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DIVINE LITURGY SCHEDULE: 
December 3 - 9 

 

 
8:00 For Our Parishioners 
9:30 Health & God’s Blessings for Olya Stashchyshyn………………………....…Mothers in Prayer 
 Health & God’s Blessings for Alla…………………………………………………………...Family 
 Health & God’s Blessings for Yaroslav Voloshyn………………………….....Daughter Oksana 
11:30 Health & God’s Blessings for the sick of our parish…………………...…………..……………… 
 

 
7:45 +John Palko…………………………………………...………………...Natalie & Bohdan Ivanylo 
 +Lev & Lidia Holinaty………………………………………………...…………Taissa Bohdansky 
 +Boshena Olshaniwsky………………………………….…….……….Larissa & Dmytro Pencak 
 

 
7:45 +Ivanna & Mykola Chirowsky & Joseph, Ewhenia & Bohdan……..……Marijka Smishkewycz 
 +Bohdan Fedasiuk…………………………………………………….…….Ihor & Rosalie Laszok 
 +Boshena Olshaniwsky……………………………..……Andrew Maureen & Michael Gilicinski 
 

 
9:00  +Anna Wasylyk………………………...………………………………………….………Stephania 
 +Orest Lysynecky…………………………………………………………………..…………Family 
7:00 PM +Bohdan Fedasiuk……………………………………………………….Ihor & Rosalie Laszok 
 

 
7:45 +Daria Karanovicz…………………………………...………………………………………..Family 
 +Mykhaylo Wasylyk (40th day)……………………………………………….……Taras Wasylyk 
 +Natalia Lazirko……………………………………………………….………….Jablonskyj family 
 

 
7:45 +Mykola……………………………………………………………………………....Son Oleksandr 
 +Vasyl & Maria Myhalyk……………………………………………………………Daughter Anna 
 +Natalia Lazirko……………………………………………………….……...….Szpyhulsky family 
 

 
9:00  +Anna Wasylyk………………………………………………………………………Taras Wasylyk 
 +Daria Karanowich……………………………………………………...………Taissa Bohdansky 
 +Dmytro, Yulia, Semen……………………………………………………....Podberezniak family 
5:00 PM +Natalia Lazirko………………….………………………………….Basil & Andreo Romaniuk 

Sunday 3 (26th Sunday after Pentecost)                   Eph. 5:9-19 ~ Lk. 12:16-21 

Monday 4 (Barbara, G- Mrt.)                           1 Tim. 5:1-10 ~ Lk. 20:27-44 

Tuesday 5 (Sabbas, Ven.)                           Gal. 5:22-6:2 ~ Mt. 11:27-30

Wednesday 6 (St. Nicholas)                        Heb. 13:17-21 ~ Lk. 6:17-23 

Thursday 7 (Ambrose, Bish.)                            1 Tim. 6:17-21 ~ Lk. 21:28-33                                                                      

Friday 8 (The Prefeast of the Immaculate Conception)    Gal. 4:22-31 ~ Lk. 8:16-21  

Saturday 9 (The Immaculate Conception)        Gal. 4:22-31 ~ Lk. 8:16-21                                                                                 
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Парох: о.Тарас Свірчук, ЧНІ 
Отець-помічник: 
   о. Микола Бичок, ЧНІ 
Завідує канцелярією:  
           Ксеня Гапій 
Дяк та диригент церковного 
хору:                   
           Михайло Стащишин 
***************************** 
Pastor: 
    Rev. Taras Svirchuk, CSsR 
Assistant pastor: 
    Rev. Mykola Bychok, CSsR 
Office administrator:  
            Ksenia Hapij 
 
Cantor & choir director: 
       Michael Stashchyshyn 
 

***************************** 
Marriages & Baptisms by  

 appointment only 
***************************** 
 
Address:  719 Sanford Ave., 
          Newark, NJ   07106-3628 
Phone:  (973) 371-1356 
FAX:     (973) 416-0085 
Web site: www. stjohn-nj.com 
E-mail: stjohn-nj@outlook.com 
YouTube and Facebook account:  
         St. John UCC Newark NJ 
Preschool:  (973) 371-3254 

 
 
 

У  КРАЇНСЬКА  
КАТОЛИЦЬКА 
ЦЕРКВА СВ.     

        ІВАНА 
XРЕСТИТЕЛЯ 

 
Хорошою вправою для серця було 

б нахилитися, щоб допомогти  
комусь піднятись.  

 
__________________________ 

 
Good exercise for the heart: 

bend down to help  
someone get up.  
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Тропар воскресний, глас 1: Хоч камінь 
запечатали юдеї* і воїни стерегли пречисте 
тіло Твоє,* воскрес Ти, тридневний Спасе,* 
даруючи світові життя.* Ради цього сили 
небесні взивали до Тебе, Життєдавче:* Сла-
ва воскресенню Твоєму, Христе,* слава цар-
ству Твоєму,* слава промислові Твоєму,* 
єдиний Чоловіколюбець. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 
Кондак, глас 1: Воскрес Ти як Бог із гробу 
у славі* і світ із собою воскресив,* і людське 
єство як Бога оспівує Тебе,* і смерть щез-
ла.* Адам же ликує, Владико,* і Єва нині, від 
узів ізбавляючись, радується, взиваючи:* 
Ти, Христе, той, хто всім подає воскресення. 
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
Богородичний, глас 1: Коли Гавриїл зві-
щав Тобі, Діво: Радуйся,* – з голосом вопло-
чувався Владика всіх * у Тобі, святім киво-
ті,* як рік праведний Давид:* Явилася Ти 
ширша небес, * що поносила Створителя 
твого.* Слава тому, що вселився в Тебе,* 
слава тому, що пройшов із Тебе,* слава то-
му, що висвободив нас різдвом твоїм. 
Прокімен, глас 1: Будь, Господи, милість 
твоя на нас, бо уповали ми на Тебе. 
Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, пра-
вим належить похвала. 
Апостол: До Ефесян послання святого апос-
тола Павла читання (5: 9-19) 
Браття!  Плід світла є в усьому, що добре, 
що справедливе та правдиве. Шукайте пиль-
но того, що Господеві подобається. Не беріть 
участи в безплідних ділах темряви, а радше 
їх картайте, бо що ті люди потай виробля-
ють, соромно й казати. Все, що ганиться, 
стає у світлі явним, а все, що виявляється, 
стає світлом. Тому говорить: “Прокиньсь, о 
сплячий, і встань із мертвих, а Христос 
освітить тебе!” Тож, уважайте пильно, як 
маєте поводитися, - не як немудрі, а як 
мудрі, використовуючи час, бо дні лихі. Тому 
не будьте необачні, а збагніть, що є Господ-
ня воля. І не впивайтеся вином, яке дово-
дить до розпусти, а сповнюйтеся Духом. 
Проказуйте між собою вголос псалми й гим-
ни та духовні пісні, співайте та прославляйте 
у серцях ваших Господа. 
Стихи на Алилуя: Бог, що дає відплату 
мені і покорив народи мені.  
Ти, що величаєш спасення царя і твориш 
милість помазаникові своєму Давидові і сіме-

Sunday tropar, tone 1: Though the stone was 
sealed by the Jews* and soldiers guarded Your 
most pure body,* You arose, O Savior, on the 
third day,* and gave life to the world.* And so the 
heavenly powers cried out to You, O Giver of 
life:* Glory to Your resurrection, O Christ!* Glory 
to Your kingdom!* Glory to Your saving plan,* O 
only Lover of Mankind. 
Glory be to the Father, and to the Son, and to the 
Holy Spirit. 
Kondak, tone 1: You arose in glory from the 
tomb* and with Yourself You raised the world.* 
All humanity acclaims You as God, and death has 
vanished.* Adam exults, O Master,* and Eve, re-
deemed now from bondage, cries out for joy:* 
“You are the One, O Christ, Who offer resurrec-
tion to all.” 
Now and for ever and ever. Amen! 
Theotokion, tone 1: When Gabriel uttered to 
you, O Virgin, his “Rejoice”* – at that sound the 
Master of all became flesh in you, the holy ark*. 
As the just David said, you have become wider 
that the heavens carrying your Creator*. Glory to 
Him Who dwelt in you!* Glory to Him Who came 
forth from you! * Glory to Him Who freed us 
through birth from you! 
Prokimen, tone 1: Let Your mercy, O Lord, be 
upon us, as we have hoped in You.   
Verse: Rejoice in the Lord, O you just; praise 
befits the righteous. 
Epistle: A reading from the Letter of the Holy 
Apostle Paul to the Ephesians (5: 9-19)  
Brothers! Light produces every kind of goodness 
and justice and truth. Be correct in your judgment 
of what pleases the Lord. Take no part in vain 
deeds done in darkness; rather, condemn them. It 
is shameful even to mention the things these 
people do in secret; but when such deeds are 
condemned they are seen in the light of day, and 
all that then appears is light. That is why we read: 
“Awake, O sleeper, arise from the dead, and 
Christ will give you light.” Keep careful watch over 
your conduct. Do not act like fools, but like 
thoughtful men. Make the most of the present 
opportunity, for these are evil days. Do not 
continue in ignorance, but try to discern the will of 
the Lord. Avoid getting drunk on wine; That leads 
to debauchery. Be filled with the Spirit, addressing 
one another in psalms and hymns and inspired 
songs. Sing praise to the Lord with all your hearts. 
Alleluia Verses: God gives me vindication, and 
has subdued peoples under me.  
Making great the salvation of the king, and show-
ing mercy to His anointed, David, and to His pos-

26-тa неділя по Зісл. Св. Духа 26th Sunday after Pentecost 
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Забери зі свого життя  
ці 10 непотрібних речей 

 1. Забудь про потребу завжди доводити 
свою правоту. Серед нас так багато тих, хто 
навіть під загрозою розриву чудових відносин, 
завдаючи біль і створюючи стрес, не може 
змиритися і прийняти іншу точку зору. Воно 
того не варте. 
2. Відпусти контроль. Будь готовим відмо-
витися від необхідності постійно контролюва-
ти все, що відбувається з тобою: ситуації, 
події, люди тощо. Чи то рідні і близькі, колеги 
або незнайомці на вулиці – просто дозволь їм 
бути такими, якими вони є. 
3. Відпусти почуття вини. Звільнися від по-
треби звинувачувати інших за те, чим ти во-
лодієш або не володієш, за те, що ти відчу-
ваєш або не відчуваєш. Перестань розпорошу-
вати свою енергію і візьми повну відповідаль-
ність за своє життя. 
4. Зупини негативну розмову з собою. Як 
багато людей наносять шкоду собі, тільки то-
му, що дозволяють негативним думкам і 
емоціям управляти їх життям. Не довіряй всь-
ому, що говорить твій логічний розсудливий 
розум. Ти кращий і здатен на більше, ніж вва-
жаєш насправді. 
5. Забудь про постійної потреби скаржи-
тися на безліч речей: народ, владу, ситу-
ації, події, які роблять тебе нещасним, сумним 
і пригніченим. Ніхто не може зробити тебе 
нещасними, ніяка ситуація не може тебе за-
смутити, без твоєї на те згоди. 
6. Відмовся від критики. Перестань крити-
кувати людей, які інші, ніж ти, і події, які не 
відповідають твоїм очікуванням. Ми всі різні. 
7. Забудь про потребу справляти вра-
ження на інших. Перестань перевтілюватися 
і бути тим, ким ти не є насправді. Зніми маску, 
прийми і полюби своє справжнє Я. 
8. Перестань чинити опір змінам. Зміни – 
це нормально, вони необхідні нам, щоб руха-
тися з пункту А у пункт Б. Зміни допомагають 
змінювати і наше життя, і життя довко-
лишніх на краще. 
9. Не приліплюй ярлики. Перестань чіп-
ляти ярлики на людей і події, про які ти не 
знаєш або просто не розумієш. І поступово 
відкривай свою свідомість на нове. 
10. Відпусти минуле. Це складно, oсобливо, 
коли минуле подобається більше, ніж те-
перішній час, а майбутнє трохи лякає. Але тобі 
необхідно прийняти той факт, що теперішній 
час – це все, що у тебе є. 

Remove the following 10  
unnecessary things from your life. 

1.Forget about your need to always prove 
that you are right. There are many among us 
who even at the risk of breaking up wonderful 
relationships, cause pain and create stress and 
cannot accept the fact that another point of 
view exists.  None of this is worth it.  
2.Let go of control. Do not feel that you need 
to control everything that touches your life: 
situations, events, people etc. Be it relatives or 
friends, colleagues or strangers in the street, 
simply allow then to be who and what they are. 
3. Let go of guilt.  Get rid of the need to 
blame others for what you have or do not have 
for what you feel or do not feel.  Stop pulveriz-
ing your energy and take full responsibility of 
your life. 
4. Stop the negative conversations that 
you have with yourself. Very many people 
bring harm to themselves only because they 
allow negative thoughts and emotions to rule 
their lives. Don’t trust everything that your logi-
cal and wise mind has to say.  You are better 
and capable of much more than you realize.  
5.Forget about the constant need to com-
plain about an infinite number of things: 
your country, the government, situations, 
events that make you unhappy and depressed.  
No one can make you miserable, no situation 
can make you sad, without your consent.  
6. Refuse to criticize.  Stop criticizing people 
who are different from you and events which 
do not live up to your expectations.  We are all 
different.  
7. Forget about the need to impress oth-
ers. Stop incarnating and be who you really 
are.  Take off your mask and accept and learn 
to love the real YOU.  
8. Stop objecting to changes. Changes are 
a natural process and are necessary to move 
from point A to point B.  Changes help to 
change our lives and our surroundings for the 
better.  
9. Do not gossip.  Stop gossiping about 
things that you know nothing about or do not 
understand.  And gradually open your mind to 
new things. 
10. Let go of the past. We know that this is 
difficult to do. And if you liked your past better 
than you like the present, the future tends to 
be frightening. But it is imperative that you ac-
cept the fact that the present is all that you 
have.    
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КІЛЬКА СЛІВ 
ВІД НАШОЇ БЛАГОДІЙНОЇ АКЦІЇ 

   Пише до нас Ольга 
Куриляк, дитячий кардіо-
лог зі Львова.   
 «Мама була сирота а 
батько з бідної родини, 
біженець із зони війни на 
сході України.  Живуть во-
ни в притулку для бездом-

них.  Покликали мене оглянути дитину, 
якій було 12 днів.  Дитина мала рідкісну 
хворобу коронарної артерії і їй терміново 
треба було операції, бо без цього дитина 
була б не вижила.  Але хоч держава обі-
цяла оплатити операцію батьки мусіли від 
операції відмовитися бо не мали грошей 
на дорогу до Києва і на побут і харчуван-
ня мами під час і після операції. З допомо-
гою др. Куриляк, наші «Ангели Милосер-
дя» передали цій родині $300 і за ці гроші 
мама могла поїхати з дитиною до лікарні в 
Києві і кілька днів там переночувати.  
Операції успішно вдалася і сьогодні дити-
на жива і здорова.»   

A FEW WORDS  
FROM OUR CHARITABLE FUND 

 We received a letter from 
Olha Kuryliak, a pediatric cardiolo-
gist in Lviv. 
 In her letter she says: “The 
mother was an orphan and the 
father comes from a poor family, 
and is a refugee from war-torn 
eastern Ukraine. They now live in 
a homeless shelter.  I was called to examine 
their 12 day old child.  The child had a rare 
disease of the coronary artery and needed an 
operation as soon as possible, for she was not 
expected to live without it.  But though the 
government would pay for the procedure the 
parents could not agree to the operation for 
they did not have the money for a trip to the 
hospital in Kyiv and a short stay there as the 
child would be recuperating from the opera-
tion. But, with the help of Dr. Kuryliak our 
“Angels of Mercy” were able to pass along 
$300 to them and the mother was able to pay 
for the expenses of the trip to the hospital.  
The operation was successful and today the 
child is alive and well.” 

 We would like to remind you that оur 
St. John’s Charitable Fund is now suggest-
ing two different charitable projects - the An-
gels of Mercy and a collection of warm jack-
ets and warm boots for the poor of Ukraine. 
 We will be mailing ONLY jackets and 
boots and ask that you leave them at the en-
trance to our church hall. Thank you in ad-
vance for your kindness and generosity!  

 Ми хочемо нагадати Вам, що Благо-
дійний Фонд нашої церкви тепер займа-
ється двома проектами - акцією Ангелів Ми-
лосердя а також проводимо збірку теплих 
курток та теплого взуття для бідних людей 
в Україні.  Ми висилаємо виключно куртки і 
взуття. Просимо залишати речі в куточку 
при вході до церковної залі. Заздалегідь 
дякуємо Вам за вашу чуйність та щедрість! 

ПОВІДОМЛЕННЯ   
 

СЬОГОДНІ 
86-ий Відділ СУА запрошує всіх до церков-
ної залі на Різдвяний Базар. Тут можна ку-
пити традиційні страви і також подарунки під 
ялинку.  Прийдіть на їхній базар та залишіть-
ся на сніданок.  

 

ГРУДЕНЬ 
10-го - (11:00 рано) Ірвінґтонський відділ ор-
ганізації СУМ запрошує всіх діточок на 
зустріч зі Святим Миколаєм а всіх дорос-
лих на сніданок.  

17-го - РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ 

ANNOUNCEMENTS 
 

TODAY 
UNWLA Branch 86 invites you to our church 

hall for their Christmas Bazaar. They are 
selling traditional dishes and various Christmas 
decorations and gifts. Come and please stay 
for breakfast.  

 

DECEMBER 
 10th -  (11:00 am) The Irvington Branch of 
SUM invites all the children of our parish for a 
meeting with St. Nicholas and all adults for 
breakfast.   

17th -  CHRISTMAS CONCERT 
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terity for ever. 
Gospel: Luke 12: 16-21 
At that time the Lord told this parable: “There 
was a rich man who had a good harvest. “What 
shall I do?” he asked himself. “I have no place to 
store my harvest. I know!” he said, “I will pull 
down my grain bins and build larger ones. All my 
grain and my goods will go there. Then I will say 
to myself: You have blessings in reserve for years 
to come. Relax! Eat heartily, drink well. Enjoy 
yourself.” But God said to him, “You fool! This 
very night your life shall be required of you. To 
whom will all this piled-up wealth of yours go?” 
That is the way it works with the man who grows 
rich for himself instead of growing rich in the sig-
sight of God.” 
Communion Hymn: Praise the Lord from the 
heavens, praise Him in the highest. Alleluia! Alle-
luia! Alleluia! 

ні його до віку. 
Євангеліє: Від Луки 12: 16-21 
Сказав Господь притчу оцю: “В одного багача 
земля вродила гарно. І почав він міркувати, 
кажучи сам до себе: Що мені робити? Не маю 
де звезти врожай мій! І каже: Ось що я зроб-
лю: розберу мої стодоли, більші побудую і 
зберу туди все збіжжя і ввесь мій достаток та 
й скажу душі своїй: Душе моя! Маєш добра 
багато в запасі на багато років! Спочивай собі, 
їж, пий і веселися! А Бог сказав до нього: 
Безумний! Цієї ж ночі душу твою заберуть у 
тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак 
воно з тим, хто збирає для себе, замість щоб 
багатіти в Бога.”  
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте 
його в вишніх. Алилуя, Алилуя, Алилуя. 

As every year, our parish is sponsoring a PRE-
CANA Program for all those who plan to get 
married this coming year.  Please note that we 
hold Pre Cana courses only once a year and this 
year it will be on the weekend of March 10th 
& 11th. Pre Cana is a prerequisite for all those 

who want to have their wedding here at St. 
John’s. Please register as soon as possible.  

Як щороку при нашій парафії відбудуться кур-
си для тих молодих пар, які планують 

цього року побиратися. Просимо звернути 
увагу, що ми пропонуємо такі курси лиш раз в 

році і цього року вони відбудуться   в днях  
10-го і 11-го березня. Наша церквa цього 

вимагає від всіх пар. Ласкаво просимо  
якнайскоріше зареєструватися. 

We invite you to come to our 
Traditional 

 

CHRISTMAS  
CONCERT 

which will be held in our   
St. John’s Church in Newark 

 

on Sunday, December 17, 2016 
at 11:00 am, after the 9:30 Liturgy. 

 

Come with your family and friends. 
We will share in a Christmas spirit 

and will glorify the  
NEWBORN CHILD JESUS.  

 

(Please note that there will be  
no 11:30 Liturgy on this day) 

Запрошуємо вас на 
наш традиційний 

 

РІЗДВЯНИЙ  
КОНЦЕРТ 

який відбудеться у нашій  
церкві св. Івана Хрестителя в Нюарку 

 

в неділю 17-го грудня oб 11.00,  
після Служби Божої о 9:30.   

 

Прийдіть з  родиною та друзями.  
Поділимося різдвяним  

настроєм та прославимо  
ДИТЯTKO IСУС! 

 

(Просимо звернути увагу,  що цього дня не 
буде Служби Божої об 11:30 год.) 


