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Слава	  Ісусу	  Христу!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Слава	  на	  віки!	  
	  Неділя	  перед	  Різдвом—Sunday	  before	  the	  Nativity	  

Неділя	  отців—Sunday	  of	  the	  Fathers	  
3.1.2016	  

Glory	  to	  Jesus	  Christ!	   Glory	  forever!	  
Our parish this week  Цього тиждня в нашій парафії 

 04.1.2016 10 a.m. Бож. Свята Літургія/ Sunday Divine Liturgy  
 06.1.2016  Навечер’я Різдва/Eve of the Nativity 
        9:30 p.m. Велике Повечеря/Great Compline 
        10:00 p.m. Бож. Свята Літургія/ Sunday Divine Liturgy 

 07.1.2016 Різдво/Christmas Day 
        11 a.m. Бож. Свята Літургія/ Sunday Divine Liturgy 
 08.1.2016 Собор Пресвятої Богородиці/Synaxis of the Mother of God 
       10 a.m. Бож. Свята Літургія/ Sunday Divine Liturgy 
 09.1.2016 св. Первомуч. Стефана/St. Stephen the First Martyr 
       10 a.m. Бож. Свята Літургія/ Sunday Divine Liturgy 

З приводу надходящих Різдвяних Свят бажаємо всім смачної куті та Веселих Свят! 
We wish you all a most wonderful Holy Supper and joyous celebration of Christ’s Nativity! 

Щире спасибі всім жертводавцям. 
December 24:     Regular: $ 740.                                                 Accessibility: $500. (Nadia Sirko)          

Special donations: $500. Walter Waganka;    $1,000. Anonymous 
Thank you to all our kind donors! 

 

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: Joseph Slusarczyk (3rd), Leonid Chernysh, Oleh Sydorczak 
and Nicholas Trusz (5th). 

	  

90 years together in K-W 
	  

Христос народився!  
   Це слова, якими небесні сили потішили пастирів, що вночі стояли на сторожі біля своїх 
отар. Христос народився! Це вістка, яка перемінила ніч на день, смуток на втіху, очікування на 
сповнення надії. Христос народився! Це радість, яка сходить із небес і спонукає людину діяти: 
шукати вічного Бога в новонародженій дитині, служити Йому, як ближньому, та ділитися цією 
радістю з іншими. . .  
Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його благовоління! 
   Це слова небесної Літургії, в якій ангельські хори величають Бога за Його любов до людини. 
Стаючи учасниками та свідками цієї неземної дійсності, пастирі дізнаються про істинну причину 
різдвяної радості. Народився Спаситель, і в Ньому відкривається найглибша суть нашої віри, – віри 
в милосердну Божу любов до своїх творінь, яка робить нас людьми Його благовоління. . .  
   Дорога до миру стала для нас дорогою до ближнього. Ми вчимося бути солідарними. Ми вчимося 
відчувати потреби наших солдат на фронті як власні потреби. Ми вчимося перейматися болем тих, 
хто втратив рідних і близьких, болем поранених і полонених як своїм болем. Серед щоразу більших 
нестатків, економічної скрути, усе ще всюди присутньої корупції та недостатньо ефективного 
політичного управління ми не втратили співчуття до ближнього, стали відповідальнішими і 
сміливішими в обстоюванні власної гідності, продовжуємо ділитися з потребуючими останнім: тим, 
що маємо, тим, що вміємо і знаємо, тим, у що віримо, – тим, ким ми є. Шляхом до нашої перемоги в 
Христі є те, що єднає, примирює та робить нас спільнотою. Солідарність, співчуття і довіра дають 
нам надію в Бозі та відкривають справжню дорогу до миру. 
   Саме в цій всенародній солідарності у вірі, надії та любові ми відчуваємо живу присутність Бога 
серед нас, Його справжнє народження на нашій землі. Дорога до ближнього стала для мільйонів 
українців дорогою до Божої любові. Можна сказати, що в цьому дивному благоволінні Божому до 
нас, у цій солідарності ми знайшли ключ до перемоги. Бо, як навчає апостол Павло, «коли Бог за 
нас, хто проти нас?» (Рим. 8, 31). . . . 
…. Веселих свят Різдва Христового, смачної куті та щасливого нового року! 
Христос народився! Славімо Його! 
      † СВЯТОСЛАВ 

FROM THE PASTORAL LETTER OF THE UKRAINIAN CATHOLIC BISHOPS OF CANADA 
 

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

The unapproachable God, out of mercy, wished to become visible for us. He comes in 
the flesh, to be born as a human being of the most pure Virgin, in the city of 
Bethlehem. Therefore, let us hasten with devotion to receive him.  

[Sessional hymn, prefeast of the Nativity]  
   It is the middle of the night. You are sound asleep in bed. Suddenly you are awakened by 
knocking at the door. Who could it be at this hour? Could it be refugees from Syria fleeing their 
war-torn homeland? Could it be an ex-convict released from the local prison with no place to go? 
Could it be a stranger from Ukraine claiming to be a long lost relative? Could it be an older man 
with a young wife about to give birth, but for whom the health care system has no bed?  
 Dear Brothers and Sisters in Christ!  

As we prepare to celebrate the birth of the Lord Jesus during this Christmas season we find ourselves at the beginning of 
the Holy Jubilee Year of Mercy initiated by Pope Francis this past December 8th. The purpose of the Holy Jubilee Year, 
according to Pope Francis, is to encounter the mercy of God. And the primary way we encounter God is through Jesus 
Christ, the face of the Father’s mercy. 
….	  One of the important symbols used during the Holy Jubilee Year is that of the holy door. In cathedrals and other 
appointed churches a door is designated through which the faithful are invited to enter the church. The holy door stands 
as a symbol of the extraordinary pathway towards salvation that is offered to the believers, through prayer, penitence, 
and works of mercy. The holy door becomes a door of mercy through which anyone who enters will experience the love 
of God who consoles, pardons and instils hope. 
…	  This Christmas season, in the spirit of the Holy Jubilee Year of Mercy, let us reach out to the strangers and to those in 
need, be they from Ukraine or from Syria, be they in prisons or homeless on the streets, be they sick or jobless, be they 
alone and near death. Let us show by our good deeds and by our love that we share with them the mercy of our 
Heavenly Father who shares with us his love and goodness. And let us repeat the praise of the angels as they sang at the 
birth of Christ: Glory to God in the highest and on earth peace to those on whom his favour rests. [Lk. 2:14]  

The Blessing of the Lord be upon you! 
 
	  

	  


