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And there were shepherds living out in 

the fields nearby, keeping watch over 

their flocks at night.  An angel of the 

Lord appeared to them, and the glory of 

the Lord shone around them, and they 

were terrified. But the angel said to 

them, “Do not be afraid. I bring you 

good news that will cause great joy for 

all the people. Today in the town of Da-

vid a Savior has been born to you; he is 

the Messiah, the Lord. This will be a 

sign to you: You will find a baby 

wrapped in cloths and lying in a man-

ger.” (Luke 2:8-13) 
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Christ is born! 
Glorify Him!  

Христос рождається !   
Славімо його ! 

Були ж у тій стороні пастухи, що 

перебували в чистім полі та вночі 

стояли на сторожі коло своїх 

отар. Аж ось ангел Господній їм 

з'явився і слава Господня їх осіяла й 

великий страх огорнув їх. Ангел же 

сказав їм: “Не бійтесь, бо я звіщаю 

вам велику радість, що буде радістю 

всього народу: Сьогодні народився 

вам у місті Давидовім Спаситель, він 

же Христос Господь. І ось вам знак: 

Ви знайдете дитя сповите, що 

лежатиме в яслах.” (Лука 2:8-13) 



 

No. 52  2 24 december 2017 

Today once again we share the unspeakable joy of the Holy Nativity, which fills the heart of each 
believer. The Son of God became one of us, having taken as His mother a Virgin from Nazareth. The Son of 
the Pre-eternal and Almighty God, the Creator of all that is visible and invisible, was born in a poor stable 
cave and personally experienced all human misery. This is not merely some historical event from long ago, 
this is our reality as well. In this event that took place in Bethlehem more than two thousand years ago we 
recognize God’s infinite love for the human race, for all time: “For God so loved the world, that he gave His 
only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life” (Jn 3:16). 

Gazing upon the newborn Saviour, lying in a simple stable cave, on hay in a manger, we sense how 
Divine wisdom exceeds human wisdom. In the light of the Christmas star, human power, glory, and wealth 
seem empty, fleeting, and insignificant. Christ, the Son of God, became poor and helpless for us. He aban-
doned heavenly glory in order to be born among humans—deprived, having no place to lay His head, as we 
sing in our traditional carol: “not in a royal palace, but among cattle….” For us He becomes poor, having 
been rich, so that we might become rich in his poverty (see 2 Cor 8:9). Taking human misery and frailty up-
on Himself, the Son of God raises us poor humans to our Lord’s grandeur. Indeed, the poor shepherds of the 
Bethlehem and its surroundings are the first to receive this good news of salvation, proclaimed to us today 
by the Angel of the Lord: “’And this will be a sign for you: you will find a baby wrapped in swaddling 
cloths and lying in a manger.’ And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host prais-
ing God and saying, ‘Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is 
pleased!’” (Lk 2:12-14). Christmas, it would seem, brings about an exchange of gifts: God descends from 
heaven to earth, so that mankind might ascend into heaven; the Son of God becomes poor, so that we might 
all be enriched. 

Today we live in a world where, in the words of the Holy Father, Pope Francis, the pursuit of materi-
al enrichment frequently grows into a “new idolatry of money,” and “the economy lays bare… a lack of real 
concern for human beings; man being reduced to one of his needs alone: consumption” (Evangelii gaudium, 
55). And yet, the angel of the Nativity directs his message to the poor and calls upon them, and us as well, to 
praise God, in Whom we find hidden the true and eternal wealth of humankind. In being united with Christ, 
“in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge” (Col 2:3). Christians appear before the 
world “as poor, yet making many rich, as having nothing, yet possessing everything” (2 Cor 6:10)! And 
thus, in the Nativity, this wealth—a life with God and in God—comes to us and becomes a source of our joy 
and hope, which we exchange with one another. 

In the midst of the misery and challenges of the present day, we should recognize that there are many 
forms of poverty—spiritual, cultural, educational, civilizational, and only then—material. The poverty of the 
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CHRISTMAS PASTORAL LETTER 

OF HIS BEATITUDE SVIATOSLAV 
 

Most Reverend Archbishops and Metropolitans, God-loving Bishops, 

 Very Reverend Clergy, Venerable Monastics, Dearly Beloved Brothers and Sisters,  

in Ukraine and throughout the world 

For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, 

 yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. 

2 Cor. 8:9 

Christ is born! Glorify Him! 
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present world is frequently not material, but spiritual. Thus, in a certain sense, today’s “new rich” in Ukraine 
may, in fact, be spiritually and culturally poorer than beggars. On the other hand, this spiritual poverty, that 
is, this distance of the powerful of this world from God, frequently creates social injustice, disastrous abuse 
of authority, corruption and misuse of resources, given for the common good. 

In this situation it is not enough for the rich to share a portion of the crumbs from their table as a 
form of help for the poor. What is needed is a change of the human heart, an opening which will allow Di-
vine light and grace to enter. For the one who claims to be a saviour of the poor, but does not have God in 
his or her heart—such a person carries empty ideologies which only exploit human suffering for political 
gain, but in reality, are unable to end it. In such circumstances the poor become poorer while the rich contin-
ue to prosper. Only those who have become rich in God can transform their own lives and contribute to the 
creation of a just society, having the human being at its centre rather than profit, the common good rather 
than egotistical interests of particular groups or clans. 

In His Nativity Christ makes us all rich, fills us and raises us out of all forms of poverty, for Christ is 
born in Bethlehem in order to make every person His brother, His sister—a child of God and sharer of eter-
nal divine blessings. That is why Christmas is the feast of solidarity for all humankind, even for those who 
cannot bear the gifts of gold of this world, for it enriches all with “a gift more precious than myrrh: the faith 
of the heart and sincere love,” as we sing in our Ukrainian carol.  

Beloved in Christ! In order that we may worthily celebrate Christmas, with those who suffer from all 
forms of poverty let us share of the riches that are ours—our spiritual gifts above all, and then material gifts. 
May our ancient carol-koliada, which greets the king in a poor stable cave, be a Divine covenant for us, to 
approach the poor and share with them the riches of our holy faith. Let us lean down before Christ, present 
in our impoverished brothers and sisters, allowing them to experience the closeness of God, Who embraces 
all with His endless mercy and unconditional love. Let us greet with carols our soldiers, wherever they may 
be—in their homes, having fulfilled their sacred duty to defend their country, in their military units, at the 
front. Let us visit those who were wounded in battle, let us receive into our hearts the pain of the poor and 
the needy, for in doing so we will receive Christ with the Most Holy Family, enriching our own homes, our 
families, and the society we live in with endless divine treasures, “where neither moth nor rust destroys and 
where thieves do not break in and steal” (Mt 6:20). This is what the Holy Church encourages us to do in 
singing: “Let us meet Him with pure hearts and with good works. Let us prepare ourselves now through the 
Holy Spirit to greet Him who is coming to His own people as He himself had willed. He is being born in 
Bethlehem, so that through His compassion He might bring back all of those who were exiled from life in 
Paradise” (Sunday before the Nativity, Stikhera from Vespers). 

Dear Brothers and Sisters, with a sincere heart I wish each of you, from the youngest to the oldest, 
from the richest in Divine gifts to the poorest, in Ukraine and abroad—the true joy of children of God, a 
tasty kutia, a Christmas full of cheer, and a happy, peaceful, and blessed New Year! 

 
Christ is born! Glorify Him! 

                                                                                        † SVIATOSLAV 

 

 

Given in Kyiv 

at the Patriarchal Cathedral of the Resurrection of Christ, 

on the day of the Venerable Martyr Stephen the Younger and the Holy Martyr Irenarchus, 

the 11th of December (28th of November) in the 2017th Year of our Lord 
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Дорогі в Христі! 
 
Сьогодні ми знову ділимося невимовною радістю святого Різдва, яка наповнює серце кожного 

віруючого. Божий Син став одним із нас, взявши собі за матір Діву з Назарета. Син предвічного і 
всемогутнього Бога, Творця всього видимого і невидимого, народився в бідному вертепі та особисто 
зазнав всієї людської нужди. Це не тільки історичний факт, подія давно минулих років, а й наша 
дійсність. У цій події, що сталася у Вифлеємі Юдейському понад дві тисячі років тому, ми пізнаємо 
безмежну Божу любов до всього роду людського на всі часи: «Бог бо так полюбив світ, що Сина 
свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним» (Ів. 3, 16). 

Споглядаючи новонародженого Спасителя в бідному вертепі, у яслах на сіні, ми відчуваємо, 
наскільки Божа мудрість перевершує мудрість людську. У світлі різдвяної зорі сила, слава і 
багатство, що походять від людини, виглядають порожніми, минущими та малозначущими. Христос, 
Син Божий, задля нас став убогим і немічним, відмовився від небесної слави, щоб народитися як 
останній серед людей – нужденним, що немає де голови приклонити, як співає наша колядка: «…не в 
царськім палаті, а поміж бидляти...» Він задля нас «стає бідним, бувши багатим, щоб ми Його 
вбожеством розбагатіли» (пор. 2 Кор. 8, 9). Приймаючи людську нужду і неміч на себе, Син Божий 
підносить убогу людину до Господньої величі. Примітно, що саме вбогі пастушки в околицях 
Вифлеєма стали першими адресатами цієї спасенної благовісті, яку і нам сьогодні сповіщає ангел 
Господній: «"І ось вам знак: Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах". І вмить пристала до 
ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога й промовляла: "Слава на висотах Богу й на 
землі мир людям його вподобання"» (Лк. 2, 12-13). У Різдві немов відбувається обмін дарами: Бог 
сходить із неба на землю, щоб людина вийшла на небо; Син Божий стає вбогим, щоб збагатити 
людину. 

Коли нині живемо у світі, де жадоба матеріального збагачення нерідко переростає, за словами 
Святішого Отця Франциска, у «нове ідолопоклонство грошам», а в «економіці проявляється великий 
брак уваги до людини, що зводить людську істоту лише до однієї з її потреб – споживання» (Радість 
Євангелія, 55), ангел Різдва скеровує своє послання саме до вбогих і закликає їх, а заразом і нас 
прославити Бога, в якому вміщене справжнє і вічне багатство людини. Будучи з’єднаними з 
Христом, «в якому сховані усі скарби мудрості і знання» (Кол. 2, 3), християни постають перед 
світом «як бідні, які багатьох збагачують; як ті, що нічого не мають, а все посідають!» (пор. 2 Кор. 6, 
10). І ось у Різдві те багатство – життя з Богом і в Бозі – приходить до нас і стає джерелом нашої 
радості і надії, якими ми обдаровуємо одне одного.  

Попри злидні і випробування сьогодення, маємо визнати, що насправді існують різні види 

Вих. ВА 17/455              

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 

БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

 

Високопреосвященним і Преосвященним Архиєпископам та Митрополитам, 

боголюбивим єпископам, всечесному духовенству, преподобному монашеству, 

возлюбленим братам і сестрам в Україні та на поселеннях у світі сущим 

Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля ваc став 

бідним, бувши багатим, щоб ви його вбожеством розбагатіли. 

2 Кор. 8, 9 

Христос рождається! Славімо Його! 
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бідності – духовна, культурна, освітня, цивілізаційна і аж тоді – матеріальна. Убозтво сучасного 
світу частіше має не матеріальний, а духовний характер. Нинішні «скоробагатьки» в Україні 
переважно є бідніші – і духовно, і культурно – за жебраків. І ця духовна убогість, тобто віддаленість 
сильних цього світу від Бога, нерідко спричиняє соціальну несправедливість, згубне використання 
влади, корупцію та зловживання ресурсами, даними для загального блага.  

У такій ситуації не достатньо, щоб багачі призначили частину крихт зі свого стола як певну 
допомогу убогим. Потрібна переміна людського серця, яке допустило б до себе Боже світло і Божу 
благодать. Бо хто вважає себе рятівником бідних, а не несе Бога ‑ той пропонує порожні ідеології, які 
лише використовують злидні людини з політичною метою і, насправді, не здатні їх усунути. За таких 
обставин бідні ставатимуть ще біднішими, а багаті далі наживатимуться. Лише той, хто стане 
багатим Богом, зможе преобразити власне життя та сприяти побудові справедливого суспільства, у 
центрі якого стоятиме людина, а не прибуток; загальне добро, а не егоїстичні інтереси окремих груп 
чи кланів.  

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 рождається! Славімо Його! 

                            † СВЯТОСЛАВ 

 

 

Дано в Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 

в день Святих преподобномученика Стефана Нового та мученика Іринарха, 

11 грудня 2017 року Божого 
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CHRIST IS BORN! 
  

The birth of Christ – the time when the Christian world becomes immersed, as if in a fairy-tale of its 
childhood: fancy sparkling garlands, glistening Christmas tree ornaments and the comfort of family festivi-
ties, with its familiar aroma of Holy Eve supper reminiscent of childhood and the excitement of waiting for 
gifts as children.  At this time, it even seems to adults that the mystical joy of Christmas, almost here and 
now, is leading them to the Promised Land of comfort and fulfillment of all dreams.  We would venture to 
say that Christmas, somehow in a mysterious, incomprehensible way, hands down to us the distant, gentle 
taste of Heaven. 

On a purely human level, Christmas, possibly as no other of our Christian feast days, manifests to us 
the essence of all our most profound aspirations, that is, to be part of a community, the community of a large 
family, sitting at the festive table of Our Heavenly Father.   

Nevertheless, somehow we forget or we don’t want to possibly remember, that in order to achieve 
the aim to which our entire inner being aspires, it is necessary we go all the way through.  For we, as human 
beings, still find ourselves in the valley of tears and as our divine services say, the earthly “life – is but a 
shadow and a dream”.  To walk along this road, along the road of achieving our destiny – is to follow Jesus 
Christ.  It means to follow Him Who put aside His glory and entered the darkness of this world, where the 
human being suffers, removed from the intimacy of God.   

Christ could have been born in a royal palace.  He could have become a worldwide ruler who impos-
es his will on the passive masses of subjects, whom He forcibly pulls, each and every one, into the embrace 
of the Loving Father.  However, how could God, who is Love, desire compulsory “love”?  Could a Loving 
Father try to compel his children to love Him by force?   

This is the reason why Christ did not choose the path of power.  He chose the path of Love, which is 
the only one that can overcome evil which reigns in this world.  Love is the one and only thing that can 
prompt the human heart to respond with love.  He chose the path of accomplishing the will of the Father in 
order to gather together into one all the scattered children of God (John 11, 52) through Sacrifice.  His mis-
sion – redemption of humanity, restoring the relationship of the human person with God, this – the Sacrifice, 
is a sacrifice from the very beginning to the very end. 

The Sacrifice which began at that moment when the Son of God, the Second Person of God, set aside 
his Glory, Power, Grandeur and lowered Himself, assuming human nature, becoming one of those who suf-
fer in the valley of banishment.  His Sacrifice passed both through the cold cave, which served as a stable 
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for flocks of sheep in the vicinity of Bethlehem – the town of his human ancestor – King David.  It went 
through the simplest manger, where feed was left for the livestock, through the prickly hay, through the re-
jection of the neighbors.  It continued through the flight into Egypt and simple years of childhood and youth 
in the forgotten Galilean town, which, it seems, had a bad reputation among the people.  His Sacrifice under-
goes the rejection of those to whom He was sent, who dishonored Him by their ridicule and cruelty all the 
way to the Cross.  Nonetheless, Christ fulfilled His mission and accomplished the will of the Heavenly Fa-
ther.  

Each one of us is called to walk down His path, to continue His mission.  However, this requires our 
understanding of the fact that we are members of His Body, that is, the Church.  This demands of us an ever 
closer union with Him here on earth, a unity with Him in Love, in order to be able to unite ourselves with 
His Sacrifice, as participants in His mission.   

In Christmas, in a mysterious and incomprehensible manner, the beginning of His mission is joined 
together with our foretaste of Heaven.  The beginning and end unite. Simultaneously, we have a call to come 
walk with Him on the way, and in doing so, we already have the power to experience in advance the fore-
taste of the joy of a completed journey.  Thus Christmas is not only the joy of a family celebration, not just 
the shimmering heavenly lights, but a call directed to each one of us, a call to set out on a journey. 

At the time of beginnings of the Chosen People, God said to our Forefather Abraham in Ur of Chal-
dea: come out of yourself.  And this call is directed to each one of us: come out of yourself.  Come out of 
your preoccupation with daily monotony; come out of your fears and limitations and come stand before the 
manger in which the mission of Christ begins.  It is a mission which is not easy, but a necessary prerequisite 
for reaching the goal of our existence, – to be with God for all eternity.   

CHRIST IS BORN! 
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ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ! 

 
 Різдво Христове – час, коли християнський світ поринає неначе в казку свого дитинства: 
мерехтіння примхливих гирлянд, сяйво ялинкових прикрас і затишок сімейного свята, знайомий з 
дитинства запах святвечірнього столу і дитяче очікування дарунків. І навіть дорослим у цей час 
здається, що казкова радість Різдва ось-ось введе у заповітний край затишку і здійснення усіх 
мрій.  Відважилися б ми сказати, що Різдво, якось у таємничий, незбагненний спосіб передає нам 
віддалений, легенький присмак Неба. 
                На чисто людському рівні Різдво, можливо як ні одне із наших християнських свят, 
проявляє нам суть усіх наших глибинних устремлінь: бути у спільності, спільності однієї великої 
Родини за святковим столом Нашого Небесного Отця. 
                Проте, якось забуваємо, чи не хочемо, можливо, про це пам’ятати, що для того, щоб 
осягнути цю ціль, до якої стримить усе наше внутрішнє єство, потрібно перейти дорогу. Бо ми, як 
людство, усе ще знаходимось у долині сліз, а як каже наше богослужіння туземне «життя – це тінь і 
сон». Йти цією дорогою, дорогою осягнення нашого призначення – це йти за Ісусом Христом. Йти за 
Тим, Хто відклав свою Славу і ступив у темряву цього світу, в якому людина страждає, віддалена від 
Божої близькості.  
                Христос міг народитися у царській палаті, стати всесвітнім володарем, який накидає свою 
волю інертним масам підданих, який насилу тягне усіх і кожного в обійми Люблячого Отця. Але хіба 
може Бог, який є Любов, прагнути насильної «любові»? Хіба може Люблячий Батько старатися силою 
заставити своїх дітей любити Себе?  

Тому Христос вибрав не шлях Влади, а шлях Любові, яка єдина може перемогти зло, яке панує 
в цьому світі. Яка єдина може спонукати людське серце відповісти любов’ю. Він обрав шлях 
виконання волі Отця, щоб зібрати усіх розпорошених дітей Божих в одно (див. Ів. 11, 52) через 
Жертву. Його місія – спасіння людини, повернення людини у спільність з Богом, це – Жертва, жертва 
від самого початку і до кінця.    

Жертва, яка розпочалася у той момент, коли Син Божий, Друга Особа Божа відклав свою 
Славу, Владу, Велич і принизив Самого Себе, прийнявши людську природу, ставши одним із тих, хто 
терпить у долині вигнання. Його Жертва пройшла і через холодну печеру, яка слугувала стайнею для 
стад овець в околицях Вифлиєму – міста з якого походив Його славний тілесний предок – цар Давид. 
Пройшла через звичайнісінькі ясла, в які вкладали корм для худоби, через колюче сіно, через 
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відкинення ближніх. Продовжилась через вигнання в Єгипет і скромне дитинство та юність в 
забитому галілейському містечку, про яке, здається, в народі йшла погана слава. Його Жертва 
проходить через відкинення від тих. до кого Він був посланий, через наругу і знущання, аж до 
Хреста. Проте, Христос сповнив свою місію, сповнив волю Небесного Отця. 

 
І кожен з нас покликаний йти Його шляхом, продовжуючи Його місію. А це вимагає від нас 

усвідомлення того, що ми – члени Його Тіла, тобто, Церкви. Це вимагає від нас чим тіснішого 
з’єднання з Ним вже тут на землі, з’єднання з Його Любов’ю, щоб можна було з’єднатись з Його 
Жертвою, як учасник Його місії. 

У Різдві у таємничий і незбагненний  спосіб з’єднується початок Його місії і наш передсмак 
Неба. З’єднуються початок і кінець. Одночасно маємо заклик до того, щоб йти в дорогу за Ним і уже 
спроможність наперед осягнути передсмак радості завершеної мандрівки. Тож Різдво – це не тільки 
радість сімейного свята, не тільки відсяй небесного світла, але й заклик, спрямований до кожного з 
нас, заклик відправитись в путь. 

На початках вибраного народу Бог сказав до Праотця нашого Аврама в Урі Халдейськім: 
Вийди до себе. І цей заклик сьогодні спрямовується до кожного з нас: вийди до себе. Вийди з своєї 
заклопотаності сірим щоденням, вийди зі своїх страхів і обмежень і стань перед ясла, в яких 
починається місія Христа, твоя місія. Місія, яка не є легкою, але, яка є необхідною передумовою 
осягння цілі нашого існування – бути у вічності з Богом.    

ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ! 
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THE ICON OF THE NATIVITY          
By Matthew Kenenitz 

 

This past week, I gave a pretty detailed explanation 
of the theology of the icon of the Nativity. As there were only 
two people that sought catechesis, I felt it appropriate to pre-
sent some of the information in the form of this article, with 
the hope that our faithful of Saint Joseph the Betrothed will 
understand the importance of the icon of the Nativity of our 
Lord and how the standard creche neither conforms to our 
theology/understanding of the Nativity in the Ukrainian 
Church, nor does it express the depth and mystery with which 
the Nativity story presents us.  

The Icon of the Nativity, a religious story in picture 
form, truly can help us come to a deeper understanding of the 
great mystery that we celebrate on Christmas. Unlike an icon 
of a saint, the Nativity icon captures, in form and color, a sto-
ry that, although it took place ages ago, continues to baffle 
and excite our minds, challenging us to consider again the 
very meaning of human life.  

The iconographer of the traditional Nativity Icon at-
tempted to express, by the persons he depicted in the icon, a 
number of essential "truths” of our faith - he attempted to 
provide insight about this sacred mystery. Consider the fact 
that at the very top center of the icon there is depicted a ray 
of light extending from the heavens. This ray of light shines 
directly over the star which shines directly over the Child. 
This ray of light represents the "life-force” of God the Father. 
It gives light to the star which, in turn, gives light to the dark 
cave so that the Child can be seen.  

This ray of light not only gives light to the star, inani-
mate life, but also to the Child, animate life. The source of all 
creation is God the Father. The ray of light pierces the dark-
ness of the cave to depict that the truth of Christmas, namely 
that God is the source of all creation, has the power to dispel 
the darkness of “ignorance.”  

Off to the right of the cave opening stands a little 
shepherd boy and to the left three wise men. This tells us that 
the revelation of Christmas is for everyone, rich and poor, old 
and young. No matter who we are, this truth applies equally.  

Angels are also shown looking at the cave. This 
clearly tells us that creation includes more than just that 
which is visible to the human eye. There is a whole "invisible 
world" that God creates and sustains by his power. This of 
course directly relates to the Creed we say: “I believe in one 
God the Father, Creator of heaven and earth and all things 
visible and invisible." By depicting angels at this scene, the 
iconographer also makes a statement about the act that the 
invisible and visible world are, somehow, joined together in 
God. There is only one creation.  

Mary, the Mother of God, occupies a central position 
in the icon. This is done to depict the fact that Mary holds a 
special place in this mystery. It also testifies to the fact that 
the truth of Christmas directly makes human life the center of 
the mystery. What better way to depict this than by placing a 
mother at the center of the image.  

In the Icon Mary is laying on a mat that Jews typical-
ly used when traveling. She is depicted as looking away from 

ІКОНА РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
Матвій Кенениц  

 

Минулого тижня я досить розлого пояснив про 
теологію ікони Різдва Христового. Зважаючи на те, що 
на катехизмові науки останнього разу прийшло двоє 
людей, я подумав, що буде доречно розповісти те, про 
що ми говорили у формі статті, з надією, що вірні церкви 
св. Йосифа Обручника зрозуміють важливість ікони 
Різдва Христового і дізнаються про те, що традиційна 
шопка ані не відповідає нашій теології/розумінню Різдва 
в українській церкві, ані не виражає тієї глибини і 
містерії, якими сповнене Різдво.  

Ікона Різдва Христового, історія народження 
Христа у картині, може насправді допомогти нам глибше 
зрозуміти велике Таїнство, яке ми святкуємо на Різдво. 
На відміну від ікон святих, ікона Різдва Христового 
зображує історію у певній формі і кольорі, яка хоч і 
відбувалася століття тому, продовжує хвилювати і 
дивувати наш розум, спонукаючи нас знову і знову 
роздумувати над сенсом людського життя.  

Іконописець традиційної ікони Різдва Христового 
намагався виразити цілу низку важливих “істин” нашої 
віри – він намагався розкрити глибший зміст цього 
священного таїнства. Ось погляньмо на ікону – на самій 
її горі бачимо промінь світла з небес. Він світить крізь 
зорю, яка сяє просто над Дитятком. Цей промінь світла 
репрезентує “живу силу” Бога Отця. Він запалює світлом 
зірку, котра, у свою чергу, освітлює темну печеру, щоб 
ми могли побачити маленького Ісусика.  

Цей промінь світла не лише освітлює неживе тіло 
– зорю, а й також Дитятко, живу істоту. Джерелом 
всього сотвореного є Бог Отець. Промінь світла 
пробивається крізь темряву печери, щоб зобразити, що 
правда Різдва, а саме те, що Бог є джерелом творіння, 
має силу розвіяти темряву “незнання”.  

Справа біла входу до печери стоїть маленький 
пастушок, а зліва – Троє Царів. Це свідчить про те, що 
одкровення Різдва є доступне всім в рівній мірі – 
багатим і вбогим, старим і молодим, незалежно від того, 
хто ми і яке становище маємо у суспільстві.  

Ангели зображені так, ніби вони дивляться на 
печеру. Це свідчить про те, що творіння охоплює більше, 
ніж те, що є зримим для людського ока. Існує ще цілий 
“невидимий” світ, який Бог створив і підтримує своєю 
силою. Про це прямо сказано у Символі Віри: “Вірую в 
єдиного Бога Отця, Творця неба і землі, всього видимого 
і невидимого”. Зображаючи ангелів у цій містерії, 
іконописець також цим стверджує, що видимий і 
невидимий світи є якимсь чином з’єднані разом у 
Господі. Адже є лише одне творіння.  

Марія, Матір Божа, займає центральне місце на 
іконі. Це зроблено для того, щоб відобразити особливе 
значення Марії у цьому великому Таїнстві. Також це є 
свідченням того, що правда про Різдво Христове ставить 
людське життя центром цього таїнства. Нема кращого 
способу, щоб зобразити матір, помістивши її у центр 
картини.  
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Jesus. This artistic convention achieves the effect intended by 
the iconographer, namely to focus our attention on Jesus. By 
painting Mary as looking away from Jesus our focus seems to 
more quickly be focused on "what she is looking away from."  

Traditionally her hands are painted in specific posi-
tions. Her right hand is depicted as being near her heart in 
order that the words of St. Luke's Gospel might be under-
stood: "As for Mary, she treasured at these things and pon-
dered them in her heart" (Luke 2:18) Mary's left hand is de-
picted as pointing to her spouse Joseph. She is calling Joseph 
to behold the mystery.  

Joseph is seated at the bottom of the picture. His faci-
al expression betrays his bewilderment and the doubts that 
puzzle him concerning the virginal birth. This, in turn depicts 
the fact that the hows and whys of mankind's redemption are 
still hidden from human understanding. The confused look on 
Joseph's face points out the fact that faith does not necessari-
ly give us rational answers to questions about life. Even peo-
ple of faith have to undergo temptations (the little old man 
looking at Joseph signifies the Tempter).  

In the very center of the icon, in the midst of a black 
cave, an Ox is depicted as looking at the Child (sometimes 
other animals like the donkey are also painted there). This is 
to express the words of the Old Testament prophet, Isaiah, 
who describes animals as having an awareness of God's pres-
ence in creation: "The ox knows its owner and the donkey its 
master’s crib”. This serves as the basis for the Ukrainian folk 
belief that on Christmas Eve the animals are empowered to 
speak to God - they are believed to have an awareness of 
God's presence in creation. Although animals are frequently 
thought of as being dumb, their awareness of God's presence 
in His creation far exceeds that of mankind.  

As we study the Icon we begin to realize that it is the 
belief of the Church that God came into this world as a hu-
man child in order to reveal to us that He Is With Us in the 
form of the life-force that is within us. This is what St. Paul 
means when he says that God has made us His "living tem-
ples." We also realize, when we study this icon, that this 
"truth/revelation" has the power to dispel the darkness of ig-
norance and doubt. The light that shines out of the cave's 
darkness, namely Jesus the Light of the world, can and does 
dispel the world's darkness which is brought about by human-
kind's sinfulness. For sin is human behavior that is performed 
out of the darkness of ignorance, doubt, and lack of under-
standing. When humans do not understand that God is the 
source of life, they act in ways that are shameful.  

God revealed the truth about creation. He revealed 
that although He is the Creator of all things, He so loved His 
creation that He mysteriously joined Himself to it out of love. 
He made Himself subject to its limitations and powers so that 
we might know that we are loved and share Life Itself with 
Him. May we understand the revelation of Christmas and 
rejoice. 

На іконі Марія зображена, лежачи на покривалі, 
яке традиційно в давнину євреї використовували для 
подорожей. Вона лежить і не дивиться у бік Ісуса. Цей 
художній прийом, застосований іконописцем, досягає 
свого ефекту, а саме, зосереджує нашу увагу на Ісусові. 
Змальовуючи Марію у такому ракурсі, наш зір навпаки  
прикутий до того, від кого вона відвернулася.  

Зазвичай її руки теж малюють у особливий 
спосіб. Її права рука зображена біля серця, про що 
сказано у Євангелії від Луки (2:19): “А Марія оці всі 
слова зберігала, розважаючи, у серці своїм.”. Ліва рука 
Марії ніби показує на її чоловіка Йосифа. Вона його 
кличе, щоб він поглянув на це чудо.  

Йосиф зображений внизу ікони. Його вираз 
обличчя виказує те спантеличення і сумніви, які його 
турбують щодо усвідомлення народження від Діви. Це, у 
свою чергу, демонструє нам, що питання про відкуп 
людства все ще є недоступні людському розумінню. 
Спантеличений погляд на обличчі Йосифа вказує на той 
факт, що віра не обов’язково повинна давати раціональні 
відповіді на питання про життя. Навіть люди глибокої 
віри можуть піддаватися спокусам (маленький старий 
чоловік, що дивиться на Йосифа, символізує 
спокусника).  

У самому центрі ікони, посередині чорної 
печери, зображено вола, який дивиться на Дитятко 
(деколи ми можемо побачити осла, зображеного на 
подібних іконах). Він є уособленням слів пророка Ісаї зі 
Старого Завіту, який говорив, що тварини усвідомлюють 
Божу присутність у творінні: “Віл знає свого господаря, 
а осел – ясла свого Пана”. Це стало основою 
загальноприйнятого вірування серед українського 
народу, що у надвечір’я Різдва, тварини володіють даром 
розмовляти з Богом, тому що вірять, що тварини 
усвідомлюють Божу присутність у творінні. Хоча часто 
тварини сприймаються нами як не надто розумні істоти, 
їхня здатність усвідомлювати Божу присутність у Його 
творінні значно перевищує людську.  

У процесі вивчення ікони ми починаємо 
усвідомлювати те, що церква нас навчає –Бог прийшов у 
світ як людська дитина для того, щоб відкрити нам, що 
Він Є З Нами під виглядом життєвої сили. Саме це має 
на увазі св. Павло, коли говорить, що Бог зробив нас 
Його “живими храмами”. Вивчаючи ікону, ми також 
розуміємо, що ця “правда” здатна розвіювати темряву 
незнання і сумніву. Світло, що світить з темної печери, а 
саме Ісус – світло світу, здатне знищити і таки знищує 
темряву світу, яку породжує людська гріховність. Адже 
гріх – це вчинок, що ми робимо внаслідок темноти 
незнання, сумніву і браку розуміння. Коли люди не 
розуміють, що Бог є джерелом життя, вони часто чинять 
ганебно.  

Бог відкрив нам істину про своє Творіння, а саме 
те, що будучи Творцем усього, Він так полюбив Його, 
що таємничо втілився у Ньому через любов. Він став 
уразливим, взявши на себе людську природу свого 
творіння, аби показати, що він нас любить і розділяє з 
нами спільне людське начало. Нехай це розуміння Різдва 
прийде до нас і ми ним возрадуємося.  
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This Week       Цього Тижня 

 

 

SUNDAY, DEC 24TH–  SUNDAY BEFORE CHRSTMAS (G)        DANIEL THE STYLITE 
8:00 am –Pray for health: Olga Kykta, Gerda Bardygula;  
The Spirit of St Joseph 
9:30 am –  For the sick and shut-ins of the parish; Pray for health:  
11:30 am – For the youth of our parish; Pray for health: Olha, Petro, 
Pavlo, Andriy, Vitaliy, Anna, Mykhailo, Dr. George Podlusky, George 
Gojewycz; In memory:  +Erica, +Margaret, +Unsoon, +Marion 
 

10:00 pm – Solemn Christmas Compline (Z Namy Boh) 
11:00 pm – Divine Liturgy of the Nativity (Ukr./Eng.) 

 

MONDAY, DECEMBER 25TH  – NATIVITY OF OUR LORD (G)    
WONDERWORKER SPYRIDON (J)  
9:00 am – Divine Liturgy of the Nativity  
   

TUESDAY, DEC 26TH  –  Synaxis of the Mother of God (G)  
MARTYR EUSTRATIUS 
9:00 am – Divine Liturgy 
6:30 pm – Divine Liturgy 
 

WEDNESDAY, DEC 27TH  – Feast of St. Stephen the 1st Martyr (G)  
MARTYR THYRSUS (J) 
9:00 am – Divine Liturgy 
6:30 pm – Divine Liturgy 
 

THURSDAY DEC 28TH   – 20,000 MARTYRS OF NICOMEDIA     
HIEROMARTYR ELEUTHERIUS 
9:00 am– In memory:  +Dr. Wm Matviuw (A Friend); +Katherine 
Gruszesky, +Bob Mulcahy (K Gruszesky);   
+Bohdanna 40th day (Maksym Family) 
 

FRIDAY, DEC 29TH – 14,000 HOLY INNOCENTS    PROPHET HAGGAI  
9:00 am – Pray for the orphans and abandoned children of the world 
 

SATURDAY, DEC  30TH– SATURDAY AFTER CHRISTMAS (G) PROPHET DANIEL 
9:00 am – Pray for the sick and shut-ins of the parish; In memory: 
+Mary Brudny, +Oleh, +Orest, +Olag, +Franko, +Ivanna, +Stefania, 
+Zenon & family, +Yosyp, +Anna, +Yaroslav, +Roman, +Iryna, 
+Vitaliy, +Maryan, +Yosyf, +Anatoliy, +Stefania, +Yaroslava, 
+Bohdanna 40th day, +Myron, +Kateryna, +Levantriy, +Hanna  
+Bohdan, +Mykola, +Natalia 
  

SUNDAY, DECEMBER 31ST –SUNDAY BEFORE THEOPHANY (G)     
SUNDAY BEFORE CHRISTMAS (J)                NEW YEAR'S EVE 
8:00 am – In memory: +Dmytro & +Stefania Ovcharchyn, +Mary 
Brudny (C DeVitt Westly) 
9:30 am –  For the sick and shut-ins of the parish 
11:30 am – For the youth of our parish; Pray for health: Olha, Petro, 
Pavlo, Andriy, Vitaliy, Anna, Mykhailo, Dr. George Podlusky, George 
Gojewycz; In memory:  +Erica, +Margaret, +Unsoon, +Marion 
 

8:00 pm – Moleben 
 
 

Candles for december  2017 
Memorial Candles 
* In loving memory of Anthony & John G 
Deeds (Family) 
* In loving memory of Roman and Larissa 
Sawka (Artiushenko Family) 
Perpetual Oil Lamp 
*In loving memory of Helen Charuk (Family) 
Lady of Hoshiw Shrine 
* In loving memory of Tony, Angela, Charles 
Pastorino and Nick, Mary Starasta  
(Anne Pastorino) 
* Health and blessings for Stefania Jasion & 
Kaitlyn Tahara (Family) 
Mother of God Shrine 
* In loving memory of Dackiw, Crowhurst, 
Barnas and Zubrycky families           
(Lorraine Zubrycky) 
* In loving memory of Pawlo Prohny 
(Family)       

Iconostas  
Iconostas Icon Vigil  

 

  Christ the Teacher  
* In loving memory of my parents Maria & 
Ivan (J Selemenko) 
* For the health of friends (Johanna Riznyk) 
Mother of God   
*In loving memory of Rose Proczko (Family) 
* In loving memory of Mary Brudny (Family) 
St. Joseph the Betrothed  
*In loving memory of William York      
(Mary York) 
*Health and welfare of Lesia Cerkowniak 
(Powidajko Family) 
St. Nicholas the Wonderworker  
* Peace in Ukraine (Fiedler S & F) 
* Health and Blessings for Irene Muryn       
(B & P Zaparaniuk) 
Our Lady of Protection 
* Blessings for families of George and Mae 
Kuzma (George & Diane) 
* Special intention for Rosalie Deeds            
(I Szymanskyj) 
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Парафіяльна просфора  
Запрошуємо всіх парафіян нашої церкви на 
парафіяльний празник, що відбудеться у неділю, 14 
січня 2018 року, об 11:30 (після другої Божественної 
Літургії) у церковній залі. Святкування включатимуть 
концертну програму. Вхідні квитки для дорослих - $30, 
для дітей віком 6-13 років - $15, для дітей до 5 років 
(без окремого місця) - вхід безкоштовний. Квитки 
можна купити сьогодні у церковній залі. Для детальної 
інформації звертайтеся до канцелярії за тел. 773-625-
4805.  

Parish  Proshphora  
We invite all parishioners to the Parish Prosphora which 
will take place on Sunday, January 14,  2018, at 11:30 аm 
(after the second Divine Liturgy) in our church hall. 
There will be an artistic program included in the 
celebration. Tickets are $30 for adult; children 6-13 ages 
$15 and 5 and under  (sitting on the lap with no chair) free. 
Tickets are on sale today in the church hall.  For more 
information call the parish office 773-625-4805.  

News       Вісті 
 

КАРТКИ ГЕРОЇв 
Картки героїв - це чудовий подарунок на Різдво. Ви не 
платите жодних податків, інших платежів, і їх можна 
зразу використовувати. Фонд Захисту Героїв отримує 
відсоток з кожної придбаної картки. 

Holiday gift giving cards 
Hero cards are great for Christmas gifts. There are no taxes, 
no fees and cards are already activated and ready to use. 
The Ukrainian Heroes fund receives a donation from every 
card purchased.  

Зарезервуйте дати у січні 
14 січня – парaфіяльна Просфора 
(Зала церкви св. Йосифа Обручника) 
21 січня – 50-літній ювілей Владики Венедикта, на 
благо  
Катедри св. Миколая  
(Культурний осередок, церква св. Володимира і Ольги) 
28 січня – Колядуймо разом, на благо поранених 
українських воїнів         

Save the dates in January 
January 14th – Parish Prosphora  
(St Joseph the Betrothed Church Hall) 
January 21st-Bishop Benedict 50th Jubilee Benefit for St  
Nicholas  Cathedral  
(Cultural Center Sts Volodymyr & Olha) 
January 28th - Caroling Together, Benefit for wounded 
Soldiers      
(St Nicholas Cathedral) 

 Конверти на 2018 р. 
Конверти на 2018 рік можна забрати у церковній залі 
сьогодні, з 8:30 pанку до 12:30 год. полудня. Крім того, 
протягом цього часу ви можете заплатити щорічний внесок 
або зареєструватись до парафії. 

2018 Collection Envelopes 
Offering envelopes for 2018 are available in the church hall. Stop 
by the table 8:30 am - 12:30 pm and you may pick up your col-
lection envelopes and pay your annual dues.  Also, during that 
time you may sign up and  become a member of the Parish.  

Вифлиємський Вогонь Миру  
привезли до церкви Св. Йосифа Обручника та урочисто 
передали його пластунам i скаутам різних народів у 
Чікаґо. Пластуни будуть роздавати Вогонь у церкві Св. 
Йосифа нині, 24-го грудня, після кожної Літургії та 
суботу, 6 січня 2018 р. після 9:00 ран. Літургії.  

Bethlehem Peace Light 
Peace Light from Bethlehem arrived at St. Joseph Church 
and was shared with international scouts including Plast 
Scouts. Plast Scouts will distribute the Peace Light at St 
Joseph on Sunday, December 24th , after each liturgy and 
Saturday January 6th, 2018 after the 9:00 am Liturgy. 

tel:(773)%20625-4805
tel:(773)%20625-4805
tel:(773)%20625-4805
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News       Вісті 
  

 Молодіжні Oрганізації при Парафії 
Молодіжні організації при парафії Св. Йосифа 
Обручника: театральна студія «Диво» (773-818-6186), 
школа танцю «Вишиванка»(773-931-9086), «Школа 
бойового гопака» (773-954-4098), Дитячий хор 
“Надія” (708-996-5002)  запрошують дітей та молодь.  

Youth Organizations at our Parish 
The youth organizations at our parish: “Dyvo” Theatre 
School (773-818-6186), “Vyshyvanka” School of Dance 
(773-931-9086), School of “Boyovyj Hopak”- Ukrainian 
Martial Art (773-954-4098) and “Nadiya” Children’s Choir 
(708-996-5002) invite children and young adults.  

Садочок “Ангелятко” 
Триває запис дітей віком від 3 до 5 років у світличку при парафії Св. Йосифа на 2017-18 навчальний рік. Заняття 
проводяться від понеділка по четвер з 9:30 ранку до 12:30 пополуднi, з січня до травня. Дітей можна записати на 1, 
2, 3 або 4 дні в тиждень.  

академія медіа арту.  
Продовжується набір дітей віком від 5 років на слідуючи відділення Академії: Дизайн Студія, Акторське мистецтво 
та Кіновиробництво.  
У Дизайн Студії діти навчатимуться не лише малюванню, але й практичним навичкам дизайну: поєднанню 
кольорів, форм, шрифтів та розробці дизайну будь-чого - від візитки до побутових речей.  
Акторське мистецтво - дасть змогу не лише познайомитись із професією актора, але й набути практичних навичок 
ораторської майстерності, запам’ятовування, впевненності у собі. По закінченню курсу можливість отримання 
акторського портфоліо та розміщення анкет у міжнародних кастинг агенціях. 
Курс Кіновиробництва познайомить дітей з усім процесом створення відеопродуктів - від написання сценарію до 
зйомок та монтажу. 
Куратор курсів - Лауреат Канського Фестивалю, Креативний Продюсер та Арт Директор - Оксана Майданська. 
Зайняття проводитимуться - Дизайн Студія - кожну п’ятницю, Акторське Мистецтво та Кіновиробництво - по 
Середах. Перше зайняття 10 січня.  
За детальною інформацією звертайтесь за тел: 682-347-9591, або email: o.maydanska@gmail.com 
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Thank you for Last Sunday’s Collections: 

Sunday Collections $         3,443.00  

Capital Improvement $            105.00  

Renovation $          1614.00  

Utilities  $            265.00  

other $            235.00   

TOTAL $       5,665.00   

 

Станьте членами  Парафії св. Йосифа Обручника! 
Звертайтеся до церковної канцелярії за телефоном:  
773 625 4805 

Become a member of St. Joseph the Betrothed Church! 
Parish membership forms are available at our church office, 
telephone number: 773 625 4805. 

Порядок Богослужень - Liturgical Schedule 
 

Недільні - Sundays: 
 8:00am    Св. Літургія/Divine Liturgy   
 англійською/English 
 9:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 українською/Ukrainian 
 11:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy               
 для молоді/Children’s 
 

Свята - Holy Days: 
 9:00am    Св. Літургія/Divine Liturgy 
 6:30pm   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 

Навечер’я Свят - Eve of Feasts: 
 6:30pm       Велика Вечірня з Литією/Great Vespers, 
    Litia 
 

В тижні - During the week:  
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в каплиці/in the chapel 
 

Суботами - Saturdays: 
 9:00am  Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в церкві/in church 
  

 

Keep in your prayers:   

Fr. Myron Panchuk - Lucille Maryniw - Olga 
Kykta - John Melinyshyn – John Masley -  

Sean Patterson – Josephine Bereza  -  
Antonia (Toni) Bilyk - Reed Meersman - 

George Gojewycz 

Відвідини Хворих - Visitation of the Sick 
 

Просимо повідомити парафіяльних отців 
про потребу відвідин хворих у лікарнях чи 
вдома. 
 

Please contact our parish clergy when a family  
member requests a hospital or home visitation. 

 “And the prayer of faith shall save the sick, 
and the Lord shall raise him up.”  
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