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DIVINE LITURGY SCHEDULE: 
January 20-26 

 

 
8:00 For Our Parishioners 
 

9:30 Health & God’s Blessings for Oksana Duchnycz…….……………..….……Mothers in Prayer 
 Health & God’s Blessings for Ruslan, Tetiana Mykhaylyk………Ludmila & Yaroslav Volotka 
 Health & God’s Blessings for Nadia & Yaroslav…………………………..…….Galina Vlasyuk 
 

11:30 Special intention…………………………………………………..………...………..……………… 
 

 

 
7:45 +Olga Podberezniak…………………………………...……..…...………John & Tania Zielonka 
 +Michael Gudzy……………………………………...………...…..…………Ray & Maria Ferens 
 

 

 
7:45 +Iryna Ostapiuk………………………………………………...………………………Nadia Bihun 
  +Olga Podberezniak………………………………………...………..……John & Tania Zielonka 
 

 

 
7:45 +For all deceased family members………………………………………...……Martha Borowyk 
  +Olga Podberezniak……………………………………………………………………Jerry Padko 
 

 

 
7:45 +Mykhajlo Nyshchey………………………………………………………………………Daughter 
  +Olga Podberezniak………………………………………………………...…………Helena Ciok 
 

 

 
7:45 +Maria Malyszka, Irene Smiliniec, Andriy Malyszka, Maria Malyszka….…Bohdan Smoliniec 
  +Olga Podberezniak………………………………………………………..………Krystyna Witek 
 

 

 
7:45 +John, Natalia, Maria Mokrynsky………………………………..……Daughter & niece Natalie 
 +Polina, Kateryna, Olena, Yuriy, Mykola, Maria, Ivan, Olena & Mykola…...….Ivonyak family 
 +Lidia (40th day)………………………………………………………………......Son Vyacheslav 
 

5:00 PM  +Michael Gudzy & Ivas Kuziw……………………...……………………………Gudzy family 
   +Iwanna Martynetz……………………………………...Mary–Ellen Martynetz and children 

Sunday 20 (35th Sunday After Pentecost) 

Monday 21 (St. Maximus the Confessor) 

Tuesday 22 (St. Timothy, apostle) 

Wednesday 23 (St. Clement, hieromartyr) 

Thursday 24 (St. Xenia of Rome, venerable) 

Friday 25 (St. Gregory the Theologian, archbishop) 

Saturday 26 (St. Xenophon and his wife Mary, venerables) 
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Парох: о.Тарас Свірчук, ЧНІ 
Сотрудник: 
   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 
Facebook: St. John Ukrainian  
           Catholic Church Newark NJ  
YouTube: St. John UCC Newark NJ 
Preschool:  (973) 371-3254 

 

УКРАЇНСЬКА  
КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА  

СВ. ІВАНА  
XРЕСТИТЕЛЯ 

 

 

 
Життя - це ряд  

тисяч крихітних чудес.  
Зауважуйте їх! 

 
_________________________ 

 
 

Life is a series  
of thousands of tiny miracles.  

Notice them! 
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Sunday tropar, tone 2: When You went down 
to death, O Life Immortal,* You struck Hades 
dead with the blazing light of Your divinity.* 
When You raised the dead from the nether 
world,* all powers of heaven cried out:* “O Giver 
of life, Christ our God, glory be to You!” 
Glory be to the Father, and to the Son, and to 
the Holy Spirit. 
Kondak, tone 2: You rose from the tomb, O 
almighty Savior*; and Hades, seeing this wonder, 
was stricken with fear; and the dead arose*. 
Creation saw and rejoices with You, and Adam 
exults*. And the world, my Savior, sings Your 
praises for ever. 
Now and for ever and ever. Amen! 
Theotokion, tone 2: The tomb and death could 
not hold the Mother of God*, unceasing in her 
intercession  and an unfailing hope of 
patronage*, for as the Mother of Live she was 
transferred to life by Him* Who had dwelt in her 
ever-virgin womb. 
Prokimen, tone 2: The Lord is my strength and 
my song of praise, and He has become my 
salvation. 
Verse: The Lord has indeed chastised me, but 
He has not delivered me to death. 
Epistle: A reading from the Letter of the Holy 
Apostle Paul to the Colossians (3: 12-16)  
Brothers! Put on then, as God’s chosen ones, 
holy and beloved, heartfelt compassion, 
kindness, humility, gentleness, and patience, 
bearing with one another and forgiving one 
another, if one has a grievance against another; 
as the Lord has forgiven you, so must you also 
do. And over all these put on love, that is, the 
bond of perfection. And let the peace of Christ 
control your hearts, the peace into which you 
were also called in one body. And be thankful. 
Let the word of Christ dwell in you richly, as in all 
wisdom you teach and admonish one another, 
singing psalms, hymns, and spiritual songs with 
gratitude in your hearts to God. 
Alleluia Verses: The Lord will hear you in the 
day of tribulation; the name of the God of Jacob 
will shield you. 
Lord, grant victory to the king, and hear us in the 
day that we shall call upon You. 
Gospel: Luke 18: 18-27 
At that time, one of the ruling class asked Jesus, 
“Good teacher, what must I do to inherit eternal 
life?” Jesus answered him, “Why do you call me 
good? No one is good but God alone. You know 
the commandments, ‘You shall not commit 

Тропар воскресний, глас 2: Коли зійшов 
Ти до смерти, Життя безсмертне,* тоді ад 
умертвив Ти блистінням божества.* Коли ж 
і умерлих із глибин підземних воскресив 
Ти,* всі сили небесні взивали:* Життєдавче, 
Христе Боже наш, слава Тобі. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 
Кондак, глас 2: Воскрес єси з гробу, 
всесильний Спасе,* і ад, увидівши чудо, 
зжахнувся, і мертві востали,* а творіння, 
бачачи, радується разом з тобою,* і Адам 
веселиться, і світ, Спасе мій, оспівує Тебе 
повсякчасно. 
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
Богородичний, глас 2: В молитвах 
невсипущу Богородицю* і в заступництвах 
незамінне уповання* гріб і умертвіння не 
втримали.* Бо як Матір Життя до життя 
переставив той,* хто вселився в утробу 
приснодівственну. 
Прокімен, глас 2: Кріпость моя і пісня моя 
– Господь, і став мені спасенням. 
Стих: Караючи покарав мене Господь, та 
смерті не передав мене. 
Апостол: До Колосян послання святого 
апостола Павла читання (3: 12-16) 
Браття! Вдягніться, отже, як вибрані Божі, 
святі й любі, у серце співчутливе, доброту, 
смиренність, лагідність, довготерпеливість, 
терплячи один одного й прощаючи одне 
одному взаємно, коли б хтось мав на кого 
скаргу. Так, як Господь простив вам, чиніть 
і ви так само. А над усе будьте в любові, що 
є зв'язок досконалости, і нехай панує в 
серцях ваших мир Христовий, до якого ви 
були покликані, в одному тілі, та й будьте 
вдячні. Слово Христове нехай у вас 
перебуває щедро: навчайтесь у всякій 
мудрості й напоумлюйте одні одних, 
співаючи Богові з подякою від свого серця 
псалми, гимни та духовні пісні. 
Стихи на Алилуя: Вислухає Тебе Господь 
у день печалі, захистить Тебе ім’я Бога 
Якова.  
Господи, спаси царя і вислухай нас, в який 
тільки день призовемо. 
Євангеліє: Від Луки 18: 18-27 
В той час один чоловік приступив до Ісуса, 
спокушаючи його і кажучи: “Учителю 
благий, що мені робити, щоб успадкувати 
життя вічне?” А Ісус озвавсь до нього: 

35th Sunday after Pentecost 35-та Неділя після Зісл. Св. Духа 
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A prayer for friends 
 Lord, I thank you for the many 
things that our friends have given us, 
and for all the kindness that they have 
shown us. We thank You for the beauty 
that they have shared with us.  We pray 
that each step they take is filled with 
Your faith, each thought that they think 
is filled with Your hope, and each 
moment they live is filled with Your 
love. Bless our friends with health, 
wholeness, life, and love. May they be 
healthy and happy, and may life be kind to 
them. Guard over them with every care, make 
their path easy and their labors fruitful. Dry 
their tears if they weep; sanctify their joys; 
raise their courage if they weaken; restore 
their hope if they lose heart; bring them health 
if they be ill, truth if they err, repentance if 
they fail. 
 Loving God, we also pray for the grace 
to be good friends. May we be a gentle 
presence in the lives of our friends, ever willing 
to listen, to forgive, and to extend hospitality. 
May we contribute encouragement, comfort, 
wisdom, accountability, and loyalty to our 
friendships. Help us to reserve judgment and 
faithfully pray for our friends as we walk 
together, heart to heart and hand-in-hand. May 
we be generous with our time, with our hearts 
and with our souls, so that they feel the 
support that they have in our friendship. May 
they be confident of our love and may our love 
always nourish them. 
       Lord, we also pray for those who have lost 
their friends, or those who, for other reasons, 
do not have friends. Help them to bear their 
loneliness without being angry at the world, 
and give them the strength to be open to new 
friendships.  
  And finally, Lord, please accept us 
as Your friends. Allow us to always approach 
You with our joys and plans, our tears and our 
sorrows. Allow us to come to You for Your 
precious advice. Please forgive us for all of our 
failings.  Teach us to be honest with You, loyal 
to You, and to always be by Your side. May the 
kindness that You have shown us be a lesson 
to us. May we learn to mirror Your empathy 
and Your generosity, and may this, in turn, 
strengthen our other friendships and bring 
beauty and joy to the lives of those whom we 
love. 

Mолитва за друзів 
 Господи, дякуємо за все те, що 
дали нам друзі і за всю доброту, яку 
вони нам показали. Дякуємо за красу, 
якою вони з нами поділилися. Ми 
молимось, щоб їх кожний крок був 
наповнений вірою, кожна думка, над 
якою вони застановляються була 
наповнена надією і кожна їхня 
хвилина була наповнена любов’ю.  
Поблагослови наших друзів 
здоров’ям, цілісністю та любов’ю. 

Нехай вони будуть здорові, щасливі. 
Охороняй їх, щоб вони мали легкий шлях і 
щоб їх зусилля приносили плоди. Витри їх 
сльози, коли вони плачуть, освяти їх радість. 
Дай їм відвагу, коли їм бракуватиме сил, 
віднови їм надію, коли вони будуть 
знеохочені, поверни їм здоров’я, коли вони 
будуть хворі,  подаруй їм правду, коли вони 
помиляються і покаяння якщо їм щось не 
вдасться.  
 Люблячий Боже, ми також молимось, 
щоб Ти дав нам ласку бути добрими друзями 
для інших. Щоб ми могли дарувати друзям 
ніжність, щоб ми були готовими вислухати, 
простити, та завжди були гостинними до 
них.  Щоб ми вміли заохочувати, потішати та 
дарувати розсудливість, відповідальність та 
відданість. Допоможи нам стриматися від 
критики та йти з друзями рука в руку, серце 
в серце та часто молитися за них. Дозволь, 
щоб ми ділилися своїм часом, серцем та 
душею, щоб наші друзі завжди відчували від 
нас підтримку. Нехай вони будуть впевнені в 
нашій любові і нехай наша любов завжди 
живить їх.     
 Ми також молимося за тих, котрі 
втратили своїх друзів. Дай їм силу видержати 
самотність без гніву на увесь світ і дай їм 
силу бути відкритими до нових друзів. 
 І в кінці, прошу прийми нас як своїх 
друзів. Дозволь нам завжди до Тебе 
приходити з радостями, планами, сльозами 
та журбою.  Дозволь нам користати з Твоїх 
дорогоцінних порад. Навчи нас бути 
відкритими з Тобою, вірними Тобі і завжди 
бути біля Тебе. Нехай Твоя доброта буде нам 
прикладом. Навчи нас віддзеркалювати Твоє 
співчуття і Твою щедрість і нехай це посилює 
нашу дружбу та принесе красу та радість 
тим, кого ми любимо. 

https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5889
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Привітання Блаженнішого Святослава 
з Новим роком  

 Перебуваючи на порозі 2019 року, 
входячи в цей Новий рік та новий час, ми 
відчуваємо певну тривогу. Адже увесь світ 
переживає тривогу. Ми бачимо, як Європа 
перебуває в стані неспокою, а весь світ 
відчуває, що перед нами може бути період 
нестабільності. Зрештою, все нове викликає 
тривогу і природний страх. Тому я закликаю 
вас зробити крок у майбутнє в любові до 
Бога, до своєї Батьківщини і до своїх 
ближніх. Апостол Йоан зазначає: «Там, де є 
любов, немає страху». Любов усуває страх. 
Давайте у цій любові, яку Господь Бог, 
народжуючись у таїнстві Різдва, відкриває і 
дарує нам, зробимо крок у Новий рік. У 
любові, яка навчить нас не боятися, а 
перемагати, у любові, яка буде силою, щоб 
розвивати й будувати нове краще життя! 
Нехай Божа любов супроводжує нас у 
Новому році й буде нашим благословенням. 
«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина 
свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в 
Нього, не згинув, але мав життя вічне», – 
написано в Євангелії. Нехай ці слова будуть 
новорічним вітанням, з яким ми увійдемо у 
Новий 2019 рік!  

Кілька слів від нашого  
благодійного фонду… 

 

       Завдяки добрим, ідейним 
людям, які допомагають нам в 
Україні, нам вдалося принести 
трошки радості хворим в 
психіатричнiй лікарні в 
Карпатах.  Зрозуміло, що там 
ніхто не ніс торб з продуктами 
але волонтери наварили 
голубців та спекли солодке і 
пригостили хворих тим, чого 
вони ніколи не дістають в 
лікарні.  Це здається маленьке 

діло але розповідають наші волонтери, 
що радості було дуже багато. Дякували, 
як хворі так і ті, які приготовляли для 
них обід. Вони казали, що їм було дуже 
пирємно дивитися, як хворі радіють. 
 На даний час ваші датки принесли 

$32,139  
на наш проект нагодувати голодних. 

A few words from our 
Charitable Program…. 

 
 Thanks to the kind and 
committed people who help us in 
Ukraine, we were able to bring joy to 
many. Among these recipients were 
the patients in a psychiatric hospital 
in the Carpathian Mountains. Of 
course, our kind helpers did not visit 
this hospital with bags of food. 
Rather, they prepared a meal of 
stuffed cabbage and baked goods, 
and treated the patients in this 
hospital to something that they had 
never experienced before. To us, this meal may 
seem simple, but the patients in this hospital 
greatly appreciated it. Both the patients and the 
volunteers who prepared the meal send their 
thanks. The volunteers said that they found 
great satisfaction in bringing this bit of joy to 
those who desperately needed it. 
            To date, your donations toward feeding 
the hungry total: $32,139. 

A greeting from his beatitude Sviatoslav 
at the start of a New Year 

        As we stand in the doorway to the year 
2019, and as we walk into a New Year and 
into a new moment in time, we feel a certain 
fear. After all, the entire world is living in 
fear. Europe is in a state of anxiety, and 
there is a period of instability before us. 
While it is natural for anything new to bring 
with it trepidation and fear, I call upon you to 
step into the future with love for God, for 
your country and for your neighbors.  The 
Apostle John said, “Where there is love, there 
is no fear.”  Love overpowers fear. Let us 
step into the New Year surrounded by the 
love which God shares with us in the mystery 
of the nativity - a love which teaches us not 
to fear, but rather to conquer; a love which 
brings about the strength necessary to 
develop and to build a better life! May God’s 
love carry us through 2019, and be a blessing 
for us.  “For God so loved the world that He 
gave His only begotten Son, that everyone 
who believes in Him should not perish, but 
have eternal life.”  May these words remain 
with us throughout this New Year! 
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“Чому мене звеш благим? Ніхто не благий, 
хіба один Бог. Ти заповіді знаєш: не 
перелюбствуй, не вбивай, не кради, не 
свідкуй ложно, шануй свого батька і матір.” 
Той же відповів: “Все це я зберіг змалку.” 
Почувши те Ісус, сказав до нього: “Одного 
ще тобі бракує: продай усе, що маєш, і 
роздай бідним, і будеш мати скарб на небі; 
тоді прийди і йди слідом за мною.” Почувши 
це, той засмутився вельми, бо був дуже 
багатий. Глянув Ісус на нього й мовив: “Як 
тяжко тим, що багатства мають, увійти в 
Царство Боже! Легше пройти верблюдові 
крізь вушко в голці, ніж багатому ввійти в 
Царство Боже.” А ті, що слухали, сказали: 
“Хто ж тоді може спастися?” Він відповів: 
“Неможливе в людей, можливе є в Бога.” 
Причасний: Хваліте Господа з небес, 
хваліте його в вишніх. Алилуя, Алилуя, 
Алилуя. 

adultery; you shall not kill; you shall not steal; 
you shall not bear false witness; honor your 
father and your mother.’” And he replied, “All 
of these I have observed from my youth.” 
When Jesus heard this he said to him, “There 
is still one thing left for you: sell all that you 
have and distribute it to the poor, and you will 
have a treasure in heaven. Then come, follow 
me.” But when he heard this he became quite 
sad, for he was very rich. Jesus looked at him 
and said, “How hard it is for those who have 
wealth to enter the kingdom of God! For it is 
easier for a camel to pass through the eye of a 
needle than for a rich person to enter the 
kingdom of God.” Those who heard this said, 
“Then who can be saved?” And he said, “What 
is impossible for human beings is possible for 
God.” 
Communion Hymn: Praise the Lord from the 
heavens; praise Him in the highest. Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! 

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 23rd & 24th.  

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 
курси 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 23-
го і 24-го березня. Наша церквa цього 
вимагає від всіх пар. Ласкаво просимо  
якнайскоріше зареєструватися. 

+Zoriana Smorodsky was buried from our 
church.  We pray to our Almighty Father that 
He accept her into His Heavenly Kingdom.  
May she rest in peace! 

З нашої церкви поховано бл. п. Зоряну 
Смородську. Молимо Всевишнього 
Господа Бога, щоб прийняв її до Свого 
Небесного Царства.  Вічна їй пам’ять! 

ОГОЛОШЕННЯ 
 

СЬОГОДНІ 
Матері в Молитві  

запрошують вас на сніданок. 
 

Січень 
26-го - Управа Організації Лекмів запрошує 
до Українського Народного Дому 140 
Prospect Avenue в Ірвінґтоні на святкування 
Свят Вечора. Вечеря почнеться о 6:30 веч. а 
забава при оркестрі Черемош о 9:00.  Кошт 
вечері - $30; забави - $25. Вечеря і забава - 
$50. Діти (10-16) - $10. Щоб зарезервувати 
квитки та столи дзвоніть за телефоном 973-
951-3625 або 973-699-0648.  

ANNOUNCEMENTS 
 TODAY 

The Mothers in Prayer invite you 
to our church hall for breakfast. 

January 
26th - The Lemko Society invites everyone 
to come to the Ukrainian National Home at 
140 Prospect Avenue in Irvington for their 
celebration of a Christmas Eve followed by a 
dance.  Dinner starts at 6:30 and the dance at 
9:00 pm. Price of dinner - $30 and dance - 
$25. For those who will attend both, the price 
will be $50.  Children (10-16) - $10.00. To 
reserve а table please call 973-951-3625 or 
973-699-0648. 


