
Христос	Хрестився!																												26.01.2020	 В	ріці	Йордані!	
	Неділя	після	Богоявлення	–	Sunday	afterTheophany		

до		Єфесян	4:7-13;	Матея	4:12-17	
Christ	is	Baptised!	 																																																																				In	the	river	Jordan!  

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії      
 Нині: перед Літургією панахида + Вікторія Дудка 
 3:00 p.m. Хор Світанок: концерт колядок/ Svitanok Choir: Carol concert; $10.  
 27.1.2020  (Monday)10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy   
 29.1.2020 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень/Moleben 
  11:30 Bible Study 
  1:00 p.m. Seniors’ Club ZUSTRICH 
 31.1.2020 (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. 
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 
 

НАДХОДИТЬ                                                                              UPCOMING 
9.02.2020 Після Літургії: Патріярший собор 2020/ After Divine Liturgy: Patriarchal Sobor 2020 
23.02.2020 Після Літургії парафіяльний соборчик/After Divine Liturgy parish “soborchyk”  
21.03.2020 Деканальний собор/Deanery sobor (London, ON) 
27-29.03.2020 Парафіяльна місія (o. Михайло Лоза)/Parish mission (Fr. Michael Loza) 

 

Щире спасибі всім жертводавцям 
January 19, 2020:  Regular: $922. Initial offering: $ 110 Kolyada: $30. 

Kutya: $563. 
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  

Ihor Vasyukhnik (26th). 

	

Усе	що	живе	нехай	хвалить		(Псалом	150:6)	
  Співати це сталий аспект людства. Люди віками підношують свій голос в 
піснях висловлюючи радість, смуток, біль, любов та різні емоції котрі 
інакше невимовні. Ми передаємо оповідання і дух культури через народні 
пісні та балади. Я з молодости пам’ятаю як батьки з друзями сідили, 
говорили і нераз почали спонтанно гармонійно співати.  Тепер, доросла, я 
пізнаю як ті народні пісні нас зв’язали та заспокоювали вир емоцій котрих 
викликували. Українці знанні як нарід пісні. Інакшо мовні часто кажуть що 
наша мова дуже мелодійна, та незважаючи на радянські репресії характер 
української пісні зберігся. Наша православна традиція стала притулком для 
пісні бо ми цінимо наші голоси як Боже знаряддя і тому молимся в співі чи 
простим напівом але без інструментального супроводу.  Але сумно сказати, 

	
	Микола	Леонтович	

здається  що ця багата спадщина співу поволі зникає. Що раз менше йдуть колядувати; здається 
що спiв це для професіоналів. . . Але, можливо якщо подбаємо, цей дух відживе. Час 
Богоявлення це час колядки світової слави: Щедрик. Оригінальна пісня датує ще від до-
християнських часів і співалася на новий рік. Але Микола Леонтович, славний український 
композитор, в 1914 році уклав слова в нову модерну композицію. Його в 1921 році чекісти 
вбили.   В 1936 році американець українського походження, Петро Вільговський написав 
англійські слова і в ці формі Щедрик здобув славу як Carol of the Bells та перекладано на різні 
мови.  Українська форма пісні бажає всім щедрий і благородний Новий Рік. Нехай він буде нам 
всім збагачений радісними піснями!	

“Let	everything	that	has	breath	praise	the	Lord.” (Psalm	150:6) 
	

	
  To sing is a human constant. Human beings have raised their voices in song throughout time and place to express joy, grief, pain, love and emotions otherwise inexpressible. We tell 
stories and share the spirit of cultures through folksongs and ballads. I remember from my childhood how any group of	adults	sitting	together	might	spontaneously	erupt	into	
harmonious	song.	As	an	adult	I’ve	come	to	recognize	how	those	folksongs	created	a	bond	and	a	solace	for	the	maelstrom	of	feelings	they	evoked.	Ukrainians	are	known	for	
being	a	people	of	song.	Non-speakers	often	describe	the	sound	of	our	language	as	melodic	and,	despite	repression	during	the	Soviet	era,	Ukrainian	styles	of	singing	have	
endured.	Our	orthodox	tradition	has	been	a	haven	for	song,	since	we	believe	that	our	voices	are	God’s	instrument	and	so	we	pray	in	acappella	song	and	chanting.	Today	it	
seems	our	rich	heritage	of	song	is	fading.	Fewer	of	us	go	caroling;	singing	seems	to	be	allotted	to	professionals.	.	.	Perhaps	if	we	try,	we	can	keep	the	spirit	alive.	This	is	the	
time	of	Theophany,	the	time	of	our	most	internationally	famous	Ukrainian	carol:	Shchedryk	(The	Carol	of	the	Bells).	The	carol	is	based	on	a	folk	chant	predating	Christianity	
but	Ukrainian	composer	Mykola	Leontovych	wrote	the	music	in	1914.	In	1921	he	was	murdered	by	Soviet	police.	In	1936	Peter	Wilhousky	wrote	the	English	lyrics	that	
have	been	translated	into	countless	languages.		(read	the	story	of	shchedryk	on	our	website).	The	Ukrainian	lyrics	bring	wishes	of	a	(shchedryj)	generous	bountiful	year	for	
us.	May	it	be	filled	with	songs	of	joy.	
 

	

	


