (3 річн) (П)
                      Є. Гринчишин за бл. пам. Петра 
                      Гринчишина, Данила
                      Скочиляс (П)
                      Н. Григорчук за бл. пам. 
                      о. Михайла, о. Антонія, Дарію,
                      Уляну, Віру, Ігора, Анну, Данила, 
                      Дмитра (П) 

На тиждень від 7 листопада до 12 листопада
Понеділок, 7 листопада
За мир і спокій в Україні

- СВЯТІ ЛІТУРГІЇ -
(Закінчення із стор. 24)

 200.00 - Боднар СІ в пам’ять Ореста Гриневича;
   50.00 - Паверс ВА в пам’ять Ореста 
                Гриневича.

Український Католицький Університет
в пам’ять...

  100.00 - Яримович Г в пам’ять померших з родини.

Квіти в пам’ять...
    30.00 - Гринчишин Є в пам’ять Анни Дацків.
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Четвер, 17 листопада
Род. Декайло за бл. пам. Стефанію Стешин (П)

П’ятниця, 18 листопада
О. Маріуц за бл. пам. Валентину (40 дн) (П)

Субота, 19 листопада
8:00 рано     Т. Девдюк за бл. пам. Еміляна і
                      Ліну Басюк (П)
9:00 рано     Род. Петраш і Черняк за 
                      бл. пам. Анну Дацків (П) 
                      Є. Лущак за бл. пам. Мирона (П)
                      І. Скробач з род. за бл. пам. Михайла 
                      Скробача і Богдана Скробача,
                      Олену Войтович (П)
                      YJ. Slee за бл. пам. Миколу і Ольгу 
                      Крихтяк (П)
         

На тиждень від 21 листопада до 26 листопада
Понеділок, 21 листопада
СВ. АРХ. МИХАЇЛА
8:00 рано     Л. Церковняк за бл. пам. Михайла
                      Церковняка (П)
6:30 веч.      За мир і спокій в Україні

Вівторок, 22 листопада
За мир і спокій в Україні

Середа, 23 листопада
Род. Абрамюк за бл. пам. Анну Абрамюк (П)
Г. Кузьмик за бл. пам. Станіслава Кузьмика (П)
Род. Ярмола за бл. пам. Марію Ярмолу (П)
Род. Смаль за бл. пам. Галину (10 річн), 
Володимира, Оксану, Анастазію, Оксану, 
Броніславу, Мирослава, Анну (П)

Четвер, 24 листопада
ДЕНЬ ПОДЯКИ
За мир і спокій в Україні

П’ятниця, 25 листопада
О. Дзюк за бл. пам. Юстину (27 річн), Михайла, 
Івана, Анну, Софію (П)

Субота, 26 листопада
8:00 рано     Т. Девдюк за бл. пам. Еміляна і   
                      Ліну Басюк (П)
                      Х. Пазник за бл. пам. Павла, 
                      Меланію, Розалію Сеницю (П)
                      ТД. Василик за бл. пам. Івана, 
                      Зеновію Харук, Івана і 
                      Юлію Василик (П)
                      О. Савицький за бл. пам. Степана
                      (40 дн) (П)
9:00 рано     А. Верес за бл. пам. Стефана, 
                      Романа, Павліну,
                      Михайлину, Карло (П)
                      Є. Лущак за бл. пам. Мирона (П)
          

На тиждень від 28 листопада до 3 грудня
Понеділок, 28 листопада
В. Склярська за бл. пам. Андрія Саприкіна (П)
М. Фішер з род. за бл. пам. Теклю Білоцеркович, 
Марію, Палагну, Василя, Григорія (П)

Вівторок, 29 листопада
За мир і спокій в Україні

Середа, 30 листопада
Г. Чукла за бл. пам. Марію Чуклу (18 річн) (П)

Четвер, 1 грудня
Парафія в наміренні о. Романа Артимовича

П’ятниця, 2 грудня
Парафія за бл. пам. о. Павла і Стефанію 
Джулинських (П)
Л. Церковняк за бл. пам. Михайла Церковняка
(41 річн) (П)

Субота, 3 грудня
8:00 рано     Т. Девдюк за бл. пам. Еміляна і 
                      Ліну Басюк (П) 
9:00 рано     Є. Лущак за бл. пам. Мирона (П)
                      T. Parciany за бл. пам. Йосифа
                      Зарічного (П)
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(Закінчення на стор. 22 )

СВЯТІ ЛІТУРГІЇ
(кожного ранку о годині 8:00)

На тиждень від 31 жовтня до 5 листопада
Понеділок,  31 жовтня
ВМ. Войтихів за бл. пам. с. Анну, Василя,
Параскевію, Миколу, Меланію, Марту, Тетяну (П)
ГЛ. Ярмола за бл. пам. Стефана, Марію, Мирослава 
Кондришина (П)

Вівторок, 1 листопада
Парафія за прославу Сл. Божого Митрополита 
Андрея (П)
Н. Цепла за бл. пам. Галину (40 дн), Івана, Степана, 
Анну, Євгенію, Михайла Анну, Степанію, Петра, 
Ігора-Михайла, Пелагею, Пелагею (П)
ПТ. Савечко за бл. пам. Івана, Катерину, Богдана, 
Іллю, Катерину, Григорія, Марію, Андрія, Юлію, 
Богдана, Пелагію (П)

Середа, 2 листопада
Парафія за бл. пам. Стефанію Кологривенко (П)
А. Маршал за бл. пам. Романа Калимона (П)
У. Перрі за бл. пам. Ґеню Тхорик (13 річн) (П)
Є. Гринчишин за бл. пам. Теодора і Анну Дацків (П)

Четвер, 3 листопада
Г. Сотнікова за бл. пам. Олександра, Федора, 
Олександру-Юлію, Омеляна, Ксеню, Леонію, 
Степана, Параску, Катерину (П)
О. Дзюк за бл. пам. Олену (1 річн) і Мирославу 
Харкевич (П)

П’ятниця, 4 листопада
Т. Ястрембська за бл. пам. Ігора Ястрембського
(1 річн) (П)
О. Музика за бл. пам. Теодора, за померших
з родини Фаріон і Штибель (П)

Субота, 5 листопада
8:00 рано     Т. Девдюк за бл. пам. Еміляна і 
                      Ліну Басюк (П)
                      Н. Гладка за бл. пам. Михайла 
                      (40 дн), воїнів Назарія і Максима,

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     Tel. (312) 829-5209
Fax:  (312) 829-4113    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 


