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EPARCHIAL APPEAL
SHARE 2017

e spiritual principles of stewardship are the foundation
of this Appeal. As disciples of Jesus, we are called to
receive God’s gis gratefully, cultivate them responsibly,
to share them lovingly with others and to return them
with increase to the Lord.
SHARE 2017 — Eparchial Appeal is the major fund-

raiser in the Ukrainian Catholic Eparchy of Saint Nicholas
to support the most critical areas of operation: Parishes
& Missions, Evangelization, Communication and Christian
Outreach, Seminary Formation, Eastern Catholic For-
mation, Eparchial Administration, Child Protection,
Priests In Need.

Духовні принципи служіння є глибоко закладені
в основі цього Заклику. Як послідовники Ісуса
Христа, ми покликані з подякою одержувати Божі
дари, з відповідальністю їх помножувати, з любов’ю
ділитися ними з іншими та повертати Господеві з
надлишком.
АКЦІЯ 2017 — Єпархіальний Заклик є основною

щорічною кампанією збору коштів в Українській
Католицькій Єпархії Святого Миколая на підтримку
найважливіших проектів, таких як: Парафії та Місії,
Євангелізація, Комунікація та Християнське Звер-
нення, Семінарійна Формація, Східня Католицька
Формація, Єпархіальне Адміністрування, Безпечне
Середовище, Священики у Потребі.

Parishes and Missions
Парафії та Місії

Seminary Formation
Семінарійна Формація 

EPARCHIAL APPEAL GOAL
МЕТА ЄПАРХІАЛЬНОГО ЗАКЛИКУ

$150,000

Saint Nicholas Ukrainian Catholic Eparchy
Office of Stewardship & Development

2245 West Rice Street, Chicago, IL 60622
Tel.: 773-276-9500 Fax: 773-276-6799

E-mail: stewardship@esnucc.org

OUR MOST IMPORTANT PROJECTS
НАШІ НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОЕКТИ

WAYS TO GIVE:
Cash, Real Estate, Annuity, Bequest.

СПОСОБИ ПОЖЕРТВИ:
Готівка, Нерухомість, Ануїтети, Заповіт.

SAINT NICHOLAS UKRAINIAN CATHOLIC EPARCHY
УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЄПАРХІЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

ALL DONATIONS ARE TAX DEDUCTIBLE.
УСІ ПОЖЕРТВИ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ПОДАТКУ.

Eparchial Administration
Єпархіальне Адміністрування

Safe Environment
Безпечне Середовище

Allocation of Expenses
Розподіл Видатків

ЄПАРХІАЛЬНИЙ ЗАКЛИК
АКЦІЯ 2017

Other Vital Areas
Інші Важливі
Ділянки

Apostolic Support
Апостольська
Підтримка

Mission Parishes
Місійні Парафії

Administrative
Адміністрування

New Star
«Нова Зоря»

Ministry
Служіння

Seminarians
Семінаристи
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“Every good thing given and 
every perfect gi is from above, 

coming down from the Father of lights, 
with whom there is no variation or shiing shadow.”                                                                                     

James 1:17

Glory Be to Jesus Christ!
My Dear Brothers and Sisters in Christ,

We are easily tempted to think that the good we find in our
lives is the result of our own efforts. But of course the truth
is that every good and perfect gi is from our heavenly Fa-
ther. His greatest gi to us is Christ our Lord. And the Lord’s
greatest gi to us, coming through His cross and resurrec-
tion, is the gi of His own divine life. at gi comes to us
in baptism, it is nourished in the Holy Eucharist, healed,
strengthened and consecrated through the Holy Mysteries
(Sacraments) of His Church.

We naturally experience those Mysteries along with our
worship in our local parishes. But Christ did not create
parishes. Instead, He called the apostles and gave them, the
first bishops, the power and authority to preach, teach and
govern the faithful. It is the bishop who is the High Priest in
every eparchy, and every priest and deacon serves in his
name. It is the bishop who is the first teacher and preacher
for all the churches under his care, and it is the bishop who
governs and cares for all the parishes and all the faithful who
are entrusted to him. 

In a certain sense every church is the bishop’s cathedral,
every priest is his first assistant, every man, woman and child
his own parishioner. e whole eparchy is his parish.

While we wait for a new bishop to be appointed, the work
of our eparchy must continue, so that he may carry on with
what Bishop Richard le for him, as it has happened in a long
line from Jerusalem, to Constantinople, to Kyiv and now to
Chicago. For this great work, I humbly ask for your kind gi
so that the Christian faith, the faith of Ukraine, our faith, may
continue to thrive and flourish to the glory of God Who has
blessed us beyond understanding.

Your Brother in Christ,

Very Reverend Richard Janowicz
Administrator of Saint Nicholas Eparchy

Parishes and Missions
Includes new missions support

and grants, loans to parishes need-
ing emergency assistance.

Seminary Formation 
Includes the formation of future

priests and deacons and the an-
nual clergy Chrism Conference.

Communication and
Christian Outreach

Includes support of the
eparchial newspaper, e New
Star, the eparchial web site and
other communication programs.

Eastern Catholic
Formation

Provides parish catechetical
support for children, teens and
adults.

Eparchial
Administration

Includes support of the Holy
See, United States Conference of
Catholic Bishops, the Church in
Ukraine and Chancery operations.
Provides canonical, legal and fi-
nancial expertise, stewardship and
development support to parishes.

Priests In Need
Includes priests who have re-

tired without a pension or medical
insurance; are on sick leave or in
need of special help.  

Парафії та Місії
Підтримка існуючих та нових

місій, позички парафіям потре-
буючим невідкладної допомоги.

Семінарійна Формація
Включає формацію майбут-

ніх священиків та дияконів, а
також щорічну конференцію
духовенства.

Комунікація та
Християнське Звернення

Включає підтримку єпархі-
альної газети «Нова Зоря»,
єпархіальної веб-сторінки та
інших засобів комунікації.

Східня Католицька
Формація

Забезпечує парафії катехи-
тичною підтримкою дітей,
юнацтва та дорослих.

Єпархіальне
Адміністрування

Підтримка Папського Пре-
столу, Конференції Католицьких
Єпископів США, Церкви в
Україні та єпархіальної канцеля-
рії. Пропонує канонічні, пра-
вові, фінансові поради та
допомогу в управлінні і роз-
витку діяльности парафій. 

Священики у Потребі
Включає священиків, які

вийшли на емеритуру без пенсії
чи медичного страхування, або
потребують особливої опіки.

«Всяке добре даяння й
усякий досконалий дар згори

сходить від Отця світла, 
в якого нема ані зміни, ані тіні переміни». 

Якова 1:17

Слава Ісусу Христу!
Мої Дорогі Брати і Сестри у Христі,

Ми схильні думати, що усе добре, що знаходимо в на-
шому житті є результатом наших власних зусиль. Але,
правда в тому, що кожен добрий, або чудовий подарунок
є від нашого Небесного Отця. Його найбільший дар для
нас - Господь наш Христос. І найбільший дар Христа для
нас, що приходить через Його хрест і воскресіння, є дар
Його Божественного життя. Цей дар приходить до нас в
хрещенні, і є живлений Святою Євхаристією, зцілений,
укріплений і освячується Святими Тайнами Його
Церкви.

Ми природно досвідчуємо ці Таїни разом з богослу-
жінням в наших місцевих парафіях. Але Христос не
створював парафії. Замість цього Він закликав апостолів
і дав їм, першим єпископам, владу і авторитет, щоб про-
повідувати, навчати і керувати віруючими. Саме єпи-
скоп, є тим первосвящеником в кожній єпархії, і кожен
священик і диякон служить в його імені. Саме єпископ
є першим учителем і проповідником для всіх громад під
його опікою. Саме єпископ управляє і піклується про усі
парафії та віруючих, які є довірені йому.

У певному сенсі кожна церква є катедрою єпископа,
кожен священик є його першим помічником, а кожні чо-
ловік, жінка і дитина його парафіянами. Уся єпархія це
його парафія.

Поки ми чекаємо призначення нового єпископа, праця
нашої єпархії повинна продовжуватися, щоби він міг
продовжувати те, що владика Ришард залишив для
нього, так як це сталося в довгій лінії з Єрусалиму, до
Константинополя, до Києва, і, в даний час, до Чикаго.
Для цієї великої роботи, я ласкаво прошу вас о щедрий
подарунок, щоби християнська віра, віра України, наша
віра, могла продовжувати розвиватися і процвітати на
славу Бога, Який благословив нас за межею розуміння.

Ваш Брат у Христі,

Всечесніший Отець Ришард Янович
Адміністратор Єпархії Святого Миколая

Very Reverend Richard Janowicz
Administrator of Saint Nicholas Eparchy

Всечесніший Ришард Янович
Адміністрітор Єпархії Святого Миколая

MOST IMPORTANT
EPARCHIAL
PROJECTS

PLEASE DONATE TODAY!
БУДЬ ЛАСКА, ЗРОБІТЬ ВНЕСОК СЬОГОДНІ!

НАЙВАЖЛИВІШІ
ЄПАРХІАЛЬНІ 

ПРОЕКТИ


