
Христос	Народився!																				Славіте	Його! 
13.01.2019	

	Неділя	після	Різдва	і	перед	Богоявленням	(голос	8)	–		
Sunday	after	the	Nativity	and	before	Theophany	(tone	8)	

		Галатів	1:11-19;	Матея	2:13-23	і	Марка	1:1-8	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

 
Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    

14.01.2019 (Monday) Обрізання ГНІХ; св. Василія Великого; Новий рік 
 Circumcision of our Lord; St.  Basil  the Great;  New Year  
 10:00 a.m. Божественна Свята Літургія св. Василія Великого  –  
   Divine Liturgy of St. Basil the Great 
16.01.2019  (Wednesday) 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich 
18.01.2019  (Friday) Навечер’я Богоявлення – Eve of Theophany 
 5 p.m. Приготовка пирогів і голубців на Куттю; food preparation for Sunday 
 7 p.m. Велике Повечер’я і Водосвяття – Great Compline and Blessing of Water 
19.01.2019  Богоявлення - Theophany 
 9 a.m. Приготовка пирогів і голубців на Куттю; food preparation for Sunday 
 11:00 a.m. Божественна Свята Літургія і Водосвяття – Divine Liturgy and Blessing of Water 

В слідуючу неділю після Літургії: парафіяльна куття;  
Next Sunday after Divine Liturgy: parish “Kutia” 

 
Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

 

НАДХОДИТЬ                 UPCOMING 
26.1.2019 Парафіяльна Маланка: Відложіть дату у вашім 
календарі! Вступ $50. 
   Save this date and join us for our Parish Malanka! 
 Tickets: $50 

 Щире спасибі всім жертводавцям  
January 6, 2019 (Sunday): Regular: $850.        Initial: $261.         Koliada: $55. 
January 6, 2019 (Svyat Vechir): Regular: $828.  Initial: $60.       Koliada: $45. 
January 7, 2019 (Rizdvo): Regular: $678.          Initial: $50.         Koliada: $180. 
   Seminary Fund: $20.   Clergy Benevolent Fund: $5.     Church in Ukraine: $20. 

SPECIAL DONATION in memory of Oleksander and Maria Malko 
$500. for a new Plashchannytsia 

Thank you to all our generous donors 
	

	

Happy Birthday!                               Многая літа!  
Вітаємо  парафіян котрі  цього  тижня відзначують  день  народження.  

Greetings and best wishes to our parishioners who celebrate their birthday this  week: 
 Lesia Polischuk (15th), Morris Tchir (17th). 

Брати (Роман і Казимир) Шептицькі 
народилися в аристократичні та 
спольонізовані родині графа Яна і Софії (з 
роду Фредрів) Шептицького. Роман з 
молодости відчув покликання в монаший 
стан, прийняв монаше ім’я Андрій і 
згодом стає великим митрополитом нашої 
церкви. Його брат Казимир вибирає інший 
шлях одержавши ступінь доктора права в 
Ягеллонському університеті в Кракові 
(1892). Але адвокат, політик, і суспільний 
діяч не задоволений розкішним життям і в 
1912 році вступає в монастир і принимає 
ім’я Климентій. Відтак ієромонах 
Климентій стає активний в розвитку 
Студитського монашества. Як видатний 	

2019  рік блаженного священно-
мученика Климентія Шептицького 

 
1869-1951 

 
2019 Year of the blessed priest-martyr 

Klymentiy Sheptytsky 

	
правник він стає головним автором статуту “Типікон”  для Студійського уставу.Від 1926 р. він стає 
ігуменом Студійскої Унівської Лаври. З часом його брат митр. Андрей кличе на ширшу службу 
Церкви: 1939 Климентій таємно назначений екзархом на Росію та Сибір; підчас німецької окупації 
він організує систему порятунку євреїв в Галичині та переправлення їх в угорську Україну; а в 
1944 митр. Йосиф Сліпий його назначує головою делегації УГКЦ на переговори в Москві з 
радянськими окупантами. В 1947 р. його зааршетовано і засуджено до Сибірського концтабору але 
зглядно на стан здоровля його затримано в центральні спец-в’язниці Владимиру де й помер 1-го 
травня, 1951. Климентія Шептицького поховано в ямі під стіною в’язниці. 
 

	

	

The Sheptysky brothers (Roman and Casimir) were born into the aristocratic 
and polonised family of the Earl Jan and Sophia (née Fredriv) Sheptysky. 
Roman, at a very young age entered the monastic life, accepting the name 
Andriy. Soon after he became the great metropolitan of our Church. His 
brother Casimir chose a secular career, completing a doctorate in Law in 1892. 
However, his success as a lawyer, politician, and social activist did not satisfy 
him and in 1912 he too became a monk and accepted the name Klymentiy. As a 
priest-monk he was a key leader in the growth of Studite monasticism in 
Ukraine, as the main editor of the order’s statute and, from 1926, as the 
superior of the Lavra in Univ. During WWII he became a very important 
assistant for his brother, Metropolitan Andriy. He was secretly named the 
Exarch for Russia and Siberia and he organized a secret system for saving 
Jews from Nazi persecution in Galicia. In 1944 he headed the official Church 
delegation to Moscow for negotiations with the occupying Soviet authorities. 
He was arrested in 1947 and sentenced to a Siberian camp, but due to poor 
health he remained in the special prison in Vladimir where he died on May 1, 
1951. Klymentiy was buried (without a marker) in a hole dug under the 
prison walls. 

	


