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Dean - Protopriest Taras Naumenko - Настоятель - протоієрей Тарас Науменко 
Parish Council President – Andrew Passyn 

Choir Director – Karen Ferrao 

We are glad to have you with us on this glorious 
day! Please join us in prayer and following services 
for fellowship in the Cathedral hall. If you would 
like to learn more about Orthodox faith or 
interested in becoming a part of our community 
please ask to speak to Father Taras. 
Please note: Only those faithful who are Orthodox 
Christians and have properly prepared themselves 
by fasting (from all food and drink from 
midnight), prayer, and recent confession, and who 
were present for the reading of the Epistle and 
Gospel, should approach to receive the Eucharist.

Ми раді що Ви з нами в цей прекрасний день! 
Запрошуємо Вас молитися разом з нами та для 
спілкування після богослужіння в церковному 
залі. Якщо Ви бажаєте дізнатися більше про 
Православну віру або зацікавлені стати членом 
парафії, просимо звернутися до отця Тараса. 
Просимо взяти під увагу: лише православні 
християни, котрі належно підготовлені постом 
(не приймали їжі та пиття від опівночі), 
молитвою і сповіддю, та були присутні під час 
читання Апостола і Євангелії, - можуть 
приступати до прийняття Євхаристії  
(Св. Причастя). 
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 Families who have lost their loved 

ones. Those who are wounded or/and missing. Metropolitan Antony, Mykola 
Herasymchuk, Dr. Steven McNulty, Tania Peltekis, Volodymyr Katolik, Lanya, Irene Trypupenko,  Barbara 
Kurman, Anna Rosputko, Greg Karbiwnyk, Wolodymyr Shandruk, Evdokia Trypupenko, PM Maryann 
Chubenko, Matthew, Irena Sherba, Nadia Broyaka, Ann Stryzak, Anna Kowal, Oksana Naber, Cathy Zador, 
Joe Zador, Helen Wilwert, Lauren Shevchek, Orysia Nowosiwsky, Halyna Palamar, Stephen Sheptak, 
Halyna Boiko, Tamara & Serge Komarowski, Klaudia Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry. All who suffer 
from coronavirus. 

Brethren: But to each one of us grace was given 
according to the measure of Christ's gift. Therefore 
He says: "When He ascended on high, He led 
captivity captive, And gave gifts to men." (Now 
this, "He ascended"-what does it mean but that He 

Браття! Кожному ж iз нас дана благодать у мiру 
дару Христового. Тому й сказано: «Пiднявшись 
на висоту, полонив полон i дав дари людям». А 
«пiднявшись» що означає, як не те, що Вiн i 
сходив ранiше в пекельнi мiсця землi? Хто 
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also first descended into the lower parts of the 
earth? He who descended is also the One who 
ascended far above all the heavens, that He might 
fill all things.) And He Himself gave some to be 
apostles, some prophets, some evangelists, and 
some pastors and teachers, for the equipping of the 
saints for the work of ministry, for the edifying of 
the body of Christ, till we all come to the unity of 
the faith and of the knowledge of the Son of God, 
to a perfect man, to the measure of the stature of 
the fullness of Christ.

зiйшов, Той же i пiднявся вище всiх небес, щоб 
наповнити все. I Вiн настановив одних 
апостолами, iнших пророками, iнших 
євангелістами, iнших пастирями та вчителями, 
на довершення святих, на дiло служiння, для 
створення Тiла Христового, аж доки всi 
прийдемо до єдности вiри й пiзнання Сина 
Божого, в мужа досконалого, до мiри зростання 
в нас повноти Христової.

At that time, when Jesus heard that John had been 
put in prison, He departed to Galilee. And leaving 
Nazareth, He came and dwelt in Capernaum, which 
is by the sea, in the regions of Zebulun and 
Naphtali, that it might be fulfilled which was 
spoken by Isaiah the prophet, saying: The land of 
Zebulun and the land of Naphtali, By the way of 
the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles: 
The people who sat in darkness have seen a great 
light, And upon those who sat in the region and 
shadow of death Light has dawned." From that 
time Jesus began to preach and to say, "Repent, for 
the kingdom of heaven is at hand." 

Одного разу, коли ж почув Ісус, що Іоан 
відданий під варту, пішов до Галилеї. І, 
залишивши Назарет, прийшов і оселився в 
Капернаумі приморському, в краях 
Завулонових і Неффалимових, щоб збулося 
сказане пророком Ісаєю, який говорить: земле 
Завулонова і земле Неффалимова, за Йорданом 
на шляху приморському, Галилеє язичників. 
Народ, що сидів у темряві, побачив світло 
велике, і тим, що перебувають у країні й тіні 
смерти, світло засяяло їм. Відтоді почав Ісус 
проповідувати й говорити: покайтеся, 
наблизилося бо Царство Небесне. 

 Thank you to everyone for joining 
us today to witness the beautiful tradition of Ice 
Cross blessing. This would not be possible without 
the generous donation from the godfathers of the 
Ice Cross – Edward Zetick and David Sembrot, to 
whom we are very thankful. We invite everyone to 
join us for the Theophany breakfast following 
Divine Liturgy.  

 â³òàºìî âñ³õ âàñ, ÿê³ 
ç³áðàëèñÿ ñüîãîäí³ íà ÷åðãîâå òðàäèö³éíå 
îñâÿ÷åííÿ ëüîäîâîãî õðåñòà. Öÿ òðàäèö³ÿ 
ïðîâîäèòüñÿ çàâäÿêè áëàãîä³éíîìó âíåñêó 
õðåñíèõ îòö³â öüîãî õðåñòà, Едуарда Зетика ³ 
Äàâèäа Ñåìáðîò, çà ùî ìè ¿ì ùèðî âäÿ÷í³. 
Çàïðîøóºìî âñ³õ ïðèºäíàòèñÿ äî сніданку 
â³äðàçó ï³ñëÿ Ë³òóðã³¿. 

 We would like to thank  Vera 
Sufler and Oleh and Natalie Bilynsky for preparing 
delicious Theophany Eve Supper – Holodna Kutya. 

 Â³ð³ Ñóôëåð òà 
Îëåãó ³ Íàòàë³¿ Á³ëèíñüêèì çà ÷óäîâó ³ ñìà÷íó 
Ãîëîäíó Êóòþ. Ìè ç ðàä³ñòþ ïðîâåëè öåé 
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We have all enjoyed the traditional carols, 
delicious dishes and we thank you for your hard 
work. 

ñâÿòèé âå÷³ð ç òðàäèö³éíèìè ñòðàâàìè ³ 
êîëÿäêàìè, çà ÿêèé ìè âàì øèðî äÿêóºìî.

 the poinsettias have beautified our 
Holy Temple for the past few weeks and now we 
are offering for you to take them home so that they 
may beautify your home and where you can give 
them a little TLC.

 âñ³õ áàæàþ÷èõ ïðîñèìî âçÿòè ð³çäâÿí³ 
êâ³òè äîäîìó. Âîíè ïîòðåáóþòü âàøî¿ ëàñêè òà 
ëþáîâ³.

 Help us to 
keep our parish records current by notifying the 
parish office of any errors or changes in names, 
addresses, e-mails and/or phone numbers. It is 
costly to get returned mail with incorrect 
addresses. Your cooperation in this matter will be 
most appreciated. 

 ÿêùî âè çì³íèëè âàøó 
ïîøòîâó àäðåñó, òåëåôîí, àáî àäðåñó 
åëåêòðîííî¿ ïîøòè, ïðîñèìî ïîâ³äîìèòè î. 
Òàðàñà, äëÿ òîãî ùîá ìè ìàëè òî÷í³ äàíí³ äëÿ 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîðèñòóâàííÿ. 
 

The Cathedral Choir is 
always looking for new singers. This is spiritually 
rewarding and important ministry to our cathedral, 
glorify the Lord with your voices! We look 
forward to greeting all of you in the choir loft! 

Запрошуємо усіх 
бажаючих приєднатися до нашого 
кафедрального хору і славити Господа даруючи 
Йому свій голос! Чекаємо на вас у хоровій 
частині Собору на другому поверсі! 



5 
 

ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

Упродовж цілого тижня ми можемо на іконі споглядати хрещення 
Господа Ісуса. Ця подія започатковує для нас нове життя. Не 
сприймаймо її ззовні, як глядачі чи слухачі. У цьому з’явленні Бога – у 
Богоявленні – нам з’являється світло Пресвятої Тройці. Бо в цій 
величній події діє саме Пресвята Тройця, але діє Вона через Ісуса, Який є 
світлом від світла, Якого єдиного ми можемо бачити, торкатися, чути. 
Нехай через споглядання Ісуса на цій іконі ми наповнимося Його 
світлом, нехай наші серця наблизяться, уподібняться до Нього. Ми 
маємо стати «дітьми світла» (див. Еф. 5:8). Господь хоче прийти в наші 
душі, щоб перемінити, обожествити їх. Звернімося до кількох висловів, 
записаних у Євангелії, і нехай Ісус просвітить нас через них. 
Дивні для нас слова Ісуса, якими Він звертається до Івана: «

» (Мф. 3:15). Слово «нам» тут дуже важливе. Бо воно 
охоплює і нас з вами! Щодо правди, то тут слід бути обережними з інтерпретацією. Йдеться не про 
ту справедливість, яку встановлюють судді чи трибунали. Слово «справедливість» в івриті, як і в 
арабській мові, вживається стосовно відносин між батьком і дітьми, синівських відносин, і це 
чудова річ. Саме з такої позиції людина може віднайти правдиві відносини з Отцем. 
Що робить Ісус, аби відновити людину на образ Божий? Він сходить до нас. Слово «сходить» 
також має важливе значення. У Символі віри ми кажемо: «Зійшов із небес». І справді, Ісус 
«розкриває небо», сходячи на землю задля любові до нас. У нашому світі здається, що небо 
закрите. Проте під час хрещення Ісуса воно розкрилося. Любов Отця до нас така сильна, що 
здатна відчинити найважчі двері. Ісус сходить до нас – і Своїм хрещенням провіщає те, що згодом 
сповнив до кінця, зійшовши у Своєму розп’ятті до незглибимого дна нашої людської смерті, а 
потім воскреснувши з гробу. Коли Ісус, охрестившись, піднімається з води, Він таким чином 
знаменує Своє воскресіння. 
Євангеліст Лука пише, що Ісус, « » (Лк. 3:21). Слово «молитва» також 
вжите не випадково. Тут не йдеться про звичайну молитву. Перед словом «молитися» є префікс 
«до». Той же прийменник вживає Іван Богослов у своєму пролозі: «

» (Ін. 1:1-2). Молитва Ісуса цілковито спрямована до Отця. І ми, які прийняли 
хрещення, також разом з Ним піднімаємося до Отця. У цьому сенсі хрещення Ісуса Христа – це 
явлення Пресвятої Тройці, Яка бере нас у Свої обійми. І тоді в нас струменить нове життя, 
постійно підносячи нас до Отця. 
Славлячи Пресвяту Тройцю, подумаймо про те, що споглядати Отця ми можемо саме в Його 
улюбленому Синові. Ми справді підносимося до Отця, і свідченням того є, що Дух Отця сходить 
до нас, як Ісус. Святий Дух – найневловиміший із трьох Осіб. Він відкриває наше серце для 
слухання слова, і « » (Пс. 35(36):10), Він – чудесний дар Отця в 
Сині. Дух « » (Рим. 8:16). 
Бути охрещеним – означає з Божою любов’ю зануритися у сопричастя. Пресвята Тройця – це наше 
середовище життя. У день хрещення Ісуса, як і в день преображення, Отець засвідчує, що дає нам 
Своє життя у Своєму улюбленому Синові, і дає його через Святого Духа, Якого щедро зсилає на 
Сина. « » (Мф. 3:17). Ці слова перегукуються 
зі словами ангелів у різдвяний час: « » 
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(Лк. 2:14), а не людям доброї волі. Йдеться про Його волю любити нас. Він хоче для нас добра. У 
Христі Він хоче сповнити Свій задум спасіння. 
У тиші, адже світло завжди тихе, гаряче просімо Святого Духа, щоб дав нам збагнути, що у 
величній події богоявлення світові виявляється задум Отця. Так, цей задум буде сповнений на 
хресті, у гробі, через воскресіння і вознесіння та у зісланні Святого Духа, але виявлений він був 
тоді, коли « » (Мф. 3:13). І саме цю дійсність було глибоко 
закладено в нас під час нашого хрещення, що є нічим іншим, як участю в хрещенні Ісуса. То ж 
прославляймо Бога. У зачудуванні, як Ісус, піднесімося до Отця в молитві, і нехай Святий Дух 
огорне нас. Амінь. 


