
 
Христос	хрестився!																				В	ріці	Йордані!	

22.1.2017	
Неділя	після	Богоявлення-Sunday	after	Theophany	

Ephesians	4:7-13;	17-23;	32-40;	Mat.	4:12-17	
Сhrist	was	baptised!	 In	the	river	Jordan!	

 
 

Our parish this week  Цього тиждня в нашій парафії 
 ЗАПРОШУЄМО	ВСІХ	після	Літургії	на	спільну	куттю!	

YOU	ARE	INVITED	after	Liturgy	to	our	parish	Kuttia!	
НИНІ: панахида +Тарас Ковальчук 
 23.1.2017 (Monday) 10 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy; +Йосиф Худзінський  
 24.1.2017 (Tuesday) 10 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy 
 25.1.2017 (Wednesday) 11 a.m. Молебень/Moleben 
   1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting  
 27.1.2017 (Friday) 7:00 p.m.  Вервиця /Rosary 
 28.1.2017 (Saturday) МАЛАНКА $55.	Дорослі/adults;	$50.	Студенти/students 

 

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: Olga Kowal (22nd), Dan Polischuk (24th), 

	

Щире спасибі всім жертводавцям. 
Jan. 15, 2017:  Regular: $803. Initial offering: $170 Kolyada: $645. Parish needs: $65. 

Thank you to all our kind donors!  
	

Блаженніший Святослав пояснив, що в сьогоднішньому дні ми святкуємо наше з вами усиновлення. 
«Тому що Ісус Христос сьогодні об’явлений і проголошений своїм Небесним Отцем у Дусі Святому як 
Син єдинородний, який відвічно родиться від Отця згідно своєї Божественної природи. Але сьогодні Він 
сходить у струї Йорданські, аби дати можливість кожному з нас стати синами і доньками Божими. Він 
хоче з нами розділити те, ким Він є. Зробити нас причасниками Його істини. Тому в сьогоднішній день 
вода начебто набирає інструменту Божого усиновлення». 
«Христос сходячи в Йорданські струї, освячуючи води, торкаючи всесвіт своєю присутністю, об’являє 
нам тайну Хрещення», – сказав Глава Церкви. 
«Кожен з нас, у момент Хрещення стає сином і донькою Божою. «І це стає нашою найбільшою 
таємницею. Кожен з нас повинен відкрити у собі, що ми не є невільники, не є раби. Ми не є 
інструментами якоїсь політики чи інших земних сил. Найглибшою правдою, істиною про 
кожного з нас є те, що ми є синами і доньками Всевишнього, якими ми стали в момент 
Хрещення, прийнявши Духа Святого в Таїні миропомазання». 
«І ця вода, яку ми сьогодні благословляємо, є водою відродження, водою очищення. Христос приймає 
сьогодні Хрещення задля нас, щоби нас зробити учасниками своєї синівської спадщини. Щоб кожен з 
нас міг пізнати Бога, мати можливість увійти в Божу присутність. Тому сьогодні ми наче відновляємо 
найглибшу правду про себе. Знаходимо свою справжню гідність і тотожність у Таїнстві нашого 
хрещення». 
«Ми сьогодні хочемо причаститися цієї йорданської води, аби ми в нашому житті сповняли 
всяку істину. Ми сьогодні просимо, аби Христос обновив у нас те хрещення водою і Духом 
Святим, Духом Святим і вогнем, які ми отримали тоді, коли стали християнами. Усвідомити 
власну гідність – це вже є революцією.  
«Ми просимо, аби цією йорданською водою, якою ми причащаємося, несемо до своїх домівок, 
окроплюємося, Господь Бог зіслав своє благословення на Україну, виявив нашу правду, нашу істину, в 
якій живемо, за яку боремося і за яку вмираємо. Нашу гідність, нашу силу, яка є в Бозі. Нехай наш 
український Йордан понесе цю освячену воду по всіх куточках нашої землі. Нехай ця вода вижене з 
України всякого врага і супостата, нехай покаже правду, нехай принесе нам перемогу правди і добра», – 
побажав Блаженніший Святослав. 

confident	that	we,	reading	this	bulletin	are	not	that	person,	but	this	week,	reflecting	on	the	Feast	of	
Jordan,	I	am	struck	by	the	radical	meaning	of	this	event,	and	wonder	if	those	I	encounter	throughout	
my	day	recognize	God	in	me.	Do	I	act	as	if	my	celebration	of	Christmas	includes	recognizing	God	as	a	
vibrant	Trinity?	Do	I	show	that	I	take	part	in	a	community	dependent	on	love	and	generosity?	
Christ’s	baptism	in	the	Jordan	river,	in	water,	essential	to	life	and	to	living,	shows	us	that	all	of	
creation,	including	us,	is	sacred.	As	Christians,	we	come	together	to	celebrate	this	knowledge	of	
belonging	to	such	a	community	of	love,	joy,	and	support.	Do	my	actions	reflect	this	love	for	the	
world?	Do	I	value	the	water	that	the	world	needs	for	survival?	This	year,	when	Father	comes	to	
bless	our	homes	with	the	water	of	the	Jordan	Feast,	I	will	take	time	to	appreciate	the	sacredness	of	
that	water	and	rejoice	in	the	love	we	nurture	in	our	parish	community.	When	I	am	mindful	of	a	
Trinitarian	embrace,	maybe	my	ordinary	actions	in	my	regular	days	will	spread	that	warmth	of	
knowledge	that	God	is	with	us.	
	

	

	
We	may	all	know	examples	of	people	who	say	
one	thing	and	do	another,	without	even	
recognizing	that	they	are	inconsistent.	I’m	not	
thinking	of	neurological	issues,	but	more	
specifically	of	how	some	people	manage	to	
separate	their	daily	grind	from	their	“church”	life	
(which	might	be	Sunday	Liturgy	as	an	obligation	
that	once	fulfilled	can	be	forgotten).	I	am		

	

Глава УГКЦ на Водохреща: 

«Усвідомити власну гідність –це вже є 

революцією» 
	


