
	Христос	Хрестився!																												19.01.2020	 В	ріці	Йордані!	
Богоявлення	–	Theophany		

до		Тита	2:11-14,	3:4-7;	Матея	3:13-17	
Christ	is	Baptised!	 																																																																				In	the	river	Jordan!  

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії      
 Нині: після Літургії спільна куття/after Divine Liturgy our parish kuttia 
 20.1.2020  Собор Івана Хрестителя/Synaxis of John the Baptist 
   10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy   
 22.1.2020 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень/Moleben 
  11:30 Bible Study 
  1:00 p.m. Seniors’ Club ZUSTRICH 
 24.1.2020 (Friday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy 
  7:00 p.m. Вервиця/Rosary 

Прийдіть помолитися за хворих/ Come and pray for those who are sick. 
 26.01.2020  перед Літургією панахида + Вікторія Дудка 
   3:00 p.m. Хор Світанок: концерт колядок/ Svitanok Choir: Carol concert 

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

ЧЛЕНИ ЛУКЖК: просимо вплатити членську вкладку на 2020 рік до пані Я. Тхір 
UCWLC members: please pay your 2020 membership dues to Mrs. J. Tchir 
 

 

Щире спасибі всім жертводавцям 
January 7, 2020:  Regular: $275. Initial offering: $ 15 Kolyada: $15 
January 12, 2020:  Regular: $612. Initial offering: $ 120 Kolyada: $50. 

Kolyaduvanya: $550. 
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  
Donna Kiecman (20th), Olga Kowal (22nd) and Dan Polischuk (24th). 

	

	
	

  Богоявлення, разом із Великоднем і Різдвом, входить в склад трьох 
найважливіших свят церковного року. Ця трійця поминань зберігає в собі 
основні елементи нашої віри; саме таїнство Пресвятої Трійці. Наші 
літургічні та культурні практики постійно повторяють важливість числа 3,  
бо ж це символ вічности, цілісности та воднораз динамічности котра 
пересікає наше спільне буття. Трійця відкриває нам Бога як вічна любов: 
		

Коли	в	Йордані	хрестився	Ти,	Господи	
Троїчне	явилося	поклоніння	

любов котра немає межі а радше постійно пливе поза собою до другої особи а водночас і 
обіймаючи нас у своїм випливі. 
 Тайна хрещення відзеркалює хрещення Христа в Йордані,  бо ж в ній ми єднаємося до Христової 
родини—Церкви. Задля Богоявлення, коли ми пізнали Бога в небесах (невидимо), людину 
(втілену), і духа (всюди), увесь сотворений світ учащає в освяченню Йорданської ріки та й ми в 
цьому включені.   
  А тепер ми напиваємося освяченої води, ми їмо поблагословлені страви спільної кутті і єднаємося 
в любові Пресвятої Трійці. 

A	People	Place	
If	this	is	not	a	place	where	tears	are	understood	
Where	can	I	go	to	cry?	
If	this	is	not	a	place	where	my	spirit	can	take	wing	
Where	do	I	go	to	fly?	
If	this	is	not	a	place	where	my	questions	can	be	asked	
Where	do	I	go	to	seek?	
If	this	is	not	a	place	where	my	feelings	can	be	heard	
Where	do	I	go	to	speak?	
If	this	is	not	a	place	where	you	will	accept	me	as	I	am	
Where	can	I	go	to	be?	
If	this	is	not	a	place	where	I	can	try	to	learn	and	grow	
Where	do	I	just	be	me?	(Attributed	to	William	J.	Crockett)	

May	we	recognize	that	our	community	is	indeed	this	place	where	we,	you,	and	I,	belong.	
	

When You, O Lord, were baptized in the 
Jordan, the worship of the Trinity was made 

manifest. 
	
Theophany,	along	with	Easter	and	Christmas,	comprise	the	
3	great	Holy	Days	of	the	Church	year.	We	hold	this	trilogy	of	
commemorations	because	they	contain	the	essence	of	our	
Faith	Tradition;	they	hold	the	mystery	of	the	Divine	Trinity.	
Our	liturgical	and	cultural	practices	persistently	reinforce	
the	number	3,	so	that	its	symbolism	of	eternity,	wholeness,	
and	dynamic	movement	vibrates	through	our	collective	
being.	The	Trinity	presents	God	as	infinite	love.	This	Love	is		
	

so	great	that	it	cannot	be	thought	of	as	contained—Love	continually	flows	beyond	self	to	other—in	
this	way	being	triune	and,	as	such,	encompassing	us,	humanity,	in	its	outpouring.	
		We	reflect	Christ’s	baptism	in	the	Jordan	River	in	our	Baptismal	sacrament,	using	water	to	mark	
our	entry	into	the	family	of	the	Church.	Because	of	the	Theophany,	when	we	saw	God	as	Heavenly	
(invisible),	human	(embodied),	and	spirit	(everywhere),	the	river	water	was	sanctified	and	thus	we	
believe	all	earthly	matter	is	sanctified,	including	humanity,	including	you	and	me.		
		And	so	together,	we	drink	the	water	blessed	at	church,	we	eat	the	blessed	food	at	our	Kutia,	and	we	
love	each	other	into	the	wholeness	of	the	Trinity	of	God.	
	
											НИНІ:	спільна	парафіяльна	куття																				TODAY:	parish	kuttia	


