БЮЛЕТЕНЬ BULLETIN
Українська
Греко-Католицька Церква
Зaрваницької Божої Матері

Ukrainian
Greek-Catholic Church of
Our Lady of Zarvanycia

о. Авраам Миллер

Fr. Abraham Miller

5321 17th Ave South, Seattle WA 98108
(206) 762-1055 • abemiller@aol.com • www.ukrchurch.org

Червень/Липень 2017
Pope Francis on April 20
appointed Bishop Venedykt
(Valery) Aleksiychuk as
Bishop of the Saint Nicholas
Ukrainian Eparchy of
Chicago.
More information can be
read from online article at
EWTN site:
http://www.catholicnewsage
ncy.com/news/ukrainiancatholic-eparchy-of-chicagoreceives-new-bishop-18535/

June/July 2017
20 квітня 2017 року, у
Ватикані повідомлено про те,
що Папа Франциск
поблагословив рішення
Синоду Єпископів УГКЦ про
призначення дотеперішнього
Єпископа-помічника
Львівської архиєпархії владику
Венедикта (Алексійчука)
Більше інформації можна
отримати з онлайн редакції
газети Нова Зоря:
http://esnucc.org/new-starpdf/New-Star-52-May-2017UKR.pdf

Розклад Богослужень

Liturgical Schedule

Свята Літургія: кожної неділі - о 10:00 ранку
Вечірня: кожної суботи - о 17:00 вечора
Святкові Дні – о 19:00 вечора

Divine Liturgy every Sunday - 10:00 am
Vespers every Saturday - 5:00 pm
Weekday Holy Days of Obligation – 7:00 pm

Святі Тайни:

Sacraments:

Сповідь: Доступна перед Вечірною у суботу або у
призначенний час.

Penance: Sacrament of Penance is available before
Vespers on Saturday or by appointment.

Хрещення: Просимо повідомити священника, якщо
народилася дитина, щоб назначити дати для
благословення та належних молитв, пов'язаних з
обрядом хрещення. Перед хрещенням, обов'язкова
зустріч з батьками і хресними батьками.
Заталефонуйте священнику, щоб узгодити ці
питання.

Baptism: Please notify the pastor when a child is born
so that we can schedule a date for the prayers and
blessings, prior to Baptism, that are in accordance with
our Rite. Before Baptism, it is necessary to set up a
preparatory meeting with the parents and godparents.
Please call the pastor to make arrangements.

Шлюб: Просимо повідомити священника, як
найменше, за шість місяців до передбаченої дати,
щоб мати достатньо часу для підготовки до цього
життєвого зобов’язання.

Marriage: Please notify the pastor at least six months
before the anticipated date to allow for adequate
preparation for this lifetime commitment.

Відвідини хворих і Причастя: Просимо
повідомити священника, коли член родини
знаходиться у лікарні або хворіє вдома і потребує
відвідин. Найближча родина повинна
зконтактуватися зі священником.

Sacrament of the Sick and Communion Visits: Please
notify the pastor if a family member is in the hospital or
unable to attend services due to illness and would like a
visit. It is the responsibility of the immediate family to
notify the pastor.

Похорон: Просимо зконтактуватися зі священником
перед тим, як домовлятися з похоронним
директором.

Funerals: Please contact the pastor before making
arrangements with the funeral director.

Нові Парафіяни:

New Parishioners:

ЩИРО ВІТАЄМО! Щоб допомогти нам якнайкраще вас обслуговувати, просимо заповнити
реєстраційну картку та повернути її до Секретаря
Членства, пані Христини Криницької.

WELCOME! To help us serve you better, please
complete a registration card and return it to Chrys
Krynytzky, Membership Secretary.

Проcимо подавати повідомлення про події Христині
Криницькій • тел.: (206) 229-8682 • факс: (509) 693-4325
e-пошта: chryskryn@gmail.com

Please submit entries for the bulletin to:
Chrys Krynytzky • ph: (206) 229-8682 • fax: (509) 693-4325
e-mail: chryskryn@gmail.com

ОГОЛОШЕННЯ

ANNOUNCEMENTS

● 12 липня – Святих Петра і Павла, Свята Літургія
в 19:00.

● July 12, Saint Peter and Paul, Divine Liturgy at
7:00pm.

● 18 червня – День Батька. Спільний обід після
Святої Літургії.

● June 18, Father’s Day. There will be a pot luck lunch
after Divine Liturgy.

● Літній Релігійний Табір – плануємо 3-денний
літній денний табір для дітей. Якщо Ви зацікавлені
записати Вашу дитину або просто допомагати –
зверніться до Орести Ржиської

● Summer Religion Camp – we ae planning a three
day summer day camp for the children. If you are
interested either in having your children attend or in
volunteering please contact Oresta Rzhiska.

● Нагадуємо, що Нова Зоря виходить тільки
онлайн. Можна знайти її на сайті Єпархії –
http://esnucc.org/new-star

● Reminder: NEW STAR has gone electronic. You can
get it on the Eparchial website at http://esnucc.org/newstar

● Український Церковний Заклик 2017 – 2018 є
доказом любові і щирості нашої віри та підтримки
духовенства. Це дає кожному з нас можливість
зробити внесок в майбутнє нашої Єпархії, її
парафій та парафіян. В 2017 році наша допомога
потрібна в покритті витрат для забезпечення
наступних функцій: семінаристська освіта та
формації, формування духовенства, захист дітей,
парафії та місії, що потребують підтримки
(занепадаючі та старі), адміністрація єпархії,
євангелізація. Зараз більше, ніж будь-коли, ми
мусимо пам’ятати, що ми маємо бути вдячні за те що
маємо і досягти майбутнього з нашою вірою. Разом
ми робимо великий крок в підготовці нашого
майбутнього. Прошу відправити вашу пожертву до
Єпархії або вкинути її до недільного жертовного
кошика. Якщо ви не отримали конверта, зверніться
до о.Авраама. Дякуємо за Вашу великодушність!

● Ukrainian Catholic Appeal 2017 – 2018 is a
testament to the love and generosity of our faithful and
the dedication and support of our clergy. It gives each
and every one of us the opportunity to invest in the
future of our Eparchy, its parishes and it’s faithful. In
2017, your assistance is needed in meeting expenses for
the following ministries: seminarian education and
formation, clergy formation, child protection, parishes
and missions in need of support, priests in need (ailing
and elderly), eparchial administration, evangelization
and pastoral outreach, and Eastern Catholic formation.
Now, more than ever, we must remember to give thanks
for what we have, and reach out to the future with our
faith and our vision of tomorrow. Together we take a
bold step toward preparing for our future. Please send
your donation to the Eparchy, or drop it in the Sunday
collection basket. If you do not have an envelope please
see Fr. Abraham. Thank you for your generosity!

● Помітьте в календарі – 20-27 серпня табір Св.
Володимира відбудеться в Келовні (Британська
Колумбія). Табір пропонує різноманітні заняття для
дітей від 7 до 15 років.

● Mark your calendar, August 20 – 27 Camp St.
Volodymyr will take place in Kelowna at the OAC
facility. Camp offers a wide range of activities for
campers aged 7-15.

● ПРОЩА ДО СВЯТОЇ ЗЕМЛІ – 12-24 жовтня
2017 року – хода по слідах Христа з о. Йосипом
Остаповичем, Cр Анджелиkа, ССДМ = Сестра
Анджелика, Сестри Служебниці При Непорочної
Діви Марії. Щодо деталей і вартості звертайтеся до
Мирни Аричук – 604-617-7200

● PILGRIMAGE TO THE HOLY LAND: OCTOBER 12

● Сестринство продає вареники з картоплею і
сиром, 14 шт. - $5.00. вертайтесь до чергових по
каві, або дзвоніть по тел. 206-762-1055.

- 24, 2017 Walk in the footsteps of Jesus; an unforgettable
experience with Fr, Joe Ostapowich, Sr. Angelica SSMI.
For details and price call Myrna Arychuk at 604 - 617 7200

● Sisterhood has pyrohy for sale, potato and cheese.
14 pieces for $5.00. If interested, please see one of the
ladies in charge of coffee or call 206-762-1055.

The Holy Father has appointed as bishop of the Eparchy of Saint Nicholas in Chicago for the Ukrainians
(United States of America) His Grace Venedykt (Aleksiychuk, M.S.U.), transferring him from the titular
see of Germaniciana and the office of auxiliary of the archieparchy of Lviv of the Ukrainians.
Valery Aleksiychuk was born on 1 January 1968 in the village of Borshchivka, in the region of Rivne,
Ukraine. He attended the major seminary of Drohobych and on 29 March 1992 he was ordained a priest.
In 1993 he entered the Univ Holy Dormition Lavra of the Studite Fathers and on December 21, 1995 made
his first vows, taking the monastic name Venedykt (Benedict). He obtained a doctorate in spiritual
theology from the Catholic University of Lublin, Poland.
He exercised his ministry in the parish of Bystrytsia (deanary of Drohobych); in Belarus in Polock, and in
the in parish of Vitebsk (1994-1996); and in Canada (1996-1999). He has served as Hegumen of the Lavra
of Univ (2000 and re-elected in 2005); member of the commission of the Major Archbishop for
Monasticism (2004); and administrator of the parish of St. Nicholas, Peremyshlany (2004). Since 2007
he was head of the secretariat of the Council of Monks of the Ukrainian Greek Catholic Church; president
of the liturgical council and president of the major superiors of male religious institutes of the Ukrainian
Greek Catholic Church.
20 квітня 2017 року, у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск поблагословив рішення Синоду
Єпископів УГКЦ про призначення дотеперішнього Єпископа-помічника Львівської архиєпархії владику
Венедикта (Алексійчука) Правлячим єпископом єпархії Святого Миколая УГКЦ з осідком у Чикаґо, США,
перенісши його з титулярного осідку Германіціяни.
Біографічна довідка: Народився 16 січня 1968 року в селі Борщівка Костопільського району Рівненської
області. У 1990-1993 роках навчався в Духовній семінарії в місті Дрогобичі. Був висвячений на священика
29 березня 1992 року. Тоді ж був призначений на парафію села Бистриця Дрогобицького деканату. Крім
того, душпастирював при церкві
Святої Трійці у м. Дрогобич. З 1992 по 1994 рік, працюючи в Патріаршій катехитичній комісії, відповідав за
організацію місійної праці на Східній Україні. 13 травня 1993 року був прийнятий до Свято-Успенської
Унівської лаври монахів Студійського уставу. Отримав монаший постриг 13 жовтня цього ж року. 31грудня
1995 року отримав малу схиму. З липня 1994 року душпастирював у новоствореному монастирі Святих
Бориса і Гліба в Полоцьку (Білорусь). Одночасно працював у парафіях у Вітебську, Могильові, Гомелі,
Бресті. Був духівником в молодіжній християнській організації в Мінську.
У 1996 році закінчив Люблінський католицький університет із написанням магістерської праці на тему
«Християнська духовність за св. Іваном з Кронштадта». З грудня 1996 року перебував у місті СанКетерінс (Канада) з метою заснування у цьому місті нового монастиря. Звідти повернувся у квітні 1999 року,
оскільки був обраний ігуменом Свято-Успенської Унівської лаври. У травні 2000 року повторно був
обраний ігуменом, а в травні 2005 року – переобраний на наступну каденцію. З 2004 року член Патріаршої
комісії у справах монашества. З жовтня 2004 року розпочав докторантське навчання в Люблінському
католицькому університеті. У 2006 році закінчив лецінціат у згаданому університеті з теології духовності.
У 2006 році був адміністратором парафії Святого Миколая в м. Перемишляни. У лютому 2006 року
призначений головою секретаріату Собору монашества УГКЦ. У травні 2007 року очолив Літургійну раду.
У серпні 2007 року був обраний головою Ради вищих настоятелів чоловічих інститутів богопосвяченого
життя УГКЦ. 18 квітня 2008 року в Люблінському католицькому університеті захистив докторську роботу
на тему «Настоятель як духовний отець. Дослідження у світлі творів преподобного Теодора Студита».
3 серпня 2010 року призначений Єпископом-помічником Львівської архиєпархії. Йому призначено
титулярний престол Джерманічана. 5 вересня 2010 року в архикатедральному соборі Святого Юра у Львові
здійснено єпископську хіротонію. Чин архиєрейської хіротонії у присутності Блаженнішого Любомира, за
участю членів Синоду Єпископів УГКЦ здійснив владика Ігор (Возьняк).

ENTHRONEMENT SERVICE OF THE MOST REVEREND
BENEDICT (ALEKSIYCHUK)
Wednesday, June 28
6:00 PM
Great Vespers with Lytiya at the St. Nicholas Ukrainian Catholic Cathedral (835 North Oakley Blvd,
Chicago, IL 60622).
Immediately Following the Service
Patriarch and Bishop Benedict will meet (open to all) with clergy and lay people at the Ukrainian Cultural
Center (2247 W Chicago Ave, Chicago, IL 60622), for a general conference to discuss plans, share
thoughts, and answer questions.
Thursday, June 29
12:00 PM
Hierarchical Divine Liturgy and Enthronement Service at the St. Nicholas Cathedral (835 N
Oakley Blvd, Chicago, IL 60622).
Immediately Following the Service
Banquet at the Ukrainian Cultural Center (2247 West Chicago Avenue, Chicago, IL 60622).
To order tickets please contact St. Nicholas Cathedral - Tel.: 773-276-4537.
Friday, June 30
10:00 AM
Bishop will meet (open only to the clergy from the St. Nicholas Eparchy) with his clergy at the Ukrainian
Cultural Center (2247 West Chicago Avenue, Chicago, IL 60622).
Sunday, July 2
10:00 AM
Hierarchical Divine Liturgy the St. Nicholas Cathedral (835 North Oakley Blvd, Chicago, IL 60622).

