
 
Христос	народився!																				Славімо	Його!	

6/7.1.2017	
Різдво	Христове	–	Nativity	of	Christ	

Galatians	4:4-7;	Mat.	2:1-12	
	Christ	is	Born!	 Let	us	glorify	Him!	

 
Our parish this week  Цього тиждня в нашій парафії 

  
 8.1.2017 (Sunday) Собор Пресв. Богородиці/Synaxis of the Mother of God 
  10 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy  
 9.1.2017 (Monday) Св. первомученика Стефана/St. Stephen the Protomartyr 
  10 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy 
 10.1.2017 (Tuesday) святих Нікомидійських мучеників/Martyrs of Nicomedia 
  10 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy  
 13.1.2017  (Friday) Св. Меланії/ St. Melania 
  10 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy 
  7:00 p.m.  Вервиця /Rosary 
 14.1.2017  (Saturday) Найменування ГНІХ і св. Василія Великого/Circumcision of our Lord  
   and the feast of St. Basil 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/ Divine Liturgy 
 

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: Kevin Potoczny (11th). 

	

Щире спасибі всім жертводавцям. 
Jan. 1, 2017:  Regular: $695. Church donation: Anonymous $1000.   Initial offering: $85. 

Thank you to all our kind donors!  
	

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

	

Наші парафіяльні колядники підуть колядувати в неділю 8-го 
січня від 2-ої год. поп. Якщо Ваша ласка зложити коляду 
просимо вложити в конверту призначена на коляду і передати 
через колядників. Щире спасибі! 
 Our parish carolers will visit homes on Sunday, Jan. 8, 
commencing at 2 p.m. Any church donations can be placed in the 
special “Коляда” envelope and passed on through them. 

 Невимовна радість Різдва Христового! 
 

Народження Ісуса Назарянина це 
найбільше чудо в історії людства – 
бо ж це сам Бог стає людиною – та 
здійснюється в неймовірний спосіб 
Божа обіцянка бути з нами та 
учащати вповні в наше людське 
життя. Воднораз ця подія надає 
значіння до слів псалмопівця: що є 
людина, що Ти пам’ятаєш про неї, і 
син людський. . . а однак учинив Ти 
його мало меншим від Бога, і славою 
й величчю увінчав його! 

Свято Різдва це одночасно свято 
Божої любови котра вповні 
виливається на нас в особі Ісуса 
Христа і це є свято людини і всього 
Божого сотворіння котре стає 
носителем Божества! 

В цей радісний день, день любови і 
миру, складаємо всім нашим 
парафіянам, гостям та Вашим 
рідним найщиріші побажання. 
Молимо Всевишнього щоби 

новонародженне Дитятко принесло 
Вам радість і мир а найголовніше по 
всі дні життя Вашого превеликий 

дар Божої любови! 

о. Мирослав з родиною, о. піддиякон 
Ярослав з родиною та парафіяльна 

рада 

	

	Let	us	glorify	Him!	
			Our	Lord,	our	God	takes	on	our	human	
existence	today	and	thus	demonstrates	to	us	
an	unbelievable	truth:	God’s	love	for	us	is	so	
complete	that,	as	St.	Paul	says:	Who,	although	
being	in	the	form	of	God,	did	not	regard	
equality	with	God	a	thing	to	be	grasped,	He	
emptied	Himself	taking	the	form	of	a	slave.	The	
Son	of	God	gives	up	His	place	alongside	the	
Father	in	order	to	show	us	the	perfect	love	
that	God	has	for	us	all.	
		So	we	are	called	to	glorify	Him.	But	how	can	
we	do	this,	when	God	is	so	far	beyond	us?	Paul	
answers	our	question:	we	are	called	to	be	like	
God	–	loving	to	the	same	extent	that	God	has	
loved	us	all.	St.	Paul	says:	Do	nothing	from	
selfishness	or	empty	conceit,	but	with	humility	
of	mind	regard	one	another	as	more	important	
than	yourselves;	do	not	merely	look	out	for	your	
own	personal	interests,	but	also	for	the	interests	
of	others.		
		It	is	when	we	do	this	–	love	one	another	
completely	– that	we	fulfil	the	promise	of	
today’s	Epistle	reading:	to	live	together	as	
children	of	God,	members	of	one	holy	family.	
May	this	celebration	of	the	wondrous	gift	of	
God’s	love	bring	peace	and	joy	to	us	all!	

Fr.	Myroslaw	and	family	
Rev.	Subdeacon	Jerry	and	family	
Members	of	Parish	Council	

	

Чи хто би подумав, що 
народження маленької 
дитини в маленькім, 
незначнім селі в малозначній 
країні могло б змінити світову 
історію? 

	


