
Христос	хрестився!																				В	ріці	Йордані! 
21.1.2018	

Неділя	після	Богоявлення	–		Sunday	after	Theophany	
	Неділя	Закхея	–	Sunday	of	Zaccheus	

Ephesians	4:7-13;	1	Timothy	4:9-15	&	Luke	19:1-10	
Christ	was	baptised!	 In	the	river	Jordan! 	

Our parish this week                                                  Цього тижня в нашій парафії  
 Нині: перед Літургією панахида +Михайло Лука 
      Після Літургії: Велике водосвяття і спільна куття; 
      After Divine Liturgy: Great blessing of water and parish kuttya 
 23.1.2018 (Tuesday) 10 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy 
 24.1.2018 (Wednesday)  1 p.m. Клюб Зустріч/ Seniors’ Meeting 
   25.1.2018 (Thursday) 10 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy   
  26.1.2018 (Friday) 10 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy  
   7 p.m. Вервиця/Rosary  

Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill. 

 

«Празник Господнього Хрещення показує нам 
одну з найбільших і найглибших правд нашої 
святої віри — таїнство Пресвятої Трійці. При 
Христовім Хрещенні об'явилася Пресвята 
Тройця, яка посвідчила про Його божество. На 
третьому часі в навечір'я празника читаємо: 
"Тройця, Бог наш, себе сьогодні нероздільно 
явила, бо Отець об'явленим свідоцтвом заявив 
споріднення. Дух же у голубиному виді зійшов 
із небес,Син свою пречисту голову склонив 
Предтечі і хрестившись, визволив людей із 
неволі, бо Він чоловіколюбець"»,  
— пише о. Катрій (Пізнай свій обряд).  (РІСУ) 
  

ХРИСТОС ХРЕСТИВСЯ В РІЦІ ЙОРДАНІ!  
CHRIST IS BAPTISED IN THE RIVER JORDAN! 

Разом з празником Пасхи та Зіслання Святого Духа, 
празник Богоявлення належить у Східній Церкві до 
найдавніших. Його почали святкувати в кінці II або на 
початку III ст. Про нього згадує у своїх творах святий 
Климент Олександрійський (+ 215). В Апостольських 
постановах, творі IV століття, про цей празник сказано: 
«Нехай празнують празник Богоявлення, бо того дня 
явилося Христове божество, про яке свідчить Отець при 
хрещенні і Святий Дух у виді голубині, вказуючи на 
Христа».  

Перед празником Господнього Богоявлення у 
богослуженнях говориться: «Вифлеєм залишивши, 
преславне чудо, спішімо до Йордану душею гарячою і там 
побачимо страшне таїнство" (Світилен утрені з 3 січня). 
 

Щире спасибі всім жертводавцям  
  Jan. 14: Regular: $ 587.  Initial offering: $110.   Koliada $205.  
   

Thank you to all our generous donors 

	

Happy Birthday!         Многая літа! 
Вітаємо  парафіян котрі  цього  тижня відзначують день народження.   
Greetings and best wishes to our parishioners who celebrate  their birthday this 
week:  Olga Kowal (22 nd)  and Dan Polischuk (24 th) .  

	

UPCOMING		 	 	 	 						 	 	 	 	 ПІДХОДИТЬ	
	ЙОРДАНСЬКІ	ВІДВІДИНИ:	прошу	записатися	на	листку	при	вході	до	церкви;	
JORDAN	VISITION:	please	sign	up	on	the	sheet	in	the	entrance	to	the	Church	

Friday,	Jan.	26	@	7:30	p.m.:	“Communicating	the	Church	in	the	Age	of	Francis.”	A	lecture	by	Austin	
Iverleigh.	Vanstone	Lecture	Hall,	St.	Jerome’s	University.	Tickets	complimentary,	but	
please	register:	https://ticketfi.com/event/1760/lectures-in-catholic-experience-2017-
2018	

NEXT	SUNDAY:	we	restart	coffee	after	Divine	Liturgy!	
Feb.	2:	we	begin	Easter	Food	Sale	preparations	
Feb.	17:	Забава	Пущення!	Коктейли:	6:00;	Вечеря	7:00;	Забава:	Барви.	Вступ:	$40.	
																Pre-Lent	Dinner	dance:	6p.m.	Cocktails;	supper	7	p.m.;	Dance:	Barvy.	Tickets:	$40.	
Feb.	18:	Засідааня	нашого	відділу	ЛУКЖК	після	Святої	Літургії;		
	 UCWLC	Meeting	after	Divine	Liturgy	

  For many, the high point of the celebration of the 
Feast of Theophany is, of course, the Great Blessing 
of the Waters. This ritual has ancient roots clearly 
tied to Jesus’ Baptism in the Jordan, but reminding 
us above all that the Incarnation is about the 
sanctification of all matter: everything is made pure 
in Christ! On this feastday we are reminded that 
Christ restores all creation to that which it was 
meant to be in God’s act of creation. “The Spirit of 
God moved over the face of the waters” (Gen. 1:2), 
created everything, and it was “very good” (Gen. 
1:31)! In this most glorious and wondrous 
celebration we rejoice that God’s Holy Spirit is 
present in all creation, for He is the one who “fills 
all things” (Eph. 1:23). 

	

	

	


