
 
Христос	народився!																				Славімо	Його!	

15.1.2017	
		Неділя	перед	Богоявленням	–	Sunday	before	Theophany	

Timothy	4:5-8;	Mark	1:1-8	
	Christ	is	Born!	 Let	us	glorify	Him!	

 
Our parish this week  Цього тиждня в нашій парафії 

  
 НИНІ: панахида +Михайло Лука 
 16.01.2017  (Monday) 10 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy; +Стефан 
 18.01.2017 (Wednesday) Навечер’я Богоявлення—Eve of Theophany;  
  1:00 p.m. Seniors’ meeting 
  7:00 p.m. Повечер’я і Водосвяття — Great Compline and the blessing of water;   
 19.01.2017  (Thursday) Богоявлення – Theophany; 
  10 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy;  
 20.01.2017 (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 

TOGETHER WE HONOUR OUR PAST AND BUILD FOR THE FUTURE! 
	

Happy Birthday!                         Многая літа ! 
Вітаємо парафіян котрі цього тиждня відзначують день народження. Greetings and best wishes to all 
our parishioners who celebrate their birthday this week: Lesia Polischuk (15th), Morris Tchir (17th), Donna 
Kiecman (20th). 

	

Щире спасибі всім жертводавцям. 
 Jan. 6, 2017:  Regular: $1067. Kolyada: $60.    Initial offering: $90. 
Jan. 7&8, 2017:  Regular: $649.   Kolyada: $130.   Parish Needs: $220.  Initial offering: $55.  Accessibility: $10 

Thank you to all our kind donors!  
	

МАЛАНКА!	28.01.2017	-	$55.	Дорослі/adults;	$50.	Студенти/students.	
NO	ticket	sales	at	the	door.	

Крик болю і страждання українського народу, який із силою 
підноситься через минулі й теперішні рани, є добре відомий Богові! 

 

Листа від Святішого Отця було зачитали під час Архиєрейської Літургії в Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового 7 січня. 
Як розповів Апостольський нунцій в Україні Архиєпископ Клаудіо (Гуджеротті), Глава УГКЦ 
написав був Папі Франциску листа від імені всіх єпископів та вірних греко-католиків на 
завершення Року Божого милосердя. «Папа, прочитавши цього листа, сказав мені, що хоче 
відповісти на нього особисто, аби потім Блаженніший Святослав прочитав його всім єпископам 
і вірним Греко-Католицької Церкви, аби подякувати Главі УГКЦ за листа і дати відчути, 
наскільки він є близький до українського народу», – розповів представник Папи в Україні. 
У листі Папа Франциск подякував за щиру уважність і співучасть у переживанні часу Божої 
Благодаті у Ювілейний рік Божого милосердя. 
«Крик болю і страждання українського народу, який із силою підноситься через минулі й 
теперішні рани, є добре відомий Богові. Бажаю засвідчити вам свою близькість, виражаючи мої 
щирі почуття любові та оновлюючи щоденно пам’ять у молитві за всіх», – написав Святіший 
Отець. 
«Напередодні Різдва, – продовжив у листі Папа Римський, – правдивим як ніколи є те, що 
Господь робиться близьким, приходячи навідати всіх нас у нашій темряві. Образ темряви і ночі 
часто згадується у Писаннях і зображує скорботу та покинутість людини – на противагу 
світлові, знаку Божої присутності. І все ж таки Бог часто виявляв себе людству саме вночі: 
вночі Він провадив із Єгипту народ Ізраїлю вогняним стовпом, вночі Ісус установив (Пресвяту) 
Євхаристію та воскрес із мертвих і також уночі в тиші та покорі став видимим для людей, які 
йшли за світлом зорі, щоб зустріти Дитину. Уночі ніжне світло Бога вміє сяяти, освітлювати й 
утішати, не засліплюючи, а здобуваючи серця». 
«З цими почуттями бажаю поновити мою сердечну близькість та мою щиру любов і занести 
вам, а також братам-єпископам, священнослужителям та всім вірним побажання Святого 
Різдва. Нехай світло Дитятка освітлює та провадить наші кроки дорогою миру, того осяйного 
миру, що є плодом доброї волі, примирення та прощення, який ангели урочисто оголосили по 
землі в Різдвяну ніч», – побажав Святіший Отець Франциск. 

	

	

В	неділю	22-го	січня	10-а	Божественна	Свята	Літургія	і	
Водосвяття	а	опісля	запрошуємо	всіх	на	спільну	
парафіяльну	куттю.	
Sunday,	Jan.	22	Divine	Liturgy	at	10	with	the	Great	Blessing	
of	Water	and	then	we	invite	everyone	to	join	us	for	the	
parish	Kuttia.	

Просимо ВАШОЇ помочі: прийдіть допомогти приготовитися до кутті 
в п’ятницю і суботу рано о 9-ій год. в кухні на великі залі 

Please help us get ready for the parish Kuttia:  
Friday and Saturday at 9 a.m. in the kitchen of the parish hall. 

	

Святіший Отець Франциск особисто написав листа Отцю 
і Главі Української Греко-Католицької Блаженнішому 
Святославу, в якому привітав його, усіх владик та 
українців із Різдвом Христовим. 
Листа від Святішого Отця було зачитали під час Архиєрейської 
Літургії в Патріаршому соборі Воскресіння Христового 7 січня. 
	


