
Христос	Раждається!																				Славімо	Його! 
7.1.2018	

Різдво	ГНІХ	–	Nativity	of	the	Lord	
Galatians	4:4-7	&	Matthew	2:1-12	

Christ	is	born!	 Let	us	glorify	Him! 	
Our parish this week                                                  Цього тижня в нашій парафії  

 8.1.2018 (Monday) Собор Пресв. Богородиці/ Synaxis of the Mother of God 
  10 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy 
 9.1.2018 (Tuesday)  св. первомуч.  Cтефана/ Holy firstmartyr Stephen 
  10 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy 
 10.1.2018 (Wednesday)  Нікомидейських мучеників/ Martyrs of Nicomedia  
  10 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy; +Анастазія Луців (40-ий день) 
   11.1.2018 (Thursday) святих младенців/ Holy Innocents 
   10 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy  
  12.1.2018 (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary  

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

 

  Щире спасибі всім жертводавцям   
  Dec. 31: Regular: $ 832.   Church donations: $1,300.     
   Memorial donation in memory of Mrs. M. Malko: $500. (Anonymous) 

Thank you to all our generous donors 

	

Happy Birthday!                           Многая літа !  
Вітаємо  парафіян котрі  цього  тижня відзначують день народження.  Greetings 
and best wishes to  al l our parishioners who celebrate their birthday this  week:  
Kevin Potoczny (11 th) .  

	

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА  
(уривок) 

 
. . . У Різдві Христос нас усіх робить багатими, насичує і підносить з усіх видів бідності, бо 

Він народжується у Вифлеємі для того, щоб кожну людину зробити своїм братом чи своєю 
сестрою – дитиною Божою, учасником вічних Божих благ. Ось чому Різдво – свято 
загальнолюдської солідарності, коли особа не багата, позбавлена «золота-дарів» цього світу, 
збагачує багатьох своїх ближніх «ціннішим даром» – «вірою серця і щирою любов’ю», як про це 
співаємо в наших колядках.  

Дорогі в Христі! Щоб гідно святкувати Різдво, ділімося з убогими – всякого виду бідності – 
тим багатством, яке ми, віруючі люди, посідаємо, насамперед духовними дарами, а відтак і 
матеріальними благами. Нехай прадідівська коляда, яка вітає Царя в бідному вертепі, буде для нас 
Божим заповітом наближатися до вбогих і збагачувати їх скарбами нашої святої віри. 
Похиляймося над Христом, присутнім у наших нужденних братах і сестрах, даючи їм відчути 
близькість Бога, який огортає кожного своїм безмежним милосердям і своєю безумовною 
любов’ю. Завітаймо з колядою до наших воїнів у місцях їхнього перебування – чи то в домівках, 
до яких вони повернулися після виконали святого обов’язку захисту Батьківщини, чи у 
військових частинах, чи на фронті. Навідаймося до постраждалих від бойових дій, приймімо до 
свого серця біль убогого та потребуючого – так ми приймемо Христа із Пресвятою родиною, 
збагатимо наш дім, родину та суспільство невичерпними Божими скарбами, «яких ані міль не 
точить, ані злодії не викрадають» (Мт. 6, 19-20). До цього кличе нас свята Церква, коли співає: 
«Приготуймося нині духом і поспішімось зустрінути чистими очима і добрими ділами Того, хто 
своїм чудесним народженням схотів прийти до своїх. Він народжується у Вифлеємі, щоб нас, 
позбавлених райського життя, зі свого милосердя, знову до нього ввести» (Стихира з Вечірні 
Неділі перед Різдвом). 

Дорогі браття і сестри, зі щирого серця бажаю кожному з вас, від наймолодшого до 
найстаршого, від найбагатшого на Божі дари до найбіднішого, в Україні і на поселеннях, 
справжньої радості дітей Божих, смачної куті, веселих свят Різдва Христового та щасливого, 
мирного і благословенного нового року! 

Христос раждається! Славімо Його! 
† СВЯТОСЛАВ 

Дано в Києві, 
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 

 

 
GOD WITH US! 

For centuries, the faithful people of Israel awaited fulfillment of God’s promise to be with us forever, but 
no one expected or fully understood how that would happen. Then, quietly, unexpectedly, in the city of David 
a child is born. That poor child, born without a home, to a mother who bore him under a cloud of suspicion, 
was our Saviour! Not what was expected. Yet, through His poverty, through the strength of faith of His 
mother, through the power of the Holy Spirit we come to know God as we never imagined. The Father gifts 
this world, not a Saviour who is a warrior or a rich and powerful man – no – the Father sends His Son: His 
beloved Son to prove to us that God wishes to be with us in all that we are. The birth of that baby demonstrates 
that we were created to be with God forever! That is the joy of the angels; that is why we sing that today 
heaven and earth are united; that is why today the Creator and the created are one. In our authentic humanness 
we can come to recognize none other than God!  

God is with us and in our humanity we can recognize the presence of the Holy Spirit. 
God is with us and through our life we can have a foretaste of eternity. 
God is with us and the gates of heaven have been thrown open to us! 


