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VESPERS / CONFESSION:  Saturdays & Eve of Feast Days 6:00 PM 
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DIVINE LITURGY:  Sundays 9:30 AM 

Weekday Feast Days 10:00 AM 
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Т. 26. – Ч. 19 — V. 26. – N. 19 

33-ТЯ НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 
НЕДІЛЯ ПІСЛЯ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

ВІДДАНЯ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

СВЯТИХ БОГООТЦІВ: ПРАВЕДНОГО 

ЙОСИФА ОБРУЧНИКА, ДАВИДА, ЦАРЯ, І 

ЯКОВА, БРАТА ГОСПОДНЬОГО; 

ПРЕПОДОБНОЇ МЕЛАНІЇ (МОЛДШОЇ) 

РИМЛЯНКИ (439); І СВ. ПЕТРА 

МОГИЛИ, МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО І 

ГАЛИЦЬКОГО (1647).  ГОЛОС 8-ИЙ.  

АПОСТОЛ: ГАЛ. 1:11-19 [ЗАЧАЛО 200].  

ЄВАНГЕЛІЯ:  MT. 2:13-23 [ЗАЧАЛО 4] 

НЕДІЛЯ, 13-ГО СІЧНЯ, 2019 

Тропар Воскресний – Голос 8:  З 
висоти зійшов єси, Благоутробний, 
погребіння прийняв триденне, щоб нас 
визволити від пристрастей. Життя і 
воскресіння наше, Господи, слава Тобі. 

Тропар Свята – Голос 4:  Різдво 
Твоє, Христе Боже наш, засвітило 
Світові світло розуміння, в нім бо ті, що 
звіздам служили, від звізди навчилися 
поклонятися Тобі – Сонцю Правди і 
пізнавати Тебе, як Схід з висоти.  
Господи, слава Тобі. 

Тропар Богоотцям – Голос 2:  
Благовіствуй Йосифе, про чудеса 
Давидові Богоотцеві, бо ти бачив Діву, 
що родила, і з пастухами славословив 
єси, з волхвами поклонився ти, від 
Ангела вістку прийнявши.  Моли 
Христа Бога спасти душі наші. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому 
Духові. 

Кондак Богоотцям – Голос З:  
Сьогодні сповняється радости 
Божественний Давид, а Йосиф із Яковом 
хвалу приносять, вінець бо прийнявши 
через споріднення з Христом, 
радуються, і невимовно на землі 

33RD SUNDAY AFTER PENTECOST 
SUNDAY AFTER THE NATIVITY OF OUR LORD 
LEAVETAKING OF THE NATIVITY OF CHRIST 

THE HOLY ANCESTORS: THE RIGHTEOUS 

JOSEPH THE BETROTHED, DAVID THE 

KING, AND JAMES, THE BROTHER OF THE 

LORD; THE VENERABLE MELANIA (THE 

YOUNGER) OF ROME (439); AND ST. PETER 

MOHYLA, METROPOLITAN OF KYIV AND 

GALICIA (1647).  TONE 8.  EPISTLE:  GAL. 

1:11-19 [BEGINNING 200].  GOSPEL:  MT. 

2:13-23 [BEGINNING 4] 

SUNDAY, JANUARY 13, 2019 

Tropar of the Resurrection – Tone 
8:  You descended from on high, О Merciful 
One.  You accepted the three-day burial to 
free us from our passions.  Our life and 
resurrection; O Lord, glory to You. 

Tropar of the Feast – Tone 4:  Your 
Nativity, O Christ our God, has shone the 
Light of Knowledge upon the world.  For by 
it those who worshiped the stars were 
taught by a star to worship You, the Sun of 
Righteousness and to know You as the 
Orient from on High.  O Lord, glory to You. 

Tropar to the Ancestors of God – 
Tone 2:  O Joseph, proclaim the great 
wonders to the forefather of God, David: for 
you have seen a Virgin conceive.  You have 
given glory with the shepherds, worshiped 
with the magi, and received the angel’s 
tidings.  Entreat Christ God to save our souls. 

Glory to the Father, and to the Son, and 
to the Holy Spirit. 

Kondak to the Ancestors of God – 
Tone 3:  Today the divine David is filled 
with joy, while Joseph offers praise with 
James, for they have received a crown as 
kinsmen of Christ, they rejoice and ineffably 
hymn Incarnate One and call out:  Save, O 
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Родженого оспівують і кличуть: Спаси, 
Милосердний, тих, що Тебе почитають. 

І нині, і повсякчас, і на віки віків.  
Амінь. 

Кондак Свята – Голос З :  Діва 
сьогодні Пресущного рождає, і земля 
вертеп Неприступному приносить, 
ангели з пастирями славословлять, і 
волхви зі звіздою подорожують, бо ради 
нас народилося мале Дитятко, 
Предвічний Бог. 

Прокимен – Голос 8-ий:  
Помоліться і хвалу віддайте Господеві 
Богу нашому. 

Стих:  Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі 
велике Ім’я Його. 

Прокимен – Голос 4-ий:  Дивний 
Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів. 

Гал. 1:11-19:  Браття!  Звіщаю ж вам, 
що Євангелія, яку я благовістив, вона не 
від людей.  Бо я не прийняв, ні навчився 
її від людини, але відкриттям Ісуса 
Христа.  Чули бо ви про моє 
поступовання перше в юдействі, що 
Божу Церкву жорстоко я переслідував 
та руйнував її.  І я перевищував в 
юдействі багатьох своїх ровесників роду 
мого, бувши запеклим прихильником 
моїх отцівських передань.  Коли ж Бог, 
що вибрав мене від утроби матері моєї і 
покликав благодаттю Своєю, уподобав 
виявити мною Сина Свого, щоб 
благовістив я Його між поганами, я не 
радився зараз із тілом та кров’ю, і не 
відправився в Єрусалим до апостолів, 
що передо мною були, а пішов я в 
Арабію, і знову вернувся в Дамаск.  По 
трьох роках потому пішов я в Єрусалим 
побачити Кифу, і в нього пробув днів із 
п’ятнадцять.  А іншого з апостолів я не 
бачив, крім Якова, брата Господнього. 

Compassionate One, those who honour 
You. 

Both now, and ever, and unto the ages of 
ages.  Amen. 

Kondak of the Feast – Tone 3:  Today 
the Virgin gives birth to the Transcendent 
One and the earth offers a cave to the 
Unapproachable One, angels with 
shepherds give glory, the magi journey with 
a star, for unto us is born a young Child, the 
Pre-eternal God. 

P r o k e i m e n on  –  T o n e  8 :   P r a y  
a n d  g i v e  g l o r y  t o  t h e  L o r d  o u r  
G o d .  

Verse:  God is known in Judah; His Name 
is great in Israel. 

Prokeimenon – Tone 4:  God is 
wondrous in His saints, the God of Israel. 

Gal. 1:11-19:  Brethren…  I inform you 
that the Gospel which I preached is not 
from man.  For I neither received or was 
taught it by man but through the revelation 
of Jesus Christ.  You have heard of my 
former conduct in Judaism, how I severely 
persecuted the Church of God and tried to 
destroy it.  I advanced in Judaism beyond 
many of the contemporaries of my people, 
being stubborn adherent of the traditions 
of my fathers.  When God, Who chose me 
from my mother’s womb and called me 
through His grace, was pleased to reveal 
His Son in me, that I preach Him among 
the Gentiles, I did not immediately confer 
with flesh and blood, nor did I go to 
Jerusalem to the apostles who were before 
mem went to Arabia, and returned again to 
Damascus.  Then after three years I went to 
Jerusalem to see Peter, and remained with 
him fifteen days.  But I saw none of the 
other apostles except James, the Lord’s 
brother.  
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Алилуя – Голос 8-ий:  Прийдіть, 
заспіваймо Господеві, викликуймо 
Богові, Спасителю нашому. 

Стих:  Ходімо перед лицем Його з 
хвалою, і в псалмах викликуймо Йому. 

Алилуя – Голос 4-ий:  Пом’яни, 
Господи, Давида й усю лагідність його. 

Мт. 2:13-23:  Коли відійшли волхви, 
ось Ангол Господній з'явивсь у сні 
Йосипові та й сказав: Уставай, візьми 
Дитятко та матір Його, і втікай до 
Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу 
тобі, бо Дитятка шукатиме Ірод, щоб 
Його погубити.  І він устав, узяв 
Дитятко та матір Його вночі, та й пішов 
до Єгипту.  І він там зоставався аж до 
смерти Іродової, щоб збулося сказане 
від Господа пророком, який провіщає: 
Із Єгипту покликав Я Сина Свого.  
Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці 
насміялися з нього, та й розгнівався 
дуже, і послав повбивати в Віфлеємі й 
по всій тій околиці всіх дітей від двох 
років і менше, за часом, що його в 
мудреців він був випитав.  Тоді 
справдилось те, що сказав Єремія 
пророк, промовляючи: Чути голос у 
Рамі, плач і ридання та голосіння 
велике: Рахиль плаче за дітьми своїми, 
і не дається розважити себе, бо нема їх.  
Коли ж Ірод умер, ось Ангол Господній 
з'явився в Єгипті вві сні Йосипові, та й 
промовив: Уставай, візьми Дитятко та 
матір Його, та йди в землю Ізраїлеву, бо 
вимерли ті, хто шукав був душу 
Дитини.  І він устав, узяв Дитятко та 
матір Його, і прийшов у землю 
Ізраїлеву.  Та прочувши, що царює в 
Юдеї Архелай, замість Ірода, батька 
свого, побоявся піти туди він.  А вві сні 
остережений, відійшов до країв 
галілейських.  А прибувши, оселився у 
місті, на імя Назарет, щоб збулося 

Alleluia – Tone 8:  Come, let us sing 
to the Lord; let us call out to God our 
Saviour. 

Verse:  Let us go before His face with 
praise; and with psalms let us call out to Him. 

Alleluia – Tone 4:  Remember, O Lord, 
David and all his meekness. 

Mt. 1:1-25:  When the Magi departed, 
behold, an Angel of the Lord appeared to 
Joseph in a dream and said:  Arise, take the 
Child and His mother, and flee to Egypt, and 
stay there until I tell you, for Herod will seek 
the Child to destroy Him.  And he arose, and 
took the Child and His mother by night and 
departed for Egypt.  And he remained there 
until the death of Herod, that that which was 
spoken of by the Lord through the Prophet 
might be fulfilled, which proclaims:  Out of 
Egypt I called My Son.  Herod then 
comprehended that those Wise Men had 
mocked him and became exceedingly angry; 
and he sent forth to put to death in 
Bethlehem and in all its districts all male 
children who were two years of age and 
under, according to the time that he had 
inquired of the Wise Men.  Then that which 
the Prophet Jerimiah foretold was fulfilled, 
saying:  A voice is heard in Ramah, weeping 
and lamentation, and great wailing:  Rachel 
weeps for her children, and refuses to be 
consoled, for they are no more.  When Herod 
died, behold, an an Angel of the Lord 
appeared to Joseph in a dream and said:  
Arise, take the Child and His mother, and go 
to the land of Israel, for he who sought the 
Child’s life is dead.  He arose, took the Child 
and His mother, and came into the land of 
Israel.  But, having heard that Archelaus was 
reigning over Judea instead of his father 
Herod, he was afraid to go there.  And, being 
warned in a dream, he departed to the region 
of Galilee.  And arriving there, he settled in a 
city by the name of Nazareth, that what was 
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пророками сказане, що Він Назарянин 
буде званий. 

Задостойник — Ірмос — 
Голос 1-ий:   Величай, душе моя, 
Чеснішу і  Славнішу від Горніх 
Воїнств -  Діву Пречисту 
Богородицю.  

Ірмос—Голос 1:  Таїнство бачу я 
дивне і преславне: небо - вертеп, 
престіл Херувимський - Діва, ясла - 
вмістилище в яких возліг невмістимий 
Христос Бог.  Його ж оспівуючи, 
величаємо. 

Причасники:  Хваліть Господа з 
небес, хваліть Його во вишніх. 

Радуйтеся праведні в Господі, 
праведним подобає похвала. Алилуя, 
Алилуя, Алилуя. 

foretold by the prophets might be fulfilled 
which said:  He shall be called a Nazarene. 

Instead Of “It Is Truly Worthy” — 
Irmos — Tone 1:  Magnify, O my soul, the 
Most Pure Virgin Theotokos who is greater 
in honour and more glorious than the 
Hosts on high.  

Irmos—Tone 1:  A strange and most 
glorious mystery do I see: The cave is 
heaven, the Virgin the Throne of the 
Cherubim, and the manger, a room in which 
Christ God, Whom nothing can contain, is 
laid.  Him we do praise and magnify. 

Communion Verses:  Praise the Lord 
from the heavens, praise Him in the highest. 

Rejoice in the Lord, you righteous, praise 
befits the righteous.  Alleluia, Alleluia, 
Alleluia. 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ 

Неділя, 13-го січня – ОБРІЗАННЯ ГОСПОДНЄ – СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО – 
НОВИЙ РІК – Велика Вечірня з Літією й Сповідь – 6:00 год. вечора.  
Понеділок, 14-го січня – ОБРІЗАННЯ ГОСПОДНЄ – СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО – 
НОВИЙ РІК – Св. Літургія – 10:00 год. рано. 
П’ятниця, 18-го січня - НАДВЕЧІР'Я БОГОЯВЛЕННЯ - ЩЕДРИЙ ВЕЧІР: 

Велике Освячення Води - 5:00 год. вечора 
Спільна Йорданська Вечеря - 6.30 год. вечора 

Субота, 19-го січня - БОГОЯВЛЕННЯ - ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ - ЙОРДАН: 
Св. Літургія й Велике Освячення Води о год. 9:30 рано. 

Субота, 19-го січня - Вечірня й Сповідь - 6:00 вечора.  
Неділя, 20-го січня - Св. Літургія - 9:30 рано.  
Субота, 26-го січня - Вечірня й Сповідь - 6:00 вечора. 
Неділя, 27-го січня - Св. Літургія - 9:30 рано. 

ОГОЛОШЕНЬ 

Духовенства Громади разом з Церковною Управою сердечно вітають усіх членів 
і прихильників Українського Православного Собору Св. Володимира, усіх 
складових організацій та установ при громаді, усіх жертводавців і усіх людей 
доброї волі та бажають всім Вам веселих свят Різдва Христового й щасливого 
Нового 2019-го Року!  Христос Рождається! – Славіть Його! 
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БОГОЯВЛЕНСЬКА (ЙОРДАНСЬКА) ВЕЧЕРЯ:  Щиросердечно запрошуємо усіх 
вірних нашої громадської родини на спільну Святу Йорданську Вечерю, яка 
відбудеться у п’ятницю 18-го січня 2019 р. зараз після Йорданського Великого 
Освячення Води о год. 5:00 пополудні.  Місця обмежені.  Квитки: Дорослі $20.00; 
Студенти (12 до 18 років) $10.00; Діти 12 років та молодші безплатно.  За квитками 
просимо телефонувати до Етел на число 403-934-4688 або Мішел на число 403-264-
3437.  Ця спільна Йорданська Вечеря уже давно увійшла в традицію нашої громади, 
отож, сподіваємось Вашої участі на цій вечері. 

ОСВЯЧЕННЯ ДОМІВ:  Якщо Ви бажаєте, щоб Ваш дім був посвячений з 
“Йорданською водою” цього року, просимо виповнити призначену картку щодо 
цього, яку можете набути у притворі нашої церкви і повернути її до о. Тараса чи до о. 
Тимофія не пізніше 12-го лютого. 

DIVINE SERVICES 

Sunday, January 13 – CIRCUMCISION OF OUR LORD – ST. BASIL THE GREAT – 
JULIAN NEW YEAR’S DAY – Vespers & Litia & Holy Confession – 6:00 PM. 
Monday, January 14 – CIRCUMCISION OF OUR LORD - ST. BASIL THE GREAT – 
JULIAN NEW YEAR’S DAY Divine Liturgy – 10:00 AM. 
Friday, January 18:  THEOPHANY - BAPTISM OF OUR LORD - JORDAN FEAST: 
Great Blessing of Water - 5:00 p.m. 
Jordan Feast Supper - 6:30 p.m. 
Saturday, January 19:  THEOPHANY - BAPTISM OF OUR LORD - JORDAN FEAST: 
 Divine Liturgy & Great Blessing of Water - 9:30 АМ. 
Saturday, January 19 - Vespers and Confession - 6:00 PM. 
Sunday, January 20 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Saturday, January 26 - Vespers and Confession - 6:00 PM. 
Sunday, January 27 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 

ANNOUNCEMENTS 

УВАГА - НАДЗВИЧАЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ СОБОРНОЇ ГРОМАДИ 

СВ. ВОЛОДИМИРА відбудуться в неділю 13-го січня о год. 12:15 пополудні.  Ласкаво просимо, 

щоб усі члени цієї громади прибути на ці важливі збори! 

 

ПРИМІТКА ЩОДО СВ. ПРИЧАСТЯ – Св. Православна Церква розуміє Причастя, 
як повну спільність у духовному житті, приналежність до одного віросповідання, 
і що можуть приймати Св. Причастя тільки ті, хто є членами Православної Церкви, 
і які належно підготували себе до цього через молитву, піст і нещодавню Сповідь.  
Якщо у вас є питання, щодо вищої примітки, або якщо ви хотіли б стати членом 
Православної Церкви, будь ласка, звертайтеся до о. Тараса або о. Тимофія.  
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FR. TIMOTHY IS SERVING IN RED DEER TODAY. 

CHRISTMAS CHARITY – AN EXPRESSION OF SINCEREST APPRECIATION goes out to 
everyone who contributed generously to our congregation’s recent Christmas Charity 
Appeal!  Thank you very much for considering those in need of our love and help during 
the Christmas Season which is the Season of Love.  May the supreme love of God, as 
expressed in the Incarnation of His Beloved Son and our God, Jesus Christ, bless each and 
every one of you for your generosity! 

CHRISTMAS CAROLLING:  St. Vladimir’s Parish will once again be organizing an 
opportunity for parishioners to have ‘carollers’ come to their homes during the Nativity.  If 
you are interested in welcoming carollers to your home between January 7 and January 17, 
or are interested in joining a carolling group yourself, please contact Tim Michayluk by 
phoning 403 282-0398 or emailing him @ michayluk@shaw.ca  This tradition in our faith 
continues to be an important way to celebrate the birth of our Lord and Saviour, Jesus Christ, 
as well as strengthen and build upon our community fellowship as Orthodox Christians. 

THEOPHANY (JORDAN) SUPPER:  We sincerely invite all the faithful of our 
congregational family to our communal Theophany Supper which will take place on Friday, 
January 18, 2019 immediately following the Great Blessing of Water at 5:00 pm.  Limited 
seating is available.  Tickets: Adults $20.00; Students (12 to 18 years of age) $10.00; 
Children 12 years of age and under free.  For tickets, please contact Ethel at 403-934-4688 
or Michele at 403-264-3437.  This communal Theophany Supper has become a 
longstanding tradition of our congregation and we look forward to seeing all of you there. 

VOLUNTEERS NEEDED for preparation of Feast of Jordan.  Thursday January 17 @ 9:00 am; 
Friday, January 18 @ 1:00 pm; Friday, January 18 @ 6:00 pm for serving and clean up.  Please 
contact Ethel getacey@telus.net or 403-934-4688 as to when you would be able to assist. 

REMINDER: Information contained in our pictorial directory and elsewhere is for personal 
– non-commercial use ONLY.  We ask that this congregation privacy policy be 
respected! 

ST. VLADIMIR'S UKRAINIAN ORTHODOX SOBOR CONGREGATION SPECIAL GENERAL 

MEETING will be held on Sunday, January 13 at 12:15 pm.  All members of this 

congregation are asked to be present at this important meeting! 

 

The Congregation Clergy and Parish Council sincerely greet all members and 
adherents of St. Vladimir's Ukrainian Orthodox Sobor, all member organizations and 
groups located at our congregation, all donors and all people of good will on the 
occasion of the Feast of the Nativity of Christ and the New Year.  We wish everyone 
a joyous Feast of the Nativity of Christ and all the best in the New 2019 Year!  Christ 
is Born! – Let us Glorify Him! 

mailto:michayluk@shaw.ca
mailto:getacey@telus.net
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SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO:  
Lukian McCrank who recently celebrated his 
birthday.  May the Lord bless him with good health 
and grant him Many Years – На Многії Літа!  

NOTE—BIRTHDAY AND ANNIVERSARY 
GREETINGS: If you wish to have your Birthday 
or Anniversary included in or removed from 
the weekly announcements, please inform Fr. 
Taras of your request. 

2019 CHURCH WALL CALENDARS:  Please 
note that there is a substantial cost to the 
congregation to be able to provide the yearly 
Church Wall Calendars.  The 2019 Church Wall 
Calendars are available at the Candle Table at the 
entry to the church.  Please consider giving a 
$4.00 per calendar contribution to help defray 
some of the above-mentioned expenses.  Please 
also note that the 2019 Church Wall Calendars 
are a fundraising project of the Eastern Eparchy 
Ukraine Orphanage support program.  Your 
support of this project is greatly appreciated!  

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ 
ПРАВОСЛАВНИХ ЄПИСКОПІВ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ. 

Боголюбивим пастирям, чесному чернецтву, 
та всім вірним дітям Української Православної Церкви в Діаспорі і в Україні. 
 

“Діва днесь Пресущого народжує, і земля вертеп Неприступному приносить, 
ангели з пастирями славословлять, і волхви з зіркою подорожують. Нас бо ради 
народилося Немовля, Предвічний Бог”.  (Кондак Різдва Христового) 
 

Христос Рождається!  
Знову по милості Божій ми дочекалися Різдвяних свят. Знову віруючі серця 

сповнені вдячності до Бога прославляють Предвічне Слово - Богомладенця Христа, 
Який заради нас і нашого спасіння зійшов на землю і воплотився від Духа Святого і 

SUNDAY COFFEE HOUR 

The following people have 
graciously volunteered to be our 
hosts and volunteers for Coffee 
Hour for: 

January 6 – Nativity – NO 
COFFEE HOUR 

January 13 – Nataliya Butynets 
& Nadiya Melnychuk 

January 20 – Olena Baker & 
Iryna Goulet 

January 27 – Nadiya Semkuley & 
Anna Skibinska 

We sincerely thank our Coffee 
Hour hosts and volunteers for 
providing us with this expression of 
congregational hospitality and the 
opportunity for extended Christian 
fellowship!  God bless you for your 
generosity and hospitality! 
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Діви Марії і став людиною. Сьогодні душа кожного християнина з великою духовною 
радістю промовляє “ Христос Рождається - славіте ! Христос з небес- зустрічайте ! 
Христос на землі - возносітеся! Співайте Господеві вся земля! ”. (Св.Григорій 
Богослов).  

Прихід Сина Божого на землю став в історії людського роду найважливішою 
подією про яку не зміг збагнути людський розум, звершилося чудо із чудес: “Велика 
благочестя тайна: Бог явився у плоті ” (1 Тим.3.16) .  

Різдво Христове стало подією нового культурного життя основаного на любові 
до Бога і до ближнього свого, подією котра започаткувала Христове Царство на 
землі. Багато подій відбувалося і відбувається на нашій земній планеті . Але ні про 
одну із них так багато не говорилося і віками не проповідувалося, як про подію 
народження Господа нашого Ісуса Христа.  

Різдво Христове  для всіх нас є великим і радіснимсвятом.  Св. Іоан Золотоустий 
говорить: “ День Різдва Христового -це найважливіший день серед усіх свят, бо він 
являється матір'ю всіх свят, не було би Різдва Христового не було б і Його 
Воскресіння”. Людство з великим нетерпінням чекало приходу в світ 
очікуваного  Спасителя.  Господь ще в земному раю Едемі після гріхопадіння Адама 
і Єви сказав : “Що Він зішле їм Спасителя Котрий поверне їм і всьому людському 
роду утрачене ними щастя і знищить силу диявола” (Бут 3.15) . 

Гріхопадіння Адама – це історія гріхопадіння усього людства і кожної людини. 
Гріх Адама повторюється в кожному з нас, коли ми відвертаємося від Бога і грішимо. 

Найбільше і найглибше таїнство християнської віри це - таїнство воплочення 
Сина Божого. Предвічний Бог стає малою дитиною і не перестає бути Богом. " І 
Слово стало тілом і оселилось між нами"- говорить Св.Апостол і Євангелист Іоан 
Богослов (1, 14). 

Христос “заради нас людей, і заради нашого спасіння зійшов із небес,і 
воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком ” для того, щоб 
зруйнувати перепону між людиною і Богом, яка виникла через людський гріх. І 
кожного разу коли ми християни святкуємо Різдво Христове, в наших душах і серцях 
духовно відбувається зустріч з самим Богом. Ми зустрічаємо Месію - Христа в 
Таїнстві Євхаристії. Через Св. Причастя наше людське тіло наповнюється Його 
Божественною силою, яка зміцнює нас духовно і тілесно. Ми зустрічаємо Спасителя 
і в інших таїнствах нашої Православної Церкви, які відкривають нам дорогу до 
вічного життя. Ми зустрічаємо Христа і в нашому повсякденному житті, відчуваємо 
у всьому Його турботу і присутність. Тому кожного року Христос Рождається в 
душах і серцях віруючих людей. 

Дорогі браття і сестри! 
В 2018 році ми святкували 100-ття заснування УПЦ в Канаді і США. Подякуймо 

Богові за всі Його ласки і щедроти, даровані кожному з нас в минулому  і благаймо 
Його, щоб і на наступне століття  Господь оберігав нашу Православну Церкву в 
Діаспорі.  

Особливо  просімо щоб у Новому Році Бого-Младенець Христос  благословив 
нашу Батьківщину-Україну миром, духовним і економічним зростанням, а наш 
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Боголюбивий український народ єдністю, братолюбієм і Єдиною 
Православною Церквою визнаною іншими Помісними Церквами.  

Подякуймо нашій Матері - Великій Церкві Христовій 
Константинополя, а особливо Всесвятішому Патріарху 
Варфоломію і Священному Синоду за все що вони зробили для 
своєї Дочки-Православної Церкви України в минулому 2018 році.  

Просімо Христа-Спасителя котрий сказав:»Збудую Церкву 
Мою і ворота пекельні неподолають її» (Мф.16,18),щоб Господь 
і в Новому Році беріг Свою Єдину,Святу,Соборну і Апостольську 
Церкву від розділень.  

Від щирого серця і від усієї душі вітаємо всіх вас з цим 
великим святом Різдва Христового, Новим 2019 Роком Благості 
Божої і Святим Богоявленням.Молитовно зичемо вам безмежної 
Божої милості. 

Нехай Новонароджений в Вифлеємі Господь - Спаситель 
світу подасть всім вам міцне тілесне здоров'я, душевний спокій, 
сімейний затишок, радість і добробут. 

Приклонившись біля Вифлиємських ясел, принесімо 
Новонародженому Mладенцю-Христу щиру і сердечну молитву і 
подякуймо за все що маємо. 

Нехай Різдвяна радість завітає в кожне християнське серце, в 
кожну сім'ю і родину і завжди перебуває з усіма вами. 

Христос Рождається! Славімо Його! 
 

З архипастирським благословенням, 
† ЮРІЙ, Митрополит Української Православної Церкви Канади 

† АНТОНІЙ, Митрополит Української Православної Церкви 
США і в Діаспорі 

† ЄРЕМІЯ, Архиєпископ Української Православної Єпархії 
Бразилії та Південної Америки 

† ДАНИЇЛ, Архиєпископ Української Православної Церкви США і 
Західної Європи 

† ІЛАРІОН, Єпископ Української Православної Церкви Канади 
†АНДРІЙ, Єпископ Української Православної Церкви Канади 
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