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Memorial Candles 
* In loving memory of John & An-

thony Deeds & Michael Garrison (Family) 
*In loving memory of Anastazia Chomiak  
(sister Natalie) 
Perpetual Oil Lamp 
* In thanksgiving for health & all blessings Luba, 
Orysia, Joan & Yuriy 
Lady of Hoshiw Shrine 
* Available 
* Available 
* Mother of God Shrine 
* Special intention for the Durbak, Palahniuk, 
Mykyta & Proczko Families 
* Health & Special Blessing for Viktor, Maria 
and Family 
 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
* Health and blessings for Johanna Riznyk 
* Available 
Mother of God   
* In loving memory of Mychailo Chuchman 
(Olga Chuchman & Family) 
* Special intention for the Ukrayinets Family 
St. Joseph the Betrothed  
*In loving memory of Anna (M Kushir & Family) 
*Available 
St. Nicholas the Wonderworker  
* In loving memory of Yuriy, Stefania, Kateryna, 
Tomir, Olha, Ivan (Lyubov Shevchuk)  
* Health for Irene K. (sister) 
Our Lady of Protection 
* Health and blessings for Viktoria Levchenko 
* Health & Blessings for Justin, Lidiya, 

Oleksandra Seneta & Cory Kappler 

INTENTIONS 
Sun, Jan 2ND – Sunday before Theophany; Sylvester Pope of Rome (G) 
Sunday before Christmas; Hieromartyr Ignatius the Godbearer (J) 
8:00 am - For the seniors of the parish; Health: Roman, Anna,Andrij 
In memory: +Ann Gulya & +Olga Gulya (J Gulya); Roman,  Anna, 
Andrij 
9:30 am Health Volodymyr, Tatyana, Ariana, Alexandria,  
Maksymylian, Lyudmyla, Nyna, Yuriy; Mariia, Olha, Ivan, Iryna;  
In memory: +Anna 
11:30 am - Health & blessings for  Lukas & Maia  (A Cozuc);  
Ruslan, Svyatozar; In memory: +Lida Holod (Lisa & Erik)   
 

Mon, Jan 3RD – PROPHET MALACHI; FOREFEAST OF THEOPHANY (G)   
MARTYR JULIANA; FOREFEAST OF NATIVITY (J) 
9:00 am -  For those who are struggling with depression 
 

Tues, Jan 4th – SYNAXIS OF 70 APOSTLES;  FOREFEAST OF THEOPHANY (G)   
GREAT-MARTYR ANASTASIA;  FOREFEAST OF NATIVITY (J) 
9:00 am - In memory: +Yaroslav Zhuk 1yr 
 

Wed, Jan  5th – VENERABLE SYNCLETIKA OF ALEXANDRIA; THEOPHANY EVE (G) 
10 MARTYRS OF CRETE (J) 
9:00 am - Divine Liturgy with Lesser Water Blessing 
 

THURS, Jan 6th–HOLY THEOPHANY OF OUR LORD, GOD & SAVIOR JESUS CHRIST (G) 
CHRISTMAS EVE; VENERABLE-MARTYR EUGENIA (J) 
8:00 am -  Great Compline(Z Namy Boh); Divine Liturgy with 
Great Water Blessing 
 
 

FRI, Jan 7th– SYNASIS OF ST JOHN THE BAPTIST (G) 
NATIVITY OF OUR LORD, GOD & SAVIOR JESUS CHRIST (J) 
  8:00 am - Great Compline & Divine Liturgy of the Nativity 
11:30 am - Divine Liturgy of the Nativity 
  6:30 pm - Divine Liturgy of the Nativity 
 

SAT, Jan 8th– VENERABLE GEORGE THE CHOSEBITE; SATURDAY AFTER THEOPHANY (G) 
SYNAXIS OF THE THEOTOKOS; SATURDAY AFTER CHRISTMAS (J) 
  9:00 am - For all parishioners 
11:00 am - For the sick & shut-ins of the parish 
  5:00 pm - Vespers 
 

Sun, Jan 9th–SUNDAY AFTER THEOPHANY; MARTYR POLYEUCTUS (G) 
SUNDAY AFTER CHRISTMAS; APOSTLE, FIRST MARTYR & ARCHDEACON STEPHEN (J) 
8:00 am - For the seniors of the parish;  
9:30 am - For the sick and shut-ins of the parish 
11:30 am - For the youth of the parish;  
In memory: +Lida Holod (Lisa & Erik)   
 

(to be continued in the next bulletin)
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Неділя перед Богоявлення 
 

Сьогодні ми разом мандруємо до Хрещення і Святого 
Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа. 
 

Уявіть що ви були серед тих натовпів людей, які пішли 
в пустиню, щоб побачити – не Ісуса, а Його власного 
двоюрідного брата Івана Хрестителя! Пізніше, після 
того, як Івана було заарештовано, Господь Ісус кинув 
виклик цим самим натовпом, запитавши їх: 
 

«На що ви ходили в пустелю дивитися? Чи на очерет, 
що вітер колише його? Та на що ви дивитись ходили? 
Може на чоловіка, у м’які шати 
одягненого? Адже ті, хто носить 
м’яке. – по палатах царських. По що 
ж ви ходили? Може бачити 
пророка? Так. кажу вам, – навіть 
більш, як пророка.   Більше ніж 
пророк. Найбільший пророк. Голос 
того, хто кличе в пустині: «Стеліть 
Господові дорогу !» 
 

 Люди виходили з Єрусалиму 
та всіх сусідних міст і сіл, щоб 
почути від цього чоловіка на ім’я 
Іван, який виживав на саранах і на 
меді, і хреститися від нього, 
покаявшись за свої гріхи. 
Уявіть, що в цю неділю перед Богоявленням, за три дні 
до Богоявлення, ви перебуваєте серед тих, хто їде на 
річку Йордан. Можливо, вас захопило хвилювання 
навколо цього нового Пророка. Або, можливо, у вас 
була особиста криза, і ви відчули потребу в очищенні 
та в спокутуванні. У  євреїв в першому столітті, 
обмивання водою або обливання було частиною їхньої 
ритуальної традиції. Тому така практика, як хрещення, 
не була дивною. 
 

 Для них, вигляд Івана був дивним , кудлатого в 
туніці з верблюжої шерсті та підперезаним шкіряним 
поясом. Його вигляд міг когось налякати, і він 
проповідував прийдешнє Царство сильними словами. 
Але вони все ж таки прийшли, і, можливо, ви теж б 
прийшли. 
 

 Отже, уявіть собі, що ви подорожуєте в 
компанії незнайомців, прямуєте до берегів Йордану, і 
раптом у вашій групі є молодий чоловік, ровесник 
Івана. Він не має особливого вигляду, як прорік пророк 
Ісая. Йому немає потреби сповідатися, бо він ніколи не 
грішив. І хоча Він є законним спадкоємцем престолу 
самого царя Давида, Його одяг простий і бідний; жодні 
королівські шовки не прикрашають Його. Правда що 
ви  б не звертали на нього уваги. Навіть коли Його 
двоюрідний брат Іван вагається, щоб занурити Його у 
води Йордану, благаючи Ісуса помінятися місцями та 
охрестити Хрестителя! 
 

 Уявіть собі, мої любі християни, ви, які є 
хрещеними і вибраними Богом, що б ви подумали в той 
момент? Коли розкрилися небеса, і з'явився голуб, і 
залунав Голос Отця? 
 

 Бачите, друзі мої, Господь мандрував із Галілеї 

Sunday before Theophany 

 Today, we journey together toward the Baptism and 
Holy Theophany of our Lord Jesus Christ. 
 

 Imagine for a moment that you were among those 
throngs of people who went out into the desert places to see 
– not Jesus, but His very own cousin, John the Baptist! Lat-
er, after John had been arrested, the Lord Jesus challenged 
these same crowds by asking them: 
 

“What did you go out into the wilderness to see? A reed 
shaking in the wind? Well, what did you go out to see? A 

man clothed in robes of silk? Behold! 
those who wear such delicacies dwell 
in palaces of kings! Well, what did you 
go out to see? A prophet? Oh yes, a 
prophet I tell you, and much more than 
a prophet! 
 

 More than a prophet. The 
greatest prophet. The voice of one cry-
ing in the wilderness: “Make straight 
the way of the Lord!” 
 

 The people poured out of Jeru-
salem and all the surrounding towns 
and villages to hear from this man 

named John – who lived on locusts and honey – and to be 
baptized by him as they repented for their sins.  
 

 Imagine for a moment that on this Sunday before 
Epiphany, three days before Theophany, that you are among 
those travelling to Jordan River. Perhaps you were caught 
up in the excitement surrounding this new Prophet. Or may-
be you had a personal crisis, and you felt the need for 
cleansing and redemption. For those first century Jews, 
washing in water, or ablution, was part of their ritual tradi-
tion. Therefore, a practice such as baptism was not strange. 

 What was strange to them was the sight of John, 
shaggy in his tunic of camel hair and girt with a leather belt. 
His rugged appearance might have frightened some, and he 
preached the coming Kingdom with strong words. But they 
still came, and perhaps, you would have too. 

 So, now imagine you are traveling in the company 
of strangers, heading to the banks of the Jordan, and sudden-
ly in your party is a young man, the same age as John. He 
has no remarkable appearance, as the Prophet Isaiah fore-
told. He has no need to confess even a single sin, for He has 
never committed one. And even though He is the rightful 
inheritor of the throne of King David himself, His clothes 
are simple and poor; no royal silks adorn Him. The truth is 
you would pay him no regard, no interest. Even when His 
cousin John hesitates to immerse Him in Jordan’s waters, 
begging Jesus to switch places and baptize the Baptizer! 

 Imagine, my beloved Christians, you who are the 
baptized and chosen of God, what you would have thought 
at that moment? When the heavens opened, and the Dove 
appeared, and the Voice of the Father sounded? 

 You see, my friends, the Lord journeyed from Gali-
lee to the Jordan River not for Himself, but for us. He had 
no need of Baptism, but we do. 
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до річки Йордан не для Себе, а для нас. Він не мав 
потреби в Хрещенні, а ми потребуємо. 
 

 Він не мав потреби в прощенні, а ми 
потребуємо; Він – Той, Хто молив наше прощення на 
Хресті. 
 Не було потреби Йому відкривати небеса, а ми 
потребуємо; Він поклонився небесам, щоб втілитися в 
лоні Діви. 
 

 Не було потреби Йому, щоб Святий Дух зійшов 
на Нього, а ми потребуємо. Він — Той, Хто благав 
Отця, щоб він послав нам «іншого Утішителя». 
 

І не було потреби Йому бути усиновленним Отцем, а 
ми потребуємо. Він Бог і Світло Світла, єдиносущний 
зі Своїм Отцем і Святим Духом. 
 

 Кожному з нас, хто отримав благодать 
Хрещення, дано все вищесказане, тому що Господь 
освятив води: прощення гріхів, місце на небесах, 
печать Святого Духа і усиновлення благодаттю бути 
дітьми Отця. 
 

 Тому, подорожуючи до Йордану в ці кілька 
наступних днів, будемо пильними до смиренного 
Назарянина, Який заради нас приходить до вод і дає 
нам вічне життя через Його невимовну милість. Амінь 

 

goarch.org 

 

  He had no need of forgiveness, but we 
do;  He is the one Who implored our forgiveness from the 
Cross. 

 He had no need to have the heavens open, but we 
do; He bowed down the Heavens to become incarnate in 
the womb of the Virgin. 

 He had no need to have the Holy Spirit alight upon 
Him, but we do. He is the One Who implored the Father to 
send to us “another Comforter.” 

 And He had no need of adoption by the Father, but 
we do. He is God of God and Light of Light, consubstantial 
with His Father and the Holy Spirit. 

 Each of us who has received the grace of Baptism, 
has been given all of the above, because the Lord sanctified 
the waters: forgiveness of our sins, a place in Heaven, the 
Seal of the Holy Spirit, and the adoption by grace to be 
children of the Father. 

 Therefore, as we journey to the Jordan these next 
few days, let us be alert to the humble Nazarene, Who 
comes to the waters for our sake, and Who grants us eternal 
life, through His ineffable condescension. Amen 

goarch.org 

Sunday before the Nativity 
 

THE REALLY GOOD NEWS 
 When people ‘aren’t at their best’, as we say, what they don’t want to hear is bad news. On the contrary, their 
fervent wish is for good news ‘to fall into their lap’, so that they can take heart and get on with life. Incontrovertible 
proof of this is the recent change in viewing habits on the part of many of our fellow-citizens. You hear a lot of people 
saying: ‘I don’t want to watch the news… it’s all bleak and worrying’. And on the other hand, you hear: ‘At last, some 
good news… You’ve made my day… You’ve changed my mood’. 
 And in the middle of the search for good news, along come the feasts. People who are tired and frustrated look 
for a change of mood in the festal spirit. In the lights, the decorated trees, in the brightness of these days, they seek a ray 
of joy that will dispel the gloom and pessimism. Will they be able to find one, though? 
 Perhaps yes, perhaps no. But they’ll certainly achieve very little if they get no farther than the surface of the fes-
tive atmosphere, if they dwell on the external aspect of the days. Because behind the shell people erect every year in or-
der to change their daily routine, there’s a unique event which they usually overlook or, at least, don’t stop to consider its 
significance. 
 This event is the advent of God into the world. What could be more important in human history? God, God him-
self, comes to humankind, becomes one of us, dwells among us, shares our anxieties, and in the end dies- in a dishonora-
ble manner. And all of this, for what reason? To save us. To make us gods. To elevate us on high, to the heavens, for the 
purpose for which we were created. 
 Today’s Gospel (Matt.1, 1-25) shows precisely the meaning of the word: Gospel = god spel = good news, that is 
glad tidings. On this Sunday before Christmas, Saint Matthew the Evangelist reminds us of the world-shattering event of 
God’s nativity. He who created the ages passes straight through all the ages of human history and becomes visible in the 
present. The Evangelist enumerates all Christ’s forebears. They’re people from all walks of life and every class. Kings 
and poor folk. Sinners and virtuous. Righteous and wicked. Because he wants to stress that God is not from ‘good stock’, 
in the way humans understand it. The Lord takes on human nature as a whole. He doesn’t choose only the good, the 
bright side, but rather he wants all of it. He takes the whole person and makes him or her a god. He also takes sin with 
him, in order to cleanse it. 
 This, my brothers and sisters, is the really good message for which, in truth, we’re waiting. What the peoples 
who are in the darkness of ignorance waited and wait for. It’s the message of liberation from that which binds us. He 
came, and we shouldn’t overlook the fact. God was born on earth and is born in the heart of every person who really 
seeks him. Let us open our hearts and then, believe me, the lights of the feast will no longer be ephemeral. 
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Зі слова Блаженнішого Святослава на неділю перед 
Різдвом Христовим 

Неділя перед Різдвом Христовим. Святих Отців 
   

«Ось, діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть 
йому ім’я Еммануїл, що значить: З нами Бог». 
 

 Сьогодні [у неділю перед Різдвом] Церква 
запрошує нас звернути увагу на першу сторінку Нового 
Завіту, який починається словами: «Книга Родоводу 
Ісуса Христа». Ми чуємо у 
сьогоднішньому Євангельському 
читанні (Мт 1,1-25) імена різних 
старозавітних осіб, які через своє 
життя крок за кроком зближали прихід 
на землю Спасителя світу; за кожним з 
них стоїть певна історія, певний спосіб 
зближення до Бога. 
 

 Євангелист Матей поділяє всю 
історію старозавітного Ізраїля на 
історію очікування в чотирьох 
періодах: час до Авраама, час між 
Авраамом та Давидом, між Давидом та 
часом Вавилонської неволі і між 
неволею та часом народження на землі 
Спасителя світу. Іншими словами, 
Матей показуючи нам Книгу Родоводу 
Ісуса Христа, вводить нас таким 
прологом в таїнство народження 
Господа. Показує, хто є Той, Якого ми 
очікуємо побачити в оцю різдвяну ніч 
у бідному вертепі в яслах на сіні, і дає 
відповідь: це є Месія, є Той, Хто 
сповнить усі сподівання і очікування 
всієї історії старозавітного Ізраїля. Він є Той, Хто буде 
сповненням обіцянки, яку Бог дав Авраамові, що у його 
потомстві будуть благословенні усі народи. Він є Той, 
Хто народиться з дому Давида, як паросток з пня Єссея, 
буде сповненням Завіту, який Бог уклав з царем 
Давидом, кажучи, що потомок його отримає царство, 
якому не буде кінця. А пророк Ісая, який був словом 
Божим в часи Вавилонської неволі, сповіщав прихід 
спасителя не тільки для Ізраїля, але для цілого світу. 
Іншими словами, Той, Хто має народитися, є 
сповненням надії, є з дому Царя Давида, є Месія, в 
Якому Господь Бог сповняє все те, що Він обіцяв на 
протязі всієї історії Старого Завіту. 
 

«Ось, діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть 
йому ім'я Еммануїл, що значить: З нами Бог». 
 

 Ці слова пророка Ісаї про таїнство Різдва 
Христового в особливий спосіб пояснює нам Св. 
Максим Ісповідник, Отець і Учитель Церкви. Він 
говорить так: «Спаситель, Який має народитися, з 
одного боку, Він ввійде в людську історію, прийме на 
себе людську природу, а з іншого боку, Він є один із 
Пресвятої Тройці. Таїнство Різдва – це таїнство видимої 
появи у людському тілі Бога, Творця і Спасителя 
людського роду». Св. Максим продовжує так: «Коли 
Бог сотворив світ, тоді розпочалася космічна Літургія». 

Космічна Літургія – це рух зближення між Богом і 
Його сотворінням. Сотворивши всесвіт, Господь Бог 
покликав все, що існує, до життя у Собі, а зокрема 
людину. І ось кульмінаційною точкою цієї Літургії, 
зближення між Богом і ділом рук Його, між Його 
сотворінням, є Особа Ісуса Христа, коли Бог і 
людина навіки поєднуються в одній Особі, в 
Божественній Особі Ісуса Христа. Тому Той, Хто 
народиться, є Богом; Той, Який безлітньо народився 
у вічності від Отця без матері, сьогодні 

народжується від матері без 
батька як Еммануїл, про Якого 
говорить пророк Ісая: «З нами 
Бог». Цей гомін «З нами Бог» 
ми будемо співати в різдвяну 
ніч, будемо радіти, що Бог є з 
нами, що ми, як Його 
сотворіння, не є одинокі у 
цьому всесвіті, відкинуті і 
забуті нашим Творцем. Ні! З 
нами Бог! 
 

 У сьогоднішній день, 
коли ми чуємо про те, як Марія 
і Йосиф пустилися в дорогу, 
щоби записатися відповідно до 
наказу імператора Августа в 
місті Давида, тому що Дитя, 
яке народиться, є з дому 
Давида, ми наче відчуваємо, що 
вся вселенна зарухалася. Уже 
мудреці з далекого Сходу 
подорожують до Ізраїльської 
землі, випитуючи про місце, де 
має народитися Спаситель, 

ідучи за зорею, яка вказує їм шлях. Йосиф і Марія 
сьогодні […] стукають в доми різних господарів 
вифлеємських, шукаючи місця, де б переночувати, 
однак місця їм немає. Сьогодні вся вселенна наче 
зарухалася, щоб вітати народження Того, Хто є 
нашим Творцем, Джерелом і Метою нашого життя 
та існування. Сьогодні Христова Церква запрошує 
нас теж зарухатися, не сидіти нерухомо, а пуститися 
в дорогу, щоби віднайти Спасителя, Який приходить 
сьогодні до кожного з нас, стукає до наших сердець, 
до наших домівок. Запрошують нас Йосиф і Марія, 
пастушки, які сторожитимуть свої стада в ночі, 
мудреці зі Сходу, очима віри відкрити для себе 
присутність Бога в тілі маленької новонародженої 
Дитини. 
 

«Ось вам знак, – скажуть ангели цієї ночі до 
пастушків, – знайдете дитя, положене у яслах». 
 

Нехай цей новонароджений Спаситель, в Якому 
радіє вся вселенна, Старозавітні отці, царі і пророки, 
буде також нашою радістю, а тоді побачимо, що Він 
звершить діло спасіння кожного з нас, стане 
частиною історії кожного життя, нашого особистого 
життя. І тоді ми зможемо усі разом заспівати: 
«Слава во вишніх Богу, а на землі мир людям доброї 
волі». Амінь. 
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ЧИ ВАША ДИТИНА РОЗУМІЄ  ЄВАНГЕЛІЄ? 

Середа, 5 го  січня –  Навечір’я Богоявлення -піст  (Г) 
  9:00 paно  Св Літургія і Мале Водосвяття (укр. /анг.) 
Четвер, 6 го січня – Богоявлення ГНІХ – Йордан (Г) 
 8:00 рано Велике Повечір’я (З нами Бог); св. Літургія і Велике Водосвяття  
П’ятниця, 7го  січня – Різдво ГНІХ ( Ю)  
  8:00 рано Велике Повечір’я (З нами Бог) і Різдвяна св. Літургія (укр.) 
            11:30 рано Різдвяна св. Літургія (укр.) 
 6:30 веч. Різдвяна св. Літургія (укр.) 
Субота, 8 госічня  –  Собор Пресвятої Богородиці (Ю) 
 9:00 рано св. Літургія (укр.) 
 11:00 рано св. Літургія (укр.) 
 5:00 веч. Вечірня 
Неділя, 9 го січня  – св. Первомученика Стефана – Нед,  по Різдва (Ю) 
  Нед.  по Богаявленням (Г) 
  Звичайний недільний порядок (8:00, 9:30 i 11:30)  

Четвер, 13 го січня – Преподобна Меланія (Ю) 
 6:30 веч. Вечірня 
П’ятниця, 14го  січня - Обрізання ГНІХ та Св. Василія Великого (Ю) 
 9:00 рано     св. Літургія (укр.) 
 6:30 веч. св. Літургія (укр.) 
Неділя, 16 го  січня – Неділя перед Богояблення (Ю) 
 8:00 рано св. Літургія (анг.) 
 9:00 рано св. Літургія (укр.) 
       Парафіяльна Празник  Святковий бенкет відбудеться  після 2-ї літургії  у церковній залі. 
Вівторок, 18 го  січня  –  Навечір’я Богоявлення – піст (Ю) 
 9:00 рано     св. Літургія і Мале Водосвяття (укр.) 
Середа, 19 го січня  –  Богоявлення ГНІХ – Йордан (Ю) 
             8:00 рано  Велике Повечір’я (З нами Бог); св. Літургія і Велике Водосвяття (укр.) 
 11:30 рано св. Літургія (укр.) 
               6:30 веч. св. Літургія (укр.) 

Wednesday, January 5th – Vigil of the Theophany–day of fast (G) 

9:00 am  Divine Liturgy with Lesser Water Blessing 

Thursday, January 6th – Theophany –Our Lord’s Baptism in the River Jordan (G) 

 8:00 am Great Compline (Z Namy Boh); & Divine Liturgy with Great Water Blessing 

Friday, January 7th – Nativity of Our Lord (J)  

 8:00 am  Great Compline (Z Namy Boh) & Divine Liturgy of the Nativity (Ukr.) 

            11:30 am  Divine Liturgy of the Nativity (Ukr.) 

 6:30 pm  Divine Liturgy of the Nativity (Ukr.) 

Saturday, January 8th – Synaxis of the Mother of God (J) 

9:00 am  Divine Liturgy (Ukr.)  

 11:00 am Divine Liturgy (Ukr.) 

5:00 pm  Vespers 

Sunday, January 9th – Feast of St. Stephen the 1st Martyr -Sun. after Christmas (J) 

   Sun. after Theophany (G) 

  Normal Sunday schedule (8:00, 9:30 and 11:30)  

Thursday, January 13th -– Venerable Melania (J) 

 6:30 pm   Vespers 
Friday, January 14th – Circumcision of Our Lord and St Basil the Great (J) 

   9:00 am Divine Liturgy (Ukr.) 

 6:30 pm Divine Liturgy (Ukr.) 

Sunday, January 16th – Sunday before Theophany (J) 

8:00 am         Divine Liturgy (Eng.) 

9:00 am  Divine Liturgy (Ukr.) 

  Parish Praznyk will take place after the 2nd Liturgy in the church hall. 

Tuesday, January 18th – Vigil of the Theophany- Day of Fast (J) 

  9:00 am Divine Liturgy with Lesser Water Blessing (Ukr.) 

Wednesday, January 19th – Theophany – Jordan (J) 

 8:00 am  Great Compline (Z Namy Boh); Divine Liturgy with Great Water Blessing (Ukr.) 

 11:30 am Divine Liturgy (Ukr.) 

 6:30 pm  Divine Liturgy (Ukr.) 

         

Різдвяний Порядок   

Christmas Schedule  
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doES YOUR CHILD UNDERSTand the GOSPEL? 

 

 

Неділя перед Різдвом Христовим 
Матвія 1:1-25 

 IСТОРІЯ НАШОГО ГОСПОДА ЩО ВИ ДУМАЄТЕ? 

  Ісус мав сімейну історію. У нього були 
бабуся, дідусь, прадідусь і прапрадід. Ці люди – 
родина, яка жила до Ісуса.  
 Сімейна історія Ісуса починається з 
Авраама і включає царя Давида. Деякі з інших 
предків — Єссей, Соломон та 
Елеазар. Закінчується 
Яковом, сином якого був 
Йосип.  
 Йосип – це людина, 
яку Бог обрав піклуватися про 
Марію та Ісуса. Йосипові уві 
сні було сказано, що син 
Марії народився від Святого 
Духа. Йосипу сказали, що 
ім’я дитини буде Ісус, що 
означає «Спаситель», тому 
що Ісус врятує нас від наших 
гріхів. 
 
 ЯК ТИ ГАДАЄШ? 
1. Як звуть ваших дідусів і 

бабусь? 
 
2. Чи знаєте ви імена ваших 
предків? 
 
3. Слово "предки", означає 
вашу родину, яка жила до 
вас? 
 
 4. Ми читаємо імена деяких 
предків Ісуса. Чи можете назвати хоча б одне? 
 
5. Чи були в Ісуса предки, які були царями?  
 
6. Ізраїльтяни знали, що Спаситель народиться з 
родини царя. Євангеліє говорить нам, що Ісус був 
із родини царя Давида. 

 

Sunday before the Nativity of Christ 
Matthew 1:1-25 

 

 

HISTORY OF OUR LORD WHAT DO YOU THINK?    
 

Jesus had a family history. He had grandparents, great-
grandparents, and great-great grandparents. These peo-
ple are the family who lived before Jesus did.  
 

 The family history of Jesus be-
gins with Abraham, and includes 
King David. Some of the other 
ancestors are Jesse, Solomon, 
and Eleazar. It ends with Jacob, 
whose son was Joseph   
 
  Joseph is the man whom God 
chose to take care of Mary and 
Jesus. Joseph was told in a dream 
that Mary’s son was born of the 
Holy Spirit. Joseph was told that 
the name of the child would be 
Jesus, which means “savior,” 
because Jesus would save us 
from our sins.     
 
1. What are the names of your 
grandparents?  
 
 2. Do you know the names of 
your great-grandparents?   
 
3. The word that means your 
family who lived before you is 
“ancestors.”  
 
 4. We read names of some of 

Jesus’ ancestors. Can you name one?   
 
5. Did Jesus have any ancestors who were kings?  
 
6. The Israelites knew that the Savior would be born 
from the family of a king. The gospel tells us that Je-

ЧИ ВАША ДИТИНА РОЗУМІЄ ЄВАНГЕЛІЄ? 
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   NEWS                    НОВИНИ  

« САДОЧОК “АНГЕЛЯТКО « 
Розпочинаємо запис дітей віком від 3 до 5 років у світличку “Ангелятко” на весняну 
програму 2021-2022 навчального року, яка розпочнеться 10 січня 2022 р.  Заняття 
відбуваються з понеділка до п’ятниці з 9:00 ранку до 1:00 пополудні, від 10 січня  до 3 
червня.   Дітей можна записати на 2, 3 або 5 дні в теиждень.   Форми для реєстрації в 
канцелярії нашої церкви.  За детальною інформацією просимо звертатися за тел: 773-625-

Today in our church hall 
 

 purchase tickets for our Parish Praznyk 
  take home the Bethlehem Peace Light 

 pick up blessed prosphora for Christmas Eve 
 pick up a 2022 calendar 
 Hero cards for Christmas gifts. There are no tax-

es, no fees and cards are already activated and 
ready to use. The Ukrainian Heroes fund receives 
a donation from every card purchased 

  And next week … 
 2022 church offering envelopes will be available 

Сьогодні у нашій церковній залі… 
 

 Купити квитки на парафіяльний празник 
  можете взяти Вифлеємський вогонь миру 
 взяти освячену просфору на Святвечір 
 візьміть календар на 2022 рік 
 Подарункові картки для героїв на 

різдвяні  подарунки. Ніяких податків, зборів 
немає, картки вже активовані та готові до 
використання. Фонд Героїв України отримує 
пожертву з кожної придбаної картки 

А наступного тижня… 
 Будуть доступні конверти з церковними   

пожертвуваннями на 2022 рік 

 
 

http://news.ugcc.ua/en/news/
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Порядок Богослужень - Liturgical Schedule 
  

У Неділю - Sundays: 
 8:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 англійською / in English 
 9:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 українською / in Ukrainian 
 11:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy                              
 для молоді / Children’s 
  
У Свята - Holy Days: 
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 6:30pm   Св. Літургія/Divine Liturgy 
  

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

Під час тижня - During the week:  
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в церкві / in the church 
  

У Суботу - Saturdays: 
 9:00am  Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в церкві / in church 
 5:00 pm  вечірня/Vespers  

Станьте членами  Парафії св. Йосифа Обручника! 
Аплікаційні форми для заповнення можна взяти в 
церковній канцелярії  тел: 773 625 4805. 
 

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

 

In the vestibule of our church and in the lobby 
where the office is located, you will notice a 
Lions Club collection box (red & white).  Here 
you can donate used glasses, these are refur-
bished and sent to needy children in poor coun-

tries all over the world.  Lions Club also honor requests 
from local special need individuals, where it pays for the 
exam and new glasses. 
 The Club also collects hearing aids, cell phones, 
batteries, ink cartridges, and car keys, these items are 
recycled; empty medicine bottles, plastic or glass, with 
caps, all labels are collected. The labels are removed and 
the containers are recycled for re-use in other countries, 
outside the US where there's a shortage of these containers. 
 So instead of throwing these items away, consider 
donating to the Lions club whose mission to promote an 
active interest in civic, cultural, social and moral welfare 
communities.   Thank you for all your help! 

 

У вестибюлі нашої церкви та у коридорі, де 
розташований церковний офіс, знаходиться 
коробка  для збору від клубу 
«Lions Club» (червоно-біла).  Тут ви маєте 
можливість пожертвувати використані 

окуляри, які відремонтовані або з незначними 
пошкодженнями , які можна легко замінити . Речі 
будуть відправлені нужденним дітям у бідні країни по 
всьому світу.  Програма також виконує  запити 
місцевих осіб з особливими потребами, та 
оплачує  іспит і нові окуляри. 
  Клуб також збирає слухові апарати, мобільні 
телефони, батарейки, картриджі та ключі від 
автомобіля, ці предмети переробляються;  пусті пляшки 
від ліків, пластикові або скляні, з кришками, всі 
етикетки видаляються, а контейнери переробляються 
для повторного використання в інших країнах, за 
межами США, де цих контейнерів не вистачає. 
 

 Адже,  замість того, щоб викидати ці предмети, 
подумайте про пожертвування для Lions Club, місія 
якого полягає в тому, щоб сприяти активному інтересу 
до громадських, культурних, соціальних і моральних 
громад.   Дякую за всю вашу допомогу! 

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

Visitation of the Sick  Please contact our parish clergy 
when a family member requests a hospital or home 
visitation. 


