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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 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)
MONDAY, December 21
8:30 AM † Ivan Panchyshyn by Roman Bocznewych and Family
TUESDAY, December 22
8:30 AM † Victor & Alya Liss by Bill & Barbara Wis
WEDNESDAY, December 23
8:30 AM † Ethyl Smyrski by Cathy Chrzanowski

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.

THURSDAY, December 24
9:00 AM - Div. Liturgy of St. Basil the Great † Fr. Roman Badiak by Sam Betti
5:00 PM - Povecheria /Great Compline with Litia
6:00 PM Cвят Вечір / Holy Supper in Parish Hall

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

Obligation Day / Обов’язковий День
8:30 AM For Peace in Ukraine and Throughout the World / За мир в Україні і в
цілому світі (Eng)
10:00 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Ukr)
Мировання/Myrovanya after Divine Liturgies

This Week’s Readings
Epistle: Hebrews 11:9-10
17-23; 32-40
Gospel: Matthew 1:1-25
Next Week’s Readings:
Epistle: Galatians 1:11-19
Gospel: Matthew 2:13-23

FRIDAY, December 25

РІЗДВО ГНІХ / CHRISTMAS DAY THE NATIVITY IN
THE FLESH OF OUR LORD, GOD AND SAVIOR JESUS CHRIST

SATURDAY, December 26
СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ / SYNAXIS OF THE MOTHER OF GOD
8:30AM Health and Blessing for Marilyn Clarke by Mary Soltis
SUNDAY, December 27 Sunday After Christmas MEMORY OF DAVID, JOSEPH
AND JAMES / ПЕРВОМУЧЕНИКА І АРХИДИЯКОНА СТЕФАНА PROTOMARTYR & ARCHDEACON STEPHEN
8:30 AM - Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Eng)
10:00 AM - † Yuliya & Petro Dudyak by Orest Dudyak and Family (Ukr)
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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Високопреосвященним і преосвященним архиєпископам і митрополитам, боголюбивим
єпископам, всечесному духовенству, преподобному монашеству, возлюбленим братам і
сестрам, в Україні та на поселеннях у світі сущим

Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа,
що задля вас став бідним, бувши багатим,
щоб ви його вбожеством розбагатіли.2 Кор. 8, 9
Христос народився! Славімо Його!
Дорогі в Христі!

Важко повірити, наскільки змінилося наше життя від останньої коляди минулого року до першого «Бог
предвічний» цьогорічної різдвяної ночі. Упродовж 2020 року всі ми немовби були перенесені в інший
світ—світ страху та непевності перед невідомим. Та незважаючи на обмеження, випробування і
людські втрати через пандемію коронавірусу, ми разом, як Церква, у своїх родинах, парафіях,
громадах і країнах не перестали бути носіями доброї новини надії, любові та радості. Тож цього року з
нагоди Різдва Христового маємо в особливий спосіб засвідчити перед іншими про «велику радість, що
буде радістю всього народу: сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос
Господь» (Лк. 2, 10–11).
Таїнство Різдва Христового – це радість приходу Божого Сина у світ, сповнений бідою, болем і
стражданням людини. Він залишає небесну славу, щоби ввійти в людську неміч усіх часів, культур і
народів. Христос-Бог стає не просто людиною, а людиною вбогою, людиною, яка страждає від початку
свого земного життя. Предвічний Бог входить у людську історію і переживає людський голод та холод,
біль та хвороби, ворожість та байдужість суспільства.

Новонароджений Бог-Безхатченко – яка це дивна суперечність, яка це дивна божественна убогість!
Всемогутній Бог стає бідним, щоби нас збагатити. Цар всесвіту покладений «у біднім вертепі, в ясла на
сіні», щоб нам простелити шлях до небесних осель. Вдивляючись у це таїнство, св. Григорій Богослов
каже: «Той хто збагачує, став убогим; прийняв бо убогість моєї плоті, щоб я став багатим в Його
божестві.» (Oratio 45, 9). Прийшов Господь, який своїми ранами зцілює наші рани, нашу слабкість,
нашу біду. І Він залишається з роду в рід нашим Еммануїлом, що означає «з нами — Бог», у наших
потребах, болях і стражданнях. Присутність воплоченого Бога в людській історії і в нашому житті є
нашою безнастанною та невід’ємною радістю, як у день Різдва Христового, так і в усі дні нашого
життя.
Вживаючи в побутовому спілкуванні якесь слово, ми зазвичай не замислюємося над його походженням
і значенням. Мова розвивається стихійно і стрімко – ми забуваємо, звідки це слово виринуло,
розминаємося з його глибиною. Так є із поняттям «убогий», яке вказує на бідну людину. Однак, якщо
подивимося, як це слово утворене, то зрозуміємо, що «у-Богий» – це людина через яку Господь до
нас приходить, особа яка є «у Бога», тобто під особливою опікою Всевишнього.
Христос учить нас, що фізично вбогі та вбогі духом, або покірні, є щасливі – блаженні, бо саме їм
належить Царство Небесне (пор. Лк. 6, 20). Для вбогого останньою надією, опорою і спасінням є лише
Бог. Його доля завжди лежить у Божих руках. А Господь особливо чутливий до того, як ми ставимося
до Його вбогих, себто до потребуючих, знедолених, безхатченків, голодних, самотніх, вдів і сиріт. Хто
зневажає вбогих – зневажає свого Творця. Кривдити таких людей – значить чинити гріх, який кличе до
неба про помсту!
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Цього року Синод єпископів нашої Церкви зосередив увагу вірних саме на обличчі сучасної бідності. Заохочую вас
дослухатися до Синодального послання під назвою «Залишиться вам одне – те, що ви дали вбогому!» та розглянути його у
світлі вифлеємської зорі, споглядаючи обличчя новонародженого Спасителя. Боже Дитя присутнє в кожній потребуючій
людині, яка стукає до нашого серця, як Йосиф стукав у двері заїздів у Вифлеємі.
Тоді до цього міста Давида спішили мудреці зі Сходу, щоби принести Цареві віків, що народився як мале дитя у вертепі,
ладан, золото і миро. Сьогодні немовля Ісус присутній у хворих, немічних, самотніх, опущених, які чекають, щоби їм хтось
допоміг, приніс дари – золоте, тепле слово, ладан християнського братерства і миро невідкладної допомоги, яка їм
необхідна. Хто простягає руку вбогому – той багатіє в Бога і стає причасником вічних благ самого Творця!
Ми святкуємо Різдво в умовах всесвітнього болю людини, спричиненого пандемією коронавірусу. Усіх наслідків і облич цієї
біди ми ще вповні не збагнули і не усвідомили. Не відомо, які зміни чекають нас у сфері економіки, суспільно-громадського
та церковного життя… Але ми вже зрозуміли, що вірус не цікавиться ні нашим місцем проживання, ні нашим достатком чи
соціальним статусом. Усі ми однаково перебуваємо в небезпеці захворювання, а новітня загроза вбогості торкає всі закутки
світу. Усі ми однаково потребуємо такої допомоги і сили, яка виходить за межі людських можливостей і сил. Тому Різдво
Христове є для нас світлом надії та радості серед теперішньої темряви страху і розгубленості, і кожен із нас має бути
відкритий для Божої благодаті, яка виливається на нас постійно, навіть у найтяжчі часи.
Святкувати Різдво в час пандемії – це просвічувати тих, хто в темряві, як це сповістив пророк Ісая: «Народ, який сидів у
темноті, побачив велике світло; тим, що сиділи в країні й тіні смерти, – зійшло їм світло» (Іс. 9, 2; пор. Мт. 4, 16). Якщо нам
дозволено зустрічатися, – звичайно, із дотриманням дистанції, – хай наша радість буде всім явна в наших очах. Носімо
захисні маски, якщо потрібно, але не даймо, щоб вони приглушили спів наших традиційних колядок. Святкуймо, хто як
може. Оспівуймо народження Спасителя в межах можливого, аби навіть у цій пандемії через нас передавалася
найважливіша істина людської історії, що ми не самотні та покинуті, бо «З нами – Бог»!

Принесімо сьогодні разом до Вифлеєма в дар новонародженому Спасу нашу власну убогість і рани сучасного людства та
просімо Його про багатство Божої мудрості для подолання цієї хвороби, про багатство Божої сили, щоби впоратися з її
наслідками для суспільства, життя і здоров’я кожної людини, а передовсім – просімо про багатство Його любові, яка єдина
здатна відновити наш стривожений світ і дарувати йому надію, безпеку та радість. Не втеча від страждання, яке нависає
сьогодні над всіма нами, а солідарність і близькість із тими, хто є в потребі, співучасть у болю та тривозі дасть нам
можливість тішитися і по-справжньому святкувати цьогорічне Різдво. Тож спішімо до цьогорічного вертепу, де у яслах на
сіні спочиває наш Спаситель, і разом із пастирями та мудрецями заспіваймо:
Бог предвічний народився!
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій ввесь,
І утішив вся!
Дорогі брати і сестри! Незважаючи на нашу вбогість і неміч, сьогодні всі ми багаті в радості та любові новонародженого
Спаса. Із Різдвом Христовим щиро вітаю вас усіх: від Києва до Лондона, від Буенос-Айреса до Мельбурна, від Вінніпега до
Зеленого Клину, – хто сьогодні святкує в колі родини і хто тримається на певній відстані від рідних, щоб нікого не наражати
на небезпеку, хто має змогу зайти до храму на святкову Службу і хто ще вдома єднається у спільній молитві через
соціальні мережі. Особливо вітаю всіх медичних працівників, які, незважаючи на реальну небезпеку для себе і своїх
близьких, невтомно і жертовно дарують свій час та свої таланти задля здоров’я інших. Обіймаю тих, хто страждає від
тілесних і душевних ран. Посилаю слово потіхи тим, які цього року втратили рідних і близьких і яким особливо важко в цей
Святий вечір сідати до столу. Єднаюся в молитві з тими, хто безстрашно стоїть на фронті та захищає нашу державу і
рідний народ, ризикуючи своїм життям не тільки перед загрозою підступних снайперських куль, а й мікроскопічного ворогавірусу, який наступив на нас і завдає нам додаткового терпіння і тривоги. Нехай всемилостивий Господь, який у своїй
безконечній любові завітав до нашої вбогості, наповнить серця кожного і кожної з вас, дорогі брати і сестри, Своїм миром,
Своєю благодаттю і надією!
Від щирого серця бажаю всім вам справжньої радості дітей Божих, смачної куті, веселих свят Різдва Христового та
щасливого, мирного і благословенного нового року!
Христос народився! Славімо Його!
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, у день Святого всехвального апостола Андрія
Первозванного, 13 грудня 2020 року Божого
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CHRISTMAS PASTORAL LETTER OF HIS BEATITUDE SVIATOSLAV
Most Reverend Archbishops and Metropolitans, God-loving Bishops, Very Reverend Clergy, Venerable Monastics, Dearly Beloved Brothers and Sisters, in Ukraine and throughout the world

For you know the grace of our Lord Jesus Christ,
that though he was rich, yet for your sake he became poor,
so that you by his poverty might become rich. 2 Cor 8:9
Christ is born! Glorify Him!
Beloved in Christ!
It is hard to believe how our life has changed from the final carol of last year to the first “Boh Predvichnyj” (God Pre-eternal) of this year’s Christmas Eve. Throughout 2020 we were, it would seem, transported
into a different world—a world of fear and uncertainty before the unknown. Yet, in spite of the restrictions,
challenges, and human losses we endured due to the coronavirus pandemic, together, as Church, in our
families, parishes, communities, and countries, we did not cease to proclaim the good news of hope, love,
and joy. And so, this year on the occasion of Christ’s Nativity, we are called in a special way to bear witness
before others to the “good news of great joy that will be for all the people: for unto you is born this day in the
city of David a Savior, who is Christ the Lord” (Lk 2:10-11).
The mystery of Christmas is found in the joy of the coming of the Son of God into a world, full of affliction,
pain, and suffering. He leaves heavenly glory in order to enter into the human frailty of all times, cultures, and
people. Christ-God becomes not just a human being, but a poor human being, a person who suffers from the
beginning of His earthly life. The Pre-eternal God enters into human history and experiences human hunger
and cold, pain and sickness, adversity, and the indifference of society.
A homeless newborn God—what a strange contradiction, what wonder is this divine poverty! The Almighty
God becomes poor in order to enrich us. The King of the Universe is placed “in a poor stable-cave, in a manger on hay” (from the carol, Vozveselimsya vsi razom nyni), in order to set a path for us to the heavenly
abode. Gazing at this mystery St. Gregory the Theologian says: “The One who enriches became poor; for he
took on the poverty of my flesh, in order that I may be enriched in His divinity” (Oratio 45, 9). The Lord has
come, the One who with His wounds heals our wounds, our weakness, our affliction. And He remains from
generation to generation our Emmanuel, which means “God is with us,” in our needs, pains, and sufferings.
The presence of the incarnate God in human history and in our life is our constant and endless joy, both on
Nativity Day, and all the days of our life.
In everyday life we sometimes use a word without thinking about its origin or meaning. Language evolves
spontaneously and abruptly— we forget where the word came from and fail to grasp its depth. This is the
case of the Ukrainian word ubohyj, which is used to describe a poor person. However, when we examine
how this word is constructed, we understand that u-Bohyj (in God) is a person through whom the Lord comes
to us, a person who is “in God,” that is, under the special care of the Almighty.
Christ teaches us that the materially poor and the poor in spirit, the humble, are happy, are blessed, for theirs
is the Kingdom of heaven (see Lk 6:20). Only God is the last hope, support, and salvation for the poor. Their
fate is always in God’s hands. And the Lord is especially sensitive to how we treat His poor, that is, the
needy, downtrodden, homeless, hungry, lonely, widows, and orphans. Those who disregard the poor scorn
their Creator. To wrong such persons is to commit a sin that calls to heaven for vengeance!
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This year, in fact, the Synod of Bishops of our Church focused its attention on the face of poverty today. I encourage you to heed the Synodal pastoral letter, entitled “Only one thing will remain yours – that which you have given
to the poor!” and examine it in the light of the star of Bethlehem, contemplating the face of the newborn Savior. The Divine Child is present in every destitute person who knocks on the door of our heart, as Joseph knocked on the doors of
the inns in Bethlehem.
Then, the wise men from the East hurried to the town of David, in order to bring gifts to the King of the ages, who was
born as a little child in a stable-cave—gold, frankincense, and myrrh. Today, the infant Jesus is present in the sick, the
frail, the homeless, and the neglected, who wait for someone to help them, to bring them gifts—the gold of a compassionate word, the incense of brotherhood, and the myrrh of immediate assistance, necessary for life. Those who stretch
out their hand to the poor become rich with God and become partakers in the eternal goodness of the Creator Himself.
We are celebrating Christmas in the midst of a worldwide situation of human anguish, brought on by the coronavirus
pandemic. We have not yet fully grasped or understood all the consequences and faces of this global misfortune. We
do not know what changes await us in the sphere of economic, social-community, and church life… But we have already understood that the virus is not interested, neither in our place of residence, nor in our wealth or social status. All
of us are equally in danger of infection, and a new threat of poverty hangs over all corners of the globe. All of us in the
same way need the kind of help and strength that goes beyond human abilities and power. For this reason, Christ’s
Nativity is for us a ray of hope and joy in the midst of today’s dark fear and confusion, and each one of us must be open
to God’s grace, which pours out on us without ceasing, even in the worst of times.
To celebrate Christmas in a time of pandemic is to enlighten those who dwell in darkness, as the prophet Isaiah foretold: “The people who walked in darkness have seen a great light; those who dwelt in a land of deep darkness, on them
has light shined” (Isaiah 9:2). If we are permitted to gather—with proper distancing, of course—may our eyes shine with
a joy that is visible to all. Let us wear masks, when necessary, but let them not silence our traditional carols. Let us celebrate as we are able. Let us acclaim the birth of the Savior, however possible, so that even in this pandemic we might
bear witness to the most important truth of human history—that we are not alone or abandoned, because “God is with
us!”
Today let us bring to Bethlehem as our gift for the newborn Savior our own poverty and the wounds of humanity today,
and let us ask Him for the richness of Divine wisdom in order to overcome this disease, for the fullness of divine
strength in order to deal with its effects on society, on the life and health of every person. Above all, let us ask for the
richness of His love, which alone can restore this distressed world of ours, and grant it hope, security, and joy. Solidarity with and closeness to those in need, participation in their pain and anxiety, rather than escape from the suffering that
hangs over us all today—this will grant us the possibility to be merry and truly celebrate Christmas this year. Therefore,
let us hurry to the creche where our Savior rests in a manger, and together with the shepherds and wise men let us
sing:
The pre-eternal God has been born! Today he came from the heavens, To save all his people, And has comforted all!
Dear Brother and Sisters! In spite of our poverty and frailty, today we are rich in the joy and love of our newborn Savior.
With Christ’s Nativity, I sincerely greet you all: from Kyiv to London, from Buenos Aires to Melbourne, from Winnipeg to
Zelenyj Klyn—those who are celebrating today in their family circle and those who are keeping distance from their
loved ones to protect them from danger, those who are able to attend church services for the Feast, and those who at
home join in community prayer through social media. I especially greet all medical workers who, in spite of real danger
to themselves and their families, tirelessly and with great sacrifice give of their time and talents for the health of others.
I embrace those who suffer physical and spiritual wounds. I send a word of comfort to those who this year lost family
members and friends, and for whom it is particularly painful to approach the festive table this Christmas eve. I unite myself in prayer with those who fearlessly stand on the frontlines and defend our country and people, risking their lives not
only before the threat of the insidious sniper’s bullet, but also before the microscopic virus-enemy that has come upon
us and inflicts on us added suffering and distress. May the all-merciful Lord, who in His infinite love has visited our poverty, fill the heart of each and every one of us, Dear Brothers and Sisters, with His peace, His grace and hope!
From the bottom of my heart, I wish all of you the authentic joy of the children of God, a tasty kutia, a cheerful celebration of Christ’s Nativity, and a happy, peaceful, and blessed New Year!
† SVIATOSLAV
Given in Kyiv at the Patriarchal Cathedral of the Resurrection of Christ, on the day of the all-praiseworthy Apostle Andrew the First-called the 13th of December (30th of November) in the 2020th Year of our Lord

Бог предвічний народився,
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій весь,
І утішився. (Укр. Колядка)

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!

СЛАВІМО ЙОГО!

Дорогі парафіяни та гості храму Богоявління ГНІХ!
З нагоди світлого і радісного празника Різдва Господа Нашого Ісуса Христа засилаю Вам
сердечні вітання.
Різдво Христове - свято радості, миру і Божої Любові. Всемогутній Бог, творець Всесвіту, з
любові до світу прийшов на землю і став одним із нас, щоб дарувати нам радість і благодать
спасіння.
У цей святковий час відкриймо наші серця, немов ясла, щоб прийняти новонароджене Дитя Христа і разом з ангелами прославляти Його: “Слава на висотах Богу і на землі мир людям
доброї волі”.
Радісного Вам Різдва і щасливого Нового 2021 Року! Миру, здоров’я, добробуту і щедрих
Божих ласк Вам і Вашим родинам!
Отець Богдан Барицький
Адміністратор

“Therefore the Lord himself will give you
a sign. Behold, a young woman shall
conceive and bear a son, and shall call
his name Emmanuel (God With Us).”
(Isaiah 7:14)

CHRIST IS BORN!

GLORIFY HIM!

Dear Parishioners of Epiphany of Our Lord, Visitors & Friends,
In this Holy Season of Christmas, as we prepare to celebrate the joyous Feast of the Nativity of
our Lord Jesus Christ, I send greetings and blessings, to you, and all your families and friends.
May the light and love of Christ, through which God became man for our salvation, warm your
hearts and your homes.
May God bless all of you.
With best wishes for a joyous and happy Christmas and a blessed New 2021Year
Fr. Bohdan Barytskyy
Administrator
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ОГОЛОШЕННЯ 20- го грудня 2020
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!
БУДЬТЕ ЩЕДРИМИ І ПОСТАВТЕ СВОЮ ЦЕРКВУ НА ВЕРХУ ЛИСТИ ДАРУНКІВ.
Церква просить усіх парафіян бути щедрими у Різдвяних дарунках для парафії.

РІЗДВЯНИЙ БАЗАР: Субота 19 грудня з 12:00 полудня до 3:00 по обіді.
Неділя 20 грудня від 9:30 ранку до 1 дня.
Сердечно вітаємо Стефанію Рошецьку, Єву Реінгардт та Дуглас Томпсон, які 20 грудня святкують свій День
Уродин. Нехай Господь благословить їх в здоров’ї і спасінні на многії літа!
ДЯКУЄМО! Від імені парафії дякуємо Стефанії Рошецькій, Орисі Джонсон, Іванні Павлишин за випікання
завиванців, калачів та куті на Різдвяний Базар та до Свят - Вечора.
БЛАГОСЛОВЕННЯ ПРОСФОР: Сьогодні, 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.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТ - ВЕЧІР відбудеться у четвер, 24 грудня, в 6 год. вечора в парафіяльному залі,
зразу після повечір’я, що буде служитися в церкві в 5 годині.

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.
КОЛЯДА: На Різдво в п’ятницю 25 грудня парафіяльний хор буде мати традиційну коляду в нашому
храмі по другій Літургії.
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.
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.
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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ANNOUNCEMENTS – DECEMBER 20, 2020

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!
CHRISTMAS OFFERING: Please put CHRIST on the top of your Christmas gift list. We encourage all to
be generous with your Christmas donation during this time of gift giving.
——————————————————————————————————————————————
CHRISTMAS BAZAAR: Saturday, December 19 from 12:00 noon to 3:00 pm.
Sunday, December 20 from 9:30 a.m. to 1 p.m.
PROSPHORA BREAD: In our Church this 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.
SVYATYJ VECHIR - CHRISTMAS EVE HOLY SUPPER, will be held in the parish hall on
Thursday, December 24, 6:00PM.
Sunday, December 25, 2020 the Parish Choir will carol in the church, right after the 10am Liturgy.
This allows us to bring the Christmas cheer to all parishioners.
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.
LITURGY INTENTIONS
Father Bohdan is accepting your intentions for
Divine Liturgy on this & coming liturgical year.

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: Barbara &
Bill Wis.
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.

In memory of
† Osyp Paraschak
Lucy, Bohdan & Nadia Sawa
$200.00
May God reward & bless!

Collections: December 13, 2020
1 D. Liturgy:
$ 505.00
2D. Liturgy:
$ 549.00
Candles:
$ 55.00
In memory of † Osyp Paraschak:
$ 200.00
Duplex Rentals:
$ 800.00
Building Fund:
$ 10.00
Christmas flowers:
$231.00
Total:
$ 2, 350.00
May God bless and reward your generosity you
show to Him and this Parish!

SUNDAY BEFORE CHRISTMAS
(Sunday of the Holy Fathers)
Troparion (4): When the disciples of the Lord learned from the angel the glorious news of the resurrection and cast
off the ancestral condemnation, they proudly told the apostles: Death has been plundered! Christ our God is risen,
granting to the world great mercy.
Troparion (2): Great are the deeds performed with faith: three youths rejoiced in the flaming furnace as if they stood
in refreshing waters; and Daniel the Prophet faced lions as though they were sheep. Through their prayers, O Christ
our God, save our souls.
Troparion (4): Bethlehem, make ready, for Eden has been opened for all. Ephrathah, be alert, for the Tree of Life has
blossomed forth from the virgin in the cave. Her womb has become a spiritual paradise wherein the divine Fruit was
planted, and if we eat of it we shall live and not die like Adam. Christ is coming forth to bring back to life the likeness
that had been lost in the beginning.
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:
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 Hebrews. (Heb 11,9-10:17-23:32-40)
Brethren: By faith Abraham sojourned in the promised land as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and
Jacob, heirs of the same promise; for he was looking forward to the city with foundations, whose architect and maker
is God. By faith Abraham, when put to the test, offered up Isaac, and he who had received the promises was ready to
offer his only son, of whom it was said, “Through Isaac descendants shall bear your name.” He reasoned that God was
able to raise even from the dead, and he received Isaac back as a symbol. By faith regarding things still to come Isaac
blessed Jacob and Esau. By faith Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph and “bowed in worship, leaning on the top of his staff.” By faith Joseph, near the end of his life, spoke of the Exodus of the Israelites and gave instructions about his bones. By faith Moses was hidden by his parents for three months after his birth, because they saw
that he was a beautiful child, and they were not afraid of the king’s edict.
What more shall I say? I have not time to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the
prophets, who by faith conquered kingdoms, did what was righteous, obtained the promises; they closed the mouths of
lions, put out raging fires, escaped the devouring sword; out of weakness they were made powerful, became strong in
battle, and turned back foreign invaders. Women received back their dead through resurrection. Some were tortured
and would not accept deliverance, in order to obtain a better resurrection. Others endured mockery, scourging, even
chains and imprisonment. They were stoned, sawed in two, put to death at sword's point; they went about in skins of
sheep or goats, needy, afflicted, tormented. The world was not worthy of them. They wandered about in deserts and on
mountains, in caves and in crevices in the earth. Yet all these, though approved because of their faith, did not receive
what had been promised. God had foreseen something better for us, so that without us they should not be made perfect.
Alleluia Verses:
Verse: We heard with our own ears, O God, and our fathers have told us of the things You did in their time.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse: You saved us from our foes; You put our enemies to shame.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Gospel: (Mt 1,1-25)
The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Abraham became the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his
brothers. Judah became the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez became the
father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Amminadab, Amminadab became
the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother
was Rahab. Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed became the father of
Jesse, Jesse the father of David the king.
David became the father of Solomon, whose mother had been the wife of Uriah. Solomon became
the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asaph. Asaph became
the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Joram, Joram the father of Uzziah. Uzziah became the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah. Hezekiah became the father of Manasseh, Manasseh the father of Amos, Amos the father of Josiah. Josiah became the father of Jechoniah and his brothers at the time of the Babylonian exile.
After the Babylonian exile, Jechoniah became the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel, Zerubbabel the father of Abiud. Abiud became the father of Eliakim, Eliakim the father of
Azor, Azor the father of Zadok, Zadok became the father of Achim, Achim the father of Eliud,
Eliud the father of Eleazar. Eleazar became the father of Matthan, Matthan the father of Jacob, Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus who is called the Messiah.
Thus the total number of generations from Abraham to David is fourteen generations; from David
to the Babylonian exile, fourteen generations; from the Babylonian exile to the Messiah, fourteen
generations.
Now this is how the birth of Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph,
but before they lived together, she was found with child through the holy Spirit. Joseph her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her
quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and
said, “Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home. For it is
through the holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son and you are to
name him Jesus, because he will save his people from their sins.” All this took place to fulfill what
the Lord had said through the prophet: “Behold, a virgin shall be with child and bear a son, and
they shall name him Emmanuel,” which means “God is with us.” When Joseph awoke, he did as
the angel of the Lord had commanded him and took his wife into his home. He had no relations
with her until she bore a son, and he named him Jesus.
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.

НЕДІЛЯ ПЕРЕД РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ
(Неділя Святих Отців)
Тропар (4): Світлу про воскресіння розповідь від ангела почувши і від прадідного засуду
звільнившись, Господні учениці, радіючи, казали апостолам: Здолана смерть, воскрес Христос Бог,
що дає світові велику милість.
Тропар (2): Величні діла віри! Три юнаки посеред полум’я раділи, немов на водах відпочинку, а
пророк Даниїл, ніби овечкам, появився пастир левам. їхніми молитвами, Христе Боже, спаси душі
наші.
Тропар (4): Готуйся, Вифлеєме, розкрийся всім, Єдеме, красуйся, Євфрате, бо Дерево життя
розквітнуло в вертепі з Діви. її лоно явилось духовним раєм, в якому - божественний сад. Тому,
ївши з нього, будемо жити, і не помремо, як Адам. Христос родиться, щоб оновити упалий колись
образ.
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 подвигом вогненним прославилися. Стоячи посеред полум’я нестерпного, Ви
призивали 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 Євреїв послання св. апостола Павла читання. (Євр 11,9-10;17-23;32-40)
Браття, вірою Авраам перебував у обіцяній землі, як у чужій, живучи у наметах з Іса¬аком та
Яковом, спадкоємцями, як і він, тієї самої обітниці. Бо чекав міста з непохитними основами, якого
Бог будівничий і засновник. Вірою Авраам, поставлений на пробу приніс у жертву Ісаака; і то
єдинородного приніс у жертву сина, він, що обітниці одержав, до якого було сказано: “Від Ісаака
тобі народиться потомство,” думаючи, що Бог має силу і з мертвих воскресити; тому його й
одержав назад як символ. Вірою Ісаак благословив Якова та Ісава на майбутнє і поклонився,
спираючись на кінець палиці своєї. Вірою Йосиф, вмираючи, згадав про вихід синів Ізраїля і
розпорядився про свої кості. Вірою батьки Мойсея, як він народився, три місяці його ховали, бо
бачили красу дитини, і не злякалися царського наказу.
І що ще скажу? Часу не вистане мені, коли заходжуся розповідати про Гедеона, про Варака, про
Самсона, про Єфту, про Давида й Самуїла та пророків, що вірою підбили царства, чинили
справедливість, обітниць осягнули, загородили пащі левам, силу вогню гасили, вістря меча
уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні проявили мужність, наскоки чужинців
відбивали. Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші загинули в муках,
відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші наруг і бичів зазнали та ще й
кайданів і в’язниці; їх каменовано, розрізувано пилою, брано на допити; вони вмирали, мечем
забиті; тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, гноблені, кривджені; вони, яких світ був
невартий, блукали пустинями, горами, печерами та земними вертепами. І всі вони, дарма що мали
добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без
нас осягли досконалість.
Апостольські Стих (Алилуя):
Стих: Боже, на наші вуха ми чули, наші батьки нам розповіли.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих: Але Ти врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників наших.

Євангелія: (Мт 1,1-25)
Родовід Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама.
Авраам був батьком Ісаака, Ісаак - Якова, Яків - Юди і братів його. Юда був
батьком Фареса та Зари від Тамари. Фарес був батьком Есрома, Есром Арама, Арам - Амінадава, Амінадав - Наасона, Наасон - Салмона, Салмон Вооза від Рахави, Вооз - Йоведа від Рути, Йовед - Єссей був батьком царя
Давида, Давид - Соломона від жінки Урії. Соломон же був батьком Ровоама,
Ровоам - Авії, Авія - Асафа, Асаф - Йосафата, Йосафат - Норама, Норам Озії, Озія - Йоатама, Йоатам - Ахаза, Ахаз - Єзекії, Єзекія - Манасії, Манасія
- Амоса, Амос - Йосії, Йосія - Єхонії і братів його за вавилонського
переселення.
А після вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл, у Салатіїла
- Зоровавел, у Зоровавела - Авіюд, в Авіюда - Еліяким, в Еліякима - Азор, в
Азора - Садок, у Садока - Ахим, в Ахима - Еліюд, в Еліюда - Єлеазар, в
Єлеазара - Маттан, у Маттана - Яків, у Якова - Йосиф, чоловік Марії, з якої
народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було; від Авраама до
Давида чотирнадцять, від Давида до вавилонського переселення
чотирнадцять і від вавилонського переселення до Христа - поколінь
чотирнадцять.
Народження Ісуса Христа відбулося так: Марія, його мати, була заручена з
Йосифом; але, перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна
від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її
ославити, хотів тайкома її відпустити. І от, коли він це задумав, ангел
Господній з’явився йому уві сні й мовив: “Йосифе, сину Давида, не бійсь
узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого
Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім’я Ісус, бо він спасе народ свій
від гріхів їхніх.” А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане
пророком: “Ось, діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім’я
Еммануїл, що значить: 3 нами Бог.” Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як
звелів йому ангел Господній: прийняв свою жінку; та не спізнав її, аж поки
породила сина, і він дав йому ім’я Ісус.
Причасний Стих:
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.
Радуйтеся праведні, в Господі, правим належить похвала.
Алилуя, Алилуя, Алилуя.

Reflection for Parents:
- This week we are asked to learn courage. Am I courageous when it comes
to my faith or is it hidden? Do I live my faith without fear of what other
might think?
Discuss:
- Was there anytime you needed courage to be a believer in God?
- What would you like to do for God?
- Was there a time that you felt God helping you when you were scared?
What do think that would feel like?
Pray the Antiphon of St. Philip’s Fast:
Antiphon of St. Philip’s Fast
O Bethlehem, be prepared; Eden is opened to all; O Ephratha, be made ready; for in the
cave the tree of life has blossomed forth from the Virgin; for her womb has been shown
to be a spiritual paradise, in which is the divine plant, from which having eaten, we will
live and not die as Adam did. Christ is born to raise the image that had fallen.

