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Parish Office Hours:   
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 10:00 AM - 2:00 PM   

 
 Parish Hall Rental :   
(727) 576-1001  

  
  

Confessions: 
  

Confession  - 15 minutes 

before the Liturgy 
 
 

Baptisms: 
Arrangements must be made by 
parents through the Rectory 
Office to schedule baptisms and 
arrange for Pre-Baptism 
classes. All parents expecting to 
baptize their first child are to 
attend Pre-Baptism classes. 
   
 

Weddings: 
Arrangements should be made 
with a priest through the Rectory 
Office at least six months prior 
to the desired date. All couples 
must attend Pre-Cana classes 
which are normally scheduled in 
March. 
   

 
Funerals: 

Arrangements are made with the 
Rectory Office through the 
funeral director before 
publication in the newspapers. 

Sunday of the Forefathers  December 13, 2020 

Most Rev. Bohdan J. Danylo, Bishop of St. Josaphat Eparchy in Parma  

          
Rev. Bohdan Barytskyy, Pastor 

e-mail: bbarytskyy@gmail.com  
 

Choir Director: Nadia Sawa 

Weekdays: Ukr. - Eng. Cantors: Mykhaylo Golowko  

                                                        Irene Popovich 
 

      DIVINE LITURGY SCHEDULE:  

    Sunday:  8:30 AM in English  •  10:00 AM in Ukrainian with Choir 

           Weekdays: 8:30 AM - Holy Days: 9:00 AM & 7:00 PM 

 

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 
 

SUNDAY, December 13  —  Sunday of the Forefathers  
8:30 AM      † Jaroslav & Ivanka Shevchuk; Evstachij & Anelia Roshetsky  

by Walter Roshetsky (Eng) 

10:00 AM    Health and Blessing for ALL Parishioners  by Fr. Bohdan (Ukr)     

 

MONDAY, December 14  

8:30 AM     † Mariya Boyko, Emma Henson  & Family by Olya Hohol 

 

TUESDAY, December 15  

 8:30 AM     Health and Blessing for Olga, Dmytro, Anna, Natalia, Kristofer & 

Family by Bodnar Family  

 

WEDNESDAY, December 16 

8:30 AM     † Tadey Lypynsky by Orest Dudyak 

 

THURSDAY, December 17  

No service 

 

FRIDAY, December 18 

No service 

 

SATURDAY, December 19       Saturday before Christmas  
8:30AM   † Suzin Family by Yolande Suzin    

 

SUNDAY, December 20  —   SUNDAY BEFOR CHRISTMAS   

 (Благословення і роздача просфор / Blessing & distribution of Prosphora)  

8:30 AM      † Virginia Chrzanowski by Cathy Chrzanowski (Eng) 

10:00 AM    Health and Blessing for ALL Parishioners  by Fr. Bohdan (Ukr)     

This Week’s Readings 

Epistle: Colossians 3:4-11  

Gospel: Luke 14:16-24  

Next Week’s Readings: 

Epistle: Hebrews 11:9-10 

17-23; 32-40 

Gospel: Matthew 1:1-25 

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
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 РОЗДУМИ НА НЕДІЛЮ ПРАОТЦІВ  

Cьогодні ми святкуємо пам'ять святих Праотців, які жили від Адама і Єви і до святого Йосифа 

Обручника та Івана Хрестителя. Праотці жили задовго до народження Месії, але жили в Його 

очікуванні. Вони ніколи не ходили до Церкви, не слухали Літургії, Євангелії, ніколи не 

причащалися Тіла і крові Христової, не слухали релігійного радіо, не дивилися телеканал 

EWTN і так далі. Вони не були християнами, але їхні серця були відкриті на діяння Бога. Вони 

через віру бачили Господа, який прийшов до людей. Їхнє життя було святим, бо завжди жили в 

присутності Бога, чинили добро і любили.  

Святі праотці Старого Завіту спасали себе через віру в прийдешнього Месію слухаючи голосу 

Божого через пророків.  

Ми християни Нового Завіту є щасливі, бо маємо перед собою Євангеліє, через яку чуємо голос 

живого Христа, знаємо, що Він з любові до нас терпів на хресті і помер, і вознісся на небо і 

сидить праворуч Бога - Отця. І в цьому є велика життєдайна сила християнської віри, яку мали 

також святі Праотці, які не бачивши Христа, увірували в нього.  

Тепер коли ми стоїмо на порозі Різдва берімо приклад зі святих Отців, відкриймо широко очі 

нашої віри, творімо милосердя, очистімо своє серце від всього того, що може нас віддаляти від 

любові Божої, простімо один одному провини, подаймо руку тим, хто ненавидить нас, щоб себе 

достойно і гідно приготувати в ці останні дні посту до зустрічі з Христом, Божим Сином. Бо там 

де є любов там і Бог перебуває.  

 

 

REFLECTION ON SUNDAY OF THE HOLY FOREFATHERS  

Today, on the second Sunday before the Nativity of our Lord, the Holy Church remembers the Holy 

Forefathers - those righteous people who lived before Jesus Christ, and lived righteously with faith in 

Him. Everyone from Adam and Eve to Joseph the Betrothed and John the Baptist. On this day the 

Church brings as an example those God pleasing people who did not live to see or hear of the birth of 

Jesus Christ.  

These people sought salvation in the faith. These people did not have access to books like we have. 

They did not have televisions or the internet from which we can obtain so much useful information on 

the Church and religious topics. And we should ask ourselves - are we utilizing theses sources of infor-

mation to further our knowledge of the Church?  

The doors of the Heavenly Kingdom are open to us ! All we have to do is realize that fact, repent and 

to truly start living a Christian life. We must attempt to learn the teachings of the Church, the feast days 

and the saints the same way that we study the statistics of sports teams, the economy, culinary recipes 

and all that attracts us from the wordily aspect.  

Let us prepare ourselves spiritually in these last days of Philip’s Fast so as to be worthy to meet the up-

coming joyous feast of the Nativity of our Lord Jesus Christ - the appearance into the world of the  

God-child in Bethlehem.  
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Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для Вашої парафії. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ! 
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ОГОЛОШЕННЯ  13- го грудня 2020 

 ДЯКУЄМО нашим парафіянам за декорування храму до Різдвяних свят, а саме: Михайлу Головко, 

Ігору і Зоряні Ворик, Олі і Івану Черкас, Іванні Павлишин, Ірині Бадяк. Нехай Бог благословить!  

 

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ: Надя Сава, керівник парафіяльного хору має на продаж різдвяні сувеніри - 

голуби, символ  миру, які можна повісити на ялинку чи подарувати. Всі виручені кошти підуть на 

парафію. 

  

БЛАГОСЛОВЕННЯ ПРОСФОР: У неділю перед Різдвом Христовим, 20 грудня в нашому храмі 

будемо благословити просфори (хлібці), якими будемо ділитися на святій вечері. Хтось один від 

кожної родини може підійти і взяти просфору додому. Хліб – це символ воплоченого Бога – нашого Творця і 
Спасителя, який прийняв на себе людське тіло, щоб бути видимо присутнім між нами. І так, як оцей один хліб, 

що розподіляється на безліч частинок, аби всіх об’єднати і наповнити життям, так і ця спільна просфора показує нам 

близькість Бога до нас і дає нам нагоду бути разом, бути єдиними, – нагоду привітати одне одного і поділитися радістю, 

яку тепер переживаємо. 

КОНВЕРТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВ НА 2021 РІК: Ви можете забрати річні парафіяльні конверти на 

2020 рік. Конверти знаходяться в вестибюлі храму, в порядку номерації. Якщо хтось не 

знаходить своїх конвертів, або змінив адресу, або хоче зареєєструватися в парафії запитуйте 

священика. 

 

РІЗДВЯНИЙ СВЯТ -  ВЕЧІР ми плануємо традиційно на 24 грудня, 6 година вечора в 

парафіяльному залі, зразу після повечір’я, що буде служитися в церкві в 5 годині. Прошу 

записатися на листку в притворі якщо ви плануєте бути на вечері. 

 

Намірення на Літургії :  Якщо ви бажаєте замовити Службу Божу в різних 

наміреннях, будь - ласка дзвоніть до священика.  

 

ПИЛИПІВКА: Триває Різдвяний піст - Пилипівка від 15-го листопада і до навечір'я Різдва Господа  

нашого Спаса Ісуса Христа -24-го грудня.  Це є традиційний час на посилену молитву, розважання, 

стримання від їжі і поганих помислів, щоб в такий спосіб ми могли приготувати себе на оселю для 

зустрічі з новонародженим Христом.  Церква рекомендує добровільне стримання від м'ясних страв у 

середу і п'ятницю під час посту. 

 

РІЗДВЯНИЙ БАЗАР Субота і неділя 19 і 20 грудня.  

 

ДЯКУЮ всім Вам за молитовну та фінансову підтримку нашої парафії в цей важкий час пандемії 

коронавірусу. Молімося за відступлення пошесті, за працівників у медицині, хворих, за мир, спокій і 

любов поміж нами. Бажаю Вам гарного здоров’я та кріпості. Боже, Благослови нас! 

DONATE / ПОЖЕРТВА 

Дорогі парафіяни, друзі та гості, якщо хтось хоче зробити пожертву на парафію, це можна зробити 

через наш веб -сайт:https:www.epiphanyukrch.com  

Там є кнопка «Donate / Пожертвувати» 
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Welcome all parishioners and visitors to our Church Epiphany of Our Lord.  May the Lord 

God bless us as we gather in prayer. 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND TESTAMENT! 

 

  CHURCH ENVELOPES FOR 2021  The new 2021 church envelopes are available in the church vestibule. 

Please report any changes with your addresses or phone numbers. Call (727 - 576 - 1001)  

Your financial support is appreciated.  

 

PROSPHORA BREAD 

In our Church next Sunday, December 20, we will bless prosphora (bread), which we can share at 

Christmas Eve dinner. Someone from each family can take one prosphora bread home. Bread is a symbol 

of the incarnate God, our Creator and Savior, who took upon himself the human body to be present 

among us.   

 

 

PHILIP’S FAST: We began a new season in our Church, a period of spiritual preparation for the 

celebration of the birth of our Lord, God, and Savior, Jesus Christ. This season, which lasts 40 days (from 

November 15th to December 24th) is called Philip’s Fast. This is a traditional time of prayer, penance and 

fasting as we prepare our families and our hearts to be the dwelling place of our Lord. Voluntary fasting 

from meat products on Wednesdays and Fridays is recommended.    
 

SVYATYJ VECHIR - CHRISTMAS EVE HOLY SUPPER, will be held in the parish hall on Thursday, 

December 24, 6:00PM. Please sign up in church vestibule. 
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ANNOUNCEMENTS – DECEMBER 13, 2020 

 

 
In memory of   

† Rev. Fr. Roman Badiak 

Zenovia Kuncio 

$100.00 

May God reward & bless! 

Collections: December 6, 2020 

1 D. Liturgy:                                        $ 550.00  

2D. Liturgy:                                         $ 405.00                             

Candles:                                               $ 57.00 

In memory of † Fr. Roman:               $ 100.00                                                          

Duplex Rentals:                                   $2,625.00 

Building Fund:                                     $ 317.00 

Total:                                                    $ 4, 054.00 

May God bless and reward your generosity you 

show to Him and this Parish! 

МОЛІМОСЬ ЗА НАШИХ 

СТАРШИХ І НЕМІЧНИХ 

ПАРАФІЯН 

PLEASE PRAY FOR OUR ELDERLY 

AND    

         PARISHIONERS WHO ARE ILL 

OR RECOVERING 

Просимо подавати імена своїх рідних 

або знайомих, котрі перебувають у стані 

хвороби та потребують нашої 

молитовної допомоги щодо швидкого 

одужання.  

Please remember in your prayers all the 

sick and hospitalized members from our 

parish. 

Please notify your priest if some member 

of your family is hospitalized or would like 

to receive the sacraments at home. May 

God bless and restore their health. 
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 SUNDAY OF THE HOLY FOREFATHERS  

†The Holy Martyrs Eustratios, Auxentius, Eugenius, Mardarius and Orestes (284-305); and the Holy Martyr Lu-

cia the Virgin  

Troparion (3): Let the heavens be glad, let the earth rejoice, for the Lord has done a mighty deed with His arm. He 

trampled death by death; He became the firstborn of the dead; He saved us from the abyss of Hades and granted great 

mercy to the world.  

Troparion (1): Be swayed by the pains that the saints have suffered for you, O Lord, and heal all our pains, O Lover of 

mankind; for this we pray.  

Troparion (2): Through faith, O Christ, You justified the Patriarchs; for through them You made a commitment to a 

Church with Gentiles. These Saints are glorified, because from them descends the Virgin who gave You birth. Through 

their prayers, O Christ our God, have mercy on us.  

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and for ever and ever: Amen.  

Kontakion (6): You did not worship a man-made image, O thrice-blessed Youths, but were glorified in the test of fire, 

protected by a power beyond description. From the searing flames you cried out to God, saying: Hasten to help us, O 

merciful Lord, for in Your greatness You can do whatever You will.   

 

Prokimenon (4): Blessed are You, and praiseworthy, O Lord, the God of our fathers, and glorious forever is Your 

name.  

Verse: In all that You have done Your justice is apparent.  

Prokimenon (4): Blessed are You, and praiseworthy, O Lord, the God of our fathers, and glorious forever is Your 

name.  

 

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Colossians. (Col 3,4-11)  

Brethren: When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory. Put to death, then, the parts of you 

that are earthly: immorality, impurity, passion, evil desire, and the greed that is idolatry. Because of these the wrath of 

God is coming upon the disobedient. By these you too once conducted yourselves, when you lived in that way. But now 

you must put them all away: anger, fury, malice, slander, and obscene language out of your mouths. Stop lying to one 

another, since you have taken off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed, for 

knowledge, in the image of its creator. Here there is not Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, 

Scythian, slave, free; but Christ is all and in all.  

Alleluia Verses:  

Verse: Among his priests were Moses and Aaron; among those who invoked His name was Samuel.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: They invoked the Lord and He answered them.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Gospel: (Lk 14,16-24)  
The Lord told this parable: “A man gave a great dinner to which he invited many. When the time for the dinner came, he 

dispatched his servant to say to those invited, ‘Come, everything is now ready’ But one by one, they all began to excuse 

themselves. The first said to him, ‘I have purchased a field and must go to examine it; I ask you, consider me excused.’ 

And another said, ‘I have purchased five yoke of oxen and am on my way to evaluate them; I ask you, consider me ex-

cused.’ And another said, ‘I have just married a woman, and therefore I cannot come.’ The servant went and reported 

this to his master. Then the master of the house in a rage commanded his servant, ‘Go quickly into the streets and alleys 

of the town and bring in here the poor and the crippled, the blind and the lame.’ The servant reported, ‘Sir, your orders 

have been carried out and still there is room.’ The master then ordered the servant, ‘Go out to the highways and hedge-

rows and make people come in that my home may be filled. For, I tell you, none of those men who were invited will 

taste my dinner.’”  

Communion Verse:  

Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.  

Exult, you just, in the Lord: praise from the upright is fitting.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  
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НЕДІЛЯ ПЕРЕД РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ  

НЕДІЛЯ СВВ. ПРАОТЦІВ  

 

Тропар (3): Нехай веселяться небесні, нехай радуються земляни, бо показав владу рукою Своєю Господь. Він 

смертю смерть подолав, первістком з поміж мертвих став, визволив нас із глибин аду, і подав світові велику 

милість.  

Тропар (1): Терпіннями святих, що за тебе постраждали, дай умолитися, Господи, і зціли всі наші терпіння, 

молимося тобі, Чоловіколюбче.  

Тропар (2): Праотців, задля їхньої віри, Ти, Господи, визнав праведними і через них зібрав Ти з усіх народів 

Церкву. Тепер вони сподобилися слави святих, бо їхнім потомком є преславний плід - та, що безсіменно Тебе 

породила. їхніми молитвами, Христе Боже, помилуй нас.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

Кондак (6): Рукотворному ідолові не поклонившись, але озброївшись неохопним буттям, прехвальні, Ви у 

змаганні з вогнем прославилися. Стоячи посеред полум'я нестерпного, Ви благали Бога: Поспіши, о Щедрий, 

поспіши, Милосердний, нам на поміч, бо Ти можеш, якщо схочеш.  

 

Прокімен (4): Благословен єси, Господи, Боже батьків наших, і хвали достойний; ім’я Твоє преславне на всі 

віки.  

Стих: Бо Ти праведний у всьому, що вчинив єси нам.  

Прокімен (4): Благословен єси, Господи, Боже батьків наших, і хвали достойний; ім’я Твоє преславне на всі 

віки.  

 

Апостол: До Колосян послання св. апостола Павла читання. (Кол 3,4-11)  

Браття, коли ж Христос, ваше життя, з’явиться, тоді й ви з ним з’явитесь у славі.  

Умертвлюйте, отже, ваші земні члени: розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість, що є 

ідолопоклонство. За все це падає гнів Божий на неслухняних. Ви самі нещодавно поводилися так само, коли 

жили в тому. Тепер же відкиньте й ви все те геть від себе: гнів, лютість, злобу, наклеп, сороміцькі слова з ваших 

уст!  

Не говоріть неправди одне одному, бо ви з себе скинули стару людину з її ділами й одягнулися у нову, що 

відновлюється до досконалого спізнання, відповідно до образу свого Творця. Тим то немає грека, ні юдея, ні 

обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного, а все й у всьому - Христос.  

 

Апостольські Стих (Алилуя):  

Стих: Мойсей і Арон між Його священиками, і Самуїл між тими, що Його ім’я прикликають.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Вони Господа прикликали, і Він відповідав їм.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Євангелія: (Лк 14,16-24)  

Сказав Господь притчу оцю: Один чоловік справив вечерю велику й запросив багатьох. Під час вечері послав 

він слугу свого сказати запрошеним: Ідіть, усе готове. Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший 

йому сказав: Поле купив я, мушу піти на нього подивитись, вибач мені, прошу тебе. Другий сказав: П’ять пар 

волів купив я і йду їх спробувати; прошу тебе, вибач мені. А інший мовив: Я одружився і тому не можу прийти. 

Повернувся слуга й розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар та й каже до слуги свого: Іди щоскоріш 

на майдани й вулиці й приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кульгавих. Пане, - озвавсь слуга, - сталось як ти 

велів, і місця ще є. Сказав пан до слуги: Піди на шляхи та огорожі й наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. 

Кажу бо вам: Ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Бо багато є покликаних і мало вибраних.  

 

Причасний Стих:  

Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.  

Радуйтеся праведні, в Господі, правим належить похвала.  

Алилуя, Алилуя, Алилуя.  



CHRISTMAS PASTORAL OF THE UKRAINIAN CATHOLIC HIERARCHY OF THE USA TO OUR 

CLERGY, RELIGIOUS, SEMINARIANS AND BELOVED FAITHFUL 

Christ is born! 

                                “…all at once with the angel there appeared a great throng of the hosts of heaven, praising 

God with the words: ‘Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favour 

rests.” (Luke 2:13-14) 

This was the joyous proclamation of the angels at the most significant event in human history to that point: 

the birth of the Messiah, the Son of God, in a stable in Bethlehem. 

This intrusion of God into the world of men was something that was totally unexpected; it caught everyone 
off guard.  In fact, we can say that, in sending His Son to us, God interrupted the normal course of events 
in the lives of many people.  In the Gospel narrative, we see this clearly in those most closely associated 

with the Nativity of Christ. 

Mary and Joseph were a typical young couple of the time, betrothed to each other in anticipation of a for-
mal marriage that would take place some time in the future.  That is, until the angel of the Lord appeared to 

them both, leaving their plans in shambles. 

The shepherds were settling in for a long, uneventful night tending their sheep.  That is, until the angels 

suddenly filled the sky and sent them hurrying in search of a poor stable. 

The Magi were esteemed and established scholars in far-off Persia.  That is, until a mysterious star com-

pelled them to make a long and arduous journey to Palestine. 

And Herod sat contentedly on his throne in Jerusalem.  That is, until the Magi brought him the astonishing 
news of the birth of a would be pretender to his throne that shook him to his core.  Indeed, the news of Je-

sus’ birth not only interrupted the lives of these people, it totally upended them. 

It is more important for us, however, to observe how God’s interruption changed these people, for better or 

worse. 

We see that Mary and Joseph did not fall into anger or despair at the predicament they found themselves 
in.  Rather, they embraced it in obedience, the news brought by the Archangel Gabriel, as the will of God 
for them. “Let it be done according to your word” said Mary to Gabriel, while Joseph “did what the angel of 

the Lord told him to do”. 

The shepherds were rewarded for their sleepless night with the honor of being first to worship the Son of 
God in the flesh.  The Magi were privileged with being the first to bring gifts to the newborn King.  Only 
King Herod did not embrace God’s intrusion into his life as a blessing, unleashing rather, a violent wave of 

terror and bloodshed upon the innocent infants of Bethlehem. 

Dearly beloved in Christ!  Each of our lives is filled with interruptions, inconveniences, and unexpected in-
trusions.  Though these are unexpected, they are not random, meaningless events.  In fact, these interrup-
tions are divinely placed by God in our path for a reason.  Like Herod, we do not always react as we 
should when these interruptions occur.  So, God uses these interruptions to teach us patience and trans-
form us into better and more Christ-like Christians.  The small frustrations, the little interruptions in our life, 

in reality present opportunities for us to rely on God, to obey Him and to embrace His will for us. 



A contemporary spiritual writer puts it this way: “You and I don’t live in a series of big dramatic mo-
ments.  We don’t run from one big decision to the next.  Rather, we all live in an endless series of little 
every day moments that shape our life.  And the struggles that emerge from these little moments when 
things don’t go our way, when our plans fail and our life is interrupted, reveal the character of our 

heart.” 

Perhaps, we can view the pandemic that is spreading throughout the world at the present time as one 
of these unexpected and unwanted intrusions into our life.  It has certainly interrupted our celebration 

of Our Lord’s Nativity in a dramatic fashion. 

Because of it, our ability to travel and visit friends and family with the joy of Christmas has been greatly 
restricted.  Caroling concerts and Christmas plays have been cancelled.  Even worse, our ability to 
come together in our parish churches to worship Christ in His Nativity in the divine services is dimin-
ished as well.  Perhaps we have ourselves been sickened with the virus or have lost friends or family to 

it.  And because of this we have become embittered, sad and depressed.  When will it finally end? 

Dear brothers and sisters!  Instead of falling into despair, let us resolve to look upon this interruption in 
our life through the eyes of faith and as a God-given opportunity to grow in grace, in spiritual peace, 
and in love for each other.  At this time when most of us are more homebound, let us devote more time 
to personal and family prayer, spiritual reading and meditation upon the miracle of Christ’s Incarnation 
and His coming to us as a helpless baby.  And let us be true neighbors and stretch our helping hands 
and hearts to those in our communities who are suffering both spiritually and physically during these 

difficult days. 

And remember that with the Birth of Christ all fear and doubt are conquered, all darkness and chill are 

banished, leaving only the light, warmth and love of the newborn Emmanuel – God With Us! 

May the blessing of the newborn Christ be with all of you! 

Christ is Born! – Glorify Him! 

+Borys Gudziak Archbishop of Philadelphia for Ukrainians 

Metropolitan of Ukrainian Catholics in the United States 

+Paul Chomnycky, OSBM (author) Eparch of Stamford 

+Вenedict Aleksiychuk Eparch of St. Nicholas in Chicago 

+Bohdan J. Danylo Eparch of St. Josaphat in Parma 

+Andriy Rabiy Auxiliary Bishop of Philadelphia 

Christmas 2020 



РІЗДВЯНЕ ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ЄПИСКОПІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ 
ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ВСЕЧЕСНИМ ОТЦЯМ, ПРЕПОДОБНИМ 

ЧЕНЦЯМ І ЧЕРНИЦЯМ, СЕМІНАРИСТАМ ТА ДОРОГИМ ВІРНИМ 

«..і вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога й промовляла: 

Слава во вишніх Богу й на землі мир людям його вподобання.» (Лк. 2:13-14) 

 

Це була радісна звістка ангелів про найважливішу подію в історії людства, яка відбулася 
до цього часу: народження Месії, Сина Божого, у стаєнці у Вифлеємі. 

Цей прихід Бога у світ людей був чимось абсолютно несподіваним; це застало всіх 
зненацька. Насправді ми можемо сказати, що, посилаючи свого Сина до нас, Бог змінив 
нормальний хід подій у житті багатьох людей. У євангельській розповіді ми це чітко 
бачимо у тих, хто найтісніше пов’язаний із Різдвом Христовим. 

Марія та Йосиф були типовим молодим подружжям того часу – зарученими, та очікували 
офіційного шлюбу, який мав відбутися у майбутньому, поки ангел Господній не з’явився 
їм обом та не змінив їхніх планів. 

Пастухи розташувалися на довгу і спокійну ніч, пасучи своїх овець, аж раптом з’явилися 
на небі ангели і наказали їм поспіхом шукати бідну стаєнку. 

Волхви були шанованими та визначними вченими у далекій Персії, аж поки таємнича 
зірка не змусила їх здійснити довгу і важку подорож до Палестини. 

Ірод також задоволено сидів на своєму престолі в Єрусалимі до того часу, коли волхви 
принесли йому дивовижну звістку про народження того, хто претендує на його трон, і це 
схвилювало його до глибини душі. Дійсно, звістка про народження Ісуса не тільки змінила 
життя цих людей, але й повністю перевернула їх. 

Однак, для нас найважливіше – це спостерігати, як Боже втручання змінило цих людей на 
краще чи на гірше. 

Ми бачимо, що Марія та Йосип не впадали у гнів чи зневіру через скрутне становище, в 
якому вони опинились. Вони, натомість, слухняно прийняли звістку, яку Архангел Гавриїл 
приніс їм, як волю Божу. «Нехай станеться за твоїм словом», – сказала Марія Гавриїлу, 
тоді як Йосип «виконав те, що наказав йому ангел Господній». 

Пастухи отримали нагороду за безсонну ніч, удостоївшись честі першими поклонитися 
воплоченому Божому Сину. Волхви отримали привілей бути першими, хто приніс 
подарунки новонародженому Цареві. Тільки цар Ірод не сприйняв втручання Бога у його 
життя як благословення, натомість розпочав жорстоке переслідування та кровопролиття 
невинних немовлят Вифлеєму. 



Дорогі улюблені у Христі! Кожне наше життя сповнене перебоїв, незручностей та несподіваних 
втручань. Хоч вони приходять несподівано, проте це не випадкові, безглузді події. Насправді, ці перебої 
Бог ставить на нашому шляху з певної причини. Подібно як Ірод, ми не завжди реагуємо, як слід, коли 
виникають ці труднощі. Отже, Бог використовує їх з метою навчити нас терпеливості, змінити нас на 
краще та уподібнити до Христа. Невеликі розчарування та маленькі труднощі у нашому житті насправді 
надають нам можливість навчитися як покладатися на Бога, слухатися Його і прийняти Його волю для 
нас. 

Сучасний релігійний письменник написав так: «Ми з вами не живемо серед великих драматичних 
моментів. Ми не переходимо від одного великого рішення до іншого. Натомість, ми всі живемо в 
нескінченній серії маленьких щоденних моментів, які формують наше життя. І боротьба, яка виникає 
серед цих маленьких моментів, коли справи не йдуть згідно наших бажань, коли наші плани 
провалюються і наше життя руйнується, виявляє характер нашого серця». 

Можливо, ми можемо розглядати пандемію, яка поширюється по всьому світу в даний час, як одне з цих 
несподіваних і небажаних вторгнень у наше життя. Це, безумовно, драматично вплинуло на наше 
святкування Різдва Господнього. 

У зв’язку з цим наша можливість подорожувати та відвідувати друзів та родину з радістю Різдва стала 
значно обмежена. Скасовано концерти Різдвяних коляд та різдвяні вистави. Більше того, наші зібрання 
у парафіяльних церквах, щоб поклонитися Христу в Його Різдві на богослужіннях, також обмежуються. 
Можливо, ми самі захворіли на вірус або втратили від нього друзів чи родичів, і через це ми стали 
озлобленими, сумними та пригніченими. І питаймося – Коли ж це нарешті закінчиться? 

Дорогі брати та сестри! Замість того, щоб впадати у відчай, постановімо собі дивитись на цей період 
нашого життя очима віри та, як дану Богом, можливість рости в благодаті, у духовному мирі та у любові 
один до одного. У цей час, коли більшість із нас перебуває у власних домівках, присвятімо більше часу 
особистій та спільній родинній молитві, духовному читанню та роздумам над чудесним воплоченням 
Христа та над Його приходом до нас як маленьке безпомічне немовлятко. Будьмо справжніми ближніми 
та простягнімо руку допомоги і серце тим, хто у нашій спільноті духовно та фізично страждає у ці важкі 
дні. Пам’ятаймо, що з народженням Христа перемагаються усі страхи та сумніви, зникає усіляка 
темрява, залишаючи лише світло, тепло та любов Новонародженого Емануїла – З нами Бог! 

Благословення новонародженого Христа нехай буде з усіма вами! 

Христос Рождається! Славімо Його! 

+ Борис Ґудзяк  

Митрополит Української Католицької Церкви у США Архиєпископ Філадельфійський для Укpаїнців 
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Week 5: Sunday of Our Holy Ancestors in Faith  

Read: (one or both)  
Daniel 6:11-24  
The conspirators came and found Daniel praying and seeking mercy before his God. Then they approached the king 
and said concerning the interdict, “O king! Did you not sign an interdict, that anyone who prays to anyone, divine or 
human, within thirty days except to you, O king, shall be thrown into a den of lions?” The king answered, “The thing 
stands fast, according to the law of the Medes and Persians, which cannot be revoked.” Then they responded to the 
king, “Daniel, one of the exiles from Judah, pays no attention to you, O king, or to the interdict you have signed, but 
he is saying his prayers three times a day.” …. Then the king gave the command, and Daniel was brought and 
thrown into the den of lions. The king said to Daniel, “May your God, whom you faithfully serve, deliver you!” A stone 
was brought and laid on the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet and with the signet of his 

lords, so that nothing might be changed concerning Daniel.  
…. Then, at break of day, the king got up and hurried to the den of lions. When he came near the den where Daniel 
was, he cried out anxiously to Daniel, “O Daniel, servant of the living God, has your God whom you faithfully serve 
been able to deliver you from the lions?” Daniel then said to the king, “O king, live forever! My God sent his angel and 
shut the lions’ mouths so that they would not hurt me, because I was found blameless before him; and also before 
you, O king, I have done no wrong.” Then the king was exceedingly glad and commanded that Daniel be taken up 
out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no kind of harm was found on him, because he had trust-

ed in his God.  
Daniel 3:1-30  
King Nebuchadnezzar made a golden statue…When they were standing before the statue that Nebuchadnezzar had 
set up, the herald proclaimed aloud, “You are commanded, O peoples, nations, and languages, that when you hear 
the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, drum, and entire musical ensemble, you are to fall down and worship 
the golden statue that King Nebuchadnezzar has set up. Whoever does not fall down and worship shall immediately 
be thrown into a furnace of blazing fire.” ….at this time certain Chaldeans came forward and denounced the Jews. 
They said to King Nebuchadnezzar, …. There are certain Jews whom you have appointed over the affairs of the 
province of Babylon: Shadrach, Meshach, and Abednego. These pay no heed to you, O King. They do not serve your 

gods and they do not worship the golden statue that you have set up.”  
Then Nebuchadnezzar in a furious rage commanded that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought in; so they 
brought those men before the king. Nebuchadnezzar said to them, “Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, 
that you do not serve my gods and you do not worship the golden statue that I have set up? …. Shadrach, Meshach, 
and Abednego answered the king, “O Nebuchadnezzar, we have no need to present a defense to you in this matter. 
If our God whom we serve is able to deliver us from the furnace of blazing fire and out of your hand, O king, let him 
deliver us. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods and we will not worship the golden 
statue that you have set up. “Then Nebuchadnezzar was so filled with rage against Shadrach, Meshach, and Abed-
nego that his face was distorted…. so the men were bound… and they were thrown into the furnace of blazing fire…. 

Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound, into the furnace of blazing fire.  
Then King Nebuchadnezzar was astonished and rose up quickly. He said to his counselors, “Was it not three men 
that we threw bound into the fire?” They answered the king, “True, O king.” He replied, “But I see four men unbound, 
walking in the middle of the fire, and they are not hurt; and the fourth has the appearance of a god.” Nebuchadnezzar 
then approached the door of the furnace of blazing fire and said, “Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of 
the Most High God, come out! Come here!” So Shadrach, Meshach, and Abednego came out from the fire. And the 
satraps, the prefects, the governors, and the king’s counselors gathered together and saw that the fire had not had 
any power over the bodies of those men; the hair of their heads was not singed, their tunics were not harmed, and 

not even the smell of fire came from them.  
Nebuchadnezzar said, “Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and de-
livered his servants who trusted in him. They disobeyed the king’s command and yielded up their bodies rather than 

serve and worship any god except their own God.  
Pray/sing the Tropar of the Week  
Tropar - Tone 2  
Great are the achievements of faith!  

In the fountain of flames, the Three Holy Youths rejoiced as by the water of rest, and the prophet Daniel was re-

vealed shepherding lions like sheep.  
Through their intercession, O Christ God, save our souls!  
 


