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We are happy that you have come to celebrate the Day 
of our Lord, Jesus Christ, with us today. This is a 
unique community, dedicated to serving God and 
proclaiming the Good News through the ancient 
Traditions of the Holy Orthodox Church. We celebrate 
and preserve our Faith as it has been passed to us by 
God through our ancestral homeland Ukraine, and we 
share it with all who would come to know and grow in 
Him through the teaching and Mysteries of Christ’s 
Church. We invite you to worship with us as often as 
you are able! We can help you establish or re-establish 
a relationship with Christ and His Church that will 
allow you to enjoy life in abundance and to better love 
and serve those around you. 

 

Ми раді, що ви прийшли, щоб відсвяткувати день 
Господа нашого, Ісуса Христа, разом з нами 
сьогодні. Це унікальне співтовариство, яке 
присвячене служінню Богові і проголошення 
Доброї Новини через давні традиції Святої 
Православної Церкви. Ми намагаємося зберегти 
нашу віру, як це було передано нам від Бога через 
нашу історичну батьківщину Україну, і ми 
розділемо її з усіма, хто прийде познати і зрости в 
Ньому через навчання і таємниці Христової Церкви. 
Ми запрошуємо Вас до спільної молитви з нами, яка 
допоможе Вам знайти поєднання з Христом і Його 
Церквою у сьогоднішньому світі.   
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Barbara Kurman, Zandra Kennedy, Anna Rosputko, Greg Karbiwnyk, Wolodymyr 
Shandruk, Kyrylo Pasichnyk, Evdokia Trypupenko, PM Maryann Chubenko, 

Matthew, Irena Sherba, Nadia Broyaka, Ann Stryzak, Barbаra Sembrot, Taras and Anna Kowal, Ivan 
Sawchuk, Oksana Naber, Cathy Zador, Joe Zador, Helen Wilwert, Lauren Shevchek, Orysia 
Nowosiwsky, Halyna Palamar, Stephen Sheptak, Oleh Rosputko, Halyna Boiko, Tamara & Serge 
Komarowski, Klaudia Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry. All who suffer from coronavirus. 
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My son Timothy! But you be watchful in all things, 
endure afflictions, do the work of an evangelist, 
fulfill your ministry. For I am already being 
poured out as a drink offering, and the time of my 
departure is at hand. I have fought the good fight, I 
have finished the race, I have kept the faith.  
Finally, there is laid up for me the crown of 
righteousness, which the Lord, the righteous 
Judge, will give to me on that Day, and not to me 
only but also to all who have loved His appearing. 

Сину Тимофію! Але ти будь пильним в усьому, 
перенось скорботи, роби дiло благовiсника, 
виконуй служiння твоє. Бо я вже стаю 
жертвою, i час мого вiдходу настав. Подвигом 
добрим я змагався, свiй бiг закiнчив, вiру 
зберiг; а тепер готується менi вiнець правди, 
який дасть менi Господь, праведний Суддя, в 
той день; i не тiльки менi, але i всiм, що 
полюбили явлення Його. 

  
The beginning of the gospel of Jesus Christ, the 
Son of God. As it is written in the Prophets: 
"Behold, I send My messenger before Your face, 
Who will prepare Your way before You." The 
voice of one crying in the wilderness: 'Prepare the 
way of the LORD; Make His paths straight.' "John 
came baptizing in the wilderness and preaching a 
baptism of repentance for the remission of sins. 
Then all the land of Judea, and those from 
Jerusalem, went out to him and were all baptized 
by him in the Jordan River, confessing their sins. 
Now John was clothed with camel's hair and with 
a leather belt around his waist, and he ate locusts 
and wild honey. And he preached, saying, "There 
comes One after me who is mightier than I, whose 
sandal strap I am not worthy to stoop down and 
loose. I indeed baptized you with water, but He 
will baptize you with the Holy Spirit. 

Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. 
Як написано у пророків: ось Я посилаю ангела 
Мого перед лицем Твоїм, який приготує путь 
Твою перед Тобою. Глас вопіющого в пустелі: 
приготуйте путь Господеві, прямими зробіть 
стезі Йому. Явився Іоан, який хрестив у пустелі 
і проповідував хрещення на покаяння для 
відпущення гріхів. І виходили до нього з усієї 
країни Юдейської і єрусалимляни; і всі 
хрестилися в річці Йордані від нього, 
сповідаючи гріхи свої. Іоан же носив одяг з 
верблюжого волоса і пояс шкіряний на стегнах 
своїх і їв акриди та дикий мед. І проповідував, 
кажучи: гряде Сильніший за мене слідом за 
мною, Якому я недостойний, нахилившись, 
розв’язати ремінь взуття Його. Я хрестив вас 
водою, а Він хреститиме вас Духом Святим. 

Enjoy traditional 
dishes of Holodna Kutya in the convenience of 
your own home. Take out will be available 

Насолоджуйтесь 
традиційними стравами Голодної Куті у 
власному домі. За $12 ви зможете придбати 
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immediately following Great Compline, Tuesday, 
January 18, appx at 6:45pm. For $12pp., you will 
get a variety of Ukrainian dishes. Please see or 
contact Natalie Bilynksy to place your order 
nsufler@aol.com (610) 892-7315.  

різноманітні страви української кухні. На 
продаж у вівторок, 18 січня, після Великого 
Повечір’я (6:45pm). Замовлення приймаються: 
Наталія Білинська – (610) 892-7315 або 
nsufler@aol.com. 

UOL Chapters are 
collecting items for a local shelter that hosts adults 
and children. Items being collected: toys, gloves, 
mittens, hats, socks. Please note: new items only. 
Please place your donation in the designated box 
in the entranceway of the Cathedral. Thank you. 

Відділи УПЛіги 
збирають речі для місцевого притулку, де 
проживають дорослі та діти. Предмети, що 
збираються: іграшки, рукавички, шапки, 
шкарпетки. Примітка: приймаються тільки 
нові речі. Будь ласка, складайте свої пожертви 
у відведену коробку біля входу в собор. 
Дякуємо. 

 the annual tradition of Ice Cross 
blessing will take place Sunday, 23 January. 
Everyone is invited to witness this beautiful 
tradition. Following, in the parish hall, breakfast 
will be sold as “to go” in individual containers. In 
addition, Fr. Deacon Myroslav Mykytyuk will hold 
a short educational lecture on the topic of: Feast of 
Theophany.   

У 
неділю, 23 січня, ми проведемо наше 
традиційне освячення льодового хреста. 
Опісля, у парафіяльному залі, сніданок буде 
доступний для продажу в індивідуальних 
контейнерах. Крім того, о. диякон Мирослав 
Микитюк проведе коротку просвітницьку 
лекцію на тему: Свято Богоявлення.

Due to an increasing number of COVID-
19 infections and the highly contagious Omicron 
and Delta variants, we strongly encourage 
everyone, regardless of their vaccination status, to 
wear a mask during liturgical services and while 
indoors in any church facility.

У зв’язку зі збільшенням кількості 
інфекцій COVID-19 та дуже заразними 
варіантами Омікрон і Дельти, ми наполегливо 
закликаємо всіх, незалежно від статусу 
щеплень, носити маску під час літургійних 
служб та в церковному залі. 

Isn’t it great to come 
to church and see friends and family members? 
But wait until coffee hour to say “Hi” to them. It 
just isn’t appropriate to greet people and have a 
conversation with them in the church temple. 
Besides being disrespectful towards God, it is rude 
towards the other people in the church who are 
trying to worship. Talk to God while in church 
through your prayers, hymns, and thanksgiving, 
and to your friends in the hall afterwards.

Ми всі маємо 
чудову можливість зібратися по неділях для 
молитви і щоб поспілкуватися з нашими 
близькими та друзями. Для спілкування, ми 
запрошуємо Вас на каву після Літургії. Під час 
Богослужінь - ми просимо Вас дотримуватися 
тиші і надати можливість іншим перебувати в 
молитовному стані. Ваші розмови можуть 
відволікати від молитви, святих читань та 
духовного співу. То ж коли в храмі, 
поспілкуйтеся з Богом через молитву і спів.

 

  Fr. Taras will   : 19 ñ³÷íÿ, ï³ñëÿ 
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make every attempt to bless the homes of our 
faithful following the Great Feast of the Baptism 
of Our Lord on January 19th. If you wish to have 
your home blessed, please fill out this coupon and 
place it in the collection basket or the candle-
offering basket. You will be called prior to the 
visit to set up a mutually convenient day and time. 
In a parish with vast geographic distances this is 
not an easy task, so we ask that all requests be 
made before Sunday, 16 January, so that a 
reasonable schedule can be developed. Many 
thanks! 

Name:___________________________________ 
Address:_________________________________ 
Telephone#:______________________________

âåëèêîãî ñâÿòà Õðåùåííÿ Ãîñïîäíüîãî, î. 
Òàðàñ ïî÷èíàº ïîñâÿòó õàò³â. ßêùî âè õî÷åòå, 
ùîá âàøà õàòà áóëà ïîñâÿ÷åíà, áóäü ëàñêà, 
çàïîâí³òü öåé êóïîí ³ çàëèøòå éîãî â îäíîìó ç 
öåðêîâíèõ êîøèê³â. Îòåöü Тарас  äîêëàäå óñ³õ 
çóñèëü, ùîá ïðèçíà÷èòè çðó÷íèé ÷àñ äëÿ îáîõ 
ñòîð³í. Ó ïàðàô³¿ ç âåëèêèìè ãåîãðàô³÷íèìè 
â³äñòàíÿìè, öå íå ëåãêî, à òîìó, ùîá ñêëàñòè 
ðîçóìíèé ³ âèã³äíèé äëÿ âñ³õ ãðàô³ê, ëàñêàâî 
ïðîñèìî ïîäàòè çàïîâíåí³ êóïîíè äî íåä³ë³, 16 
ñ³÷íÿ. Íàïåðåä äÿêóºìî! 
²ì’ÿ:____________________________________

Адреса:_________________________________ 
Телефон#:_______________________________

Найближчою важливою подією із життя Ісуса Христа, що наступає 
після празника Христового Різдва, є Господнє Обрізання і надання 
імені. Цей празник ми святкуємо 14 січня. Святе Євангеліє про це 
так говорить: "Як сповнились вісім днів, коли мали обрізати 
хлоп’ятко, назвали Його Ісус — ім’я, що надав був ангел, перше, 
ніж Він почався у лоні" (Лк. 2, 21). Ісус Христос, як Бог і 
Законодавець, не був зобов’язаний виконувати релігійні приписи 
ізраїльського народу, та все-таки Він їм добровільно підкорився і 
їх зберігав. З тієї причини Він        

                                                     восьмого дня після народження піддався обряду обрізання. 
Старозавітне обрізання було прообразом новозавітного хрещення, що втілює нас у Христа. Святий 
апостол Павло, називаючи хрещення нерукотворним обрізанням, каже: "У Ньому ви були й обрізані 
обрізанням нерукотворним, коли ви з себе скинули це смертне тіло обрізанням Христовим. Поховані з 
Ним у хрещенні, з Ним ви разом також воскресли" (Кол. 2, 11-12). 
Празник Обрізання, хоча вважається великим, не належить до 12 великих дванадесятих празників. Він 
не має ані перед- ані попразденства і, властиво, закінчує попразденство Христового Різдва. Канон утрені 
празника уклав святий Степан Саваїт (VII ст. ). 

 народився близько 330 року в місті Кесарії в благочестивій християнській 
сім'ї Василя та Емілії. Батько святителя був адвокатом і викладачем риторики. 
Початкову освіту Василь отримав під керівництвом своїх батьків і бабусі Макрини, високоосвіченої 
християнки. Після смерті батька й бабусі Василь вирушив для подальшої освіти в Константинополь, а 
потім до Афін, де досконало вивчив різноманітні науки - риторику і філософію, астрономію і 
математику, фізику і медицину. Приблизно в 357 році Василь повернувся до Кесарії, де деякий час 
викладав риторику. В Антіохії, в 362 році він був присвячений в сан диякона єпископом Мелетієм, а в 
364 році присвячений в сан пресвітера єпископом Кесарійським Євсевієм. 
Виконуючи своє служіння, святитель Василь ревно проповідував і невпинно дбав про потреби своєї 
пастви, завдяки чому здобув високу повагу і велику любов. 
Незабаром (370) святитель Василь був обраний Собором єпископів на Кесарійський кафедру. У тяжкий 
для Церкви час він проявив себе як палкий захисник православної віри, захищаючи її від єресей своїми 
словами і посланнями. Особливо слід відзначити три його книжки проти аріанського псевдовчителя 



6 
 

Евномія, в яких святитель Василій Великий вчив про Божество Святого Духа і єдність Його природи з 
Отцем і Сином. 
За своє коротке життя святитель Василь залишив нащадкам безліч богословських праць: дев'ять бесід на 
Шестиднів, 16 бесід на різні псалми, п'ять книжок на захист православного вчення про Святу Трійцю, 24 
бесіди на різні богословські теми, сім аскетичних трактатів; правила чернечі; статут подвижницький; дві 
книги про Хрещення; книгу про Святого Духа, кілька проповідей та 366 листів різним особам. 
Святитель Василь Великий, поряд із святителем Миколаєм Чудотворцем, здавна користувався 
особливим шануванням у віруючих християн. Частка мощей святителя Василя і понині перебуває в 
Почаївській Лаврі. Чесна глава святителя Василя благоговійно зберігається в Лаврі святого Афанасія на 
Афоні, а правиця його - у вівтарі храму Воскресіння Христового в Єрусалимі. 

 

 


