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.DIRECTORY: 
  

Parish Office:  
727– 576 - 1001 

  

Fr. Barytskyy’s Cell Phone: 
 

216-269-6829 
  
  

Parish Office e-mail: 

bbarytskyy@gmail.com  
  

Parish Office Hours:   
Monday through Friday  
 10:00 AM - 2:00 PM   

 
 Parish Hall Rental :   
(727) 576-1001  

  

 Confessions: 
  

Confession  - 15 minutes 

before the Liturgy or by 

request 
 

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 after Christmas  December 26, 2021 

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. Cantor:   

                   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 26 Sunday after Christmas Post-feast of the Nativity of Christ; Synaxis of 

the Most Holy Mother of God; Commemoration of the Holy and Just Joseph, King David; James. Brother of the 
Lord according to the Flesh 
8:30 AM    Health and Blessing for Christian, Tamara, Andrew & Alex Kulba by Bohdanna Kulba  

10:00AM   Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan   

Parish Choir Caroling (Koliada) / Виступ парафіяльного хору - Коляда 

 

MONDAY, December 27  
8:30 AM   Health and Blessing for Fr. Stephane Dupke by Marie Meza 

   

TUESDAY, December 28 Passing into eternal life (1945) of Blessed Hryhoriy Khomyshyn, 

Bishop of Stanislaviv and martyr.  
10:00 AM  † Yuriy Telepko - 40th Day by Telepko Family 

 

WEDNESDAY, December 29    
8:30 AM  † Elizabeth Mooney by Joshua Metcalf 

 

THURSDAY, December 30   

8:30 AM  Health and Blessing for Randy Galante by Theresa Galante 

 

FRIDAY, December 31 The Leave-taking of the Feast of the Nativity of Christ, 

Christmas; Our Venerable Mother Melania the Roman (439).  Note: New Year’s Eve  
9:00 AM - Подячна Літургія за прожитий Рік by Fr. Bohdan 

 Divine Liturgy in Thanksgiving for the blessings received during the year  

   

SATURDAY, January 1   Saturday before Theophany  
The Circumcision of Our Lord, God and Savior Jesus Christ; Our Father Among the 

Saints Basil the Great, Archbishop of Caesarea in Cappadocia (379). Liturgy of St. 

Basil the Great.   

Civil Holiday: New Year’s Day.  

10:00 AM    Health & Blessings for All Parishioners by Fr . Bohdan (Ukr. & Eng.)    

 

SUNDAY, January 2   Sunday before Theophany  
8:30 AM    † Frank & Anna by Bob Paul & Mettie Zoltanet  

10:00AM   Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan   

This Week’s Readings 

Epistle: Galatians 1:11-19 

Gospel: Matthew 2:13-23 

Next Week’s Readings: 

Epistle: 2 Timothy 4:5-8 

Gospel: Mark 1:1-8 

 

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/




                                               Слово св. Івана Золотоустого на Новий Рік.  

 

"Християнин повинен святкувати не в призначений час, не в перший день 

місяця, не тільки в неділі, а все життя проводити в постійному святкуванні. А 

яке повинно бути воно? Про це послухаймо св. апостола Павла, який гово-

рить: «Святкуймо не у старій заквасці, ані у заквасці злоби й лукавства, а в 

опрісноках чистоти й правди» (І Кр. 5,8).  

Якщо в тебе чисте сумління, то ти маєш постійний празник, бо наповнюєшся 

добрими надіями й радієш очікуванням майбутнього добра. Та коли ти неспокійний у душі й винний у 

багатьох гріхах, то на тисячах празників і урочистостей ти почуватимеш себе не краще від тих, що пла-

чуть. Яка мені користь зі світлого дня, коли моя душа покрита докорами сумління? Тож якщо ти хочеш 

мати користь з нового року, то зроби так: наприкінці року подякуй Богу, що Він зберіг тебе до цього ча-

су; пожалкуй у своєму серці за все погане, що ти зробив, полічи час свого життя і скажи собі сам: дні 

біжать, літа минають, більшу частину своєї дороги я вже пройшов, а що доброго зробив? Чи попроща-

юсь з цим світом без усякої чесноти?  

Суд перед дверми, остаток життя йде до старості. «Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб 

вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі» (Мт. 5,16). Таке світло принесе 

тобі велику нагороду. Не прикрашуй вінками дверей свого дому, але веди таке життя, щоб одержати на 

свою голову від Спасителя вінець правди". (св. Іван Золотоустий. Проповідь на Новий 387 р.) 

 

 

From the Homily for the New Year 

By Saint John Chrysostom 

 

A Christian should not merely celebrate appointed feasts, or new moons, or even merely the Lord’s Day 

[Sunday], but, rather, a Christian should continually hold a feast throughout the whole of life. How should it be? 

Let us listen to the Holy Apostle Paul, who says: “Let us, therefore, celebrate the festival, not with the old leav-

en, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:8).”  

Therefore, if you have a clean conscience, you are already holding a continual feast, because you are nourishing 

yourself with good hope and reveling in the delight of good things to come. Whenever you are restless in spirit 

and guilty of many sins, even if there be a thousand feasts and holy days, you would be no better off than those 

who are grieving. What is the benefit to me of bright days, if my soul is darkened in conscience? For what is the 

benefit to me of bright days, if my soul is darkened by reproaches of conscience? If, then, you wish to gain some 

benefit from the New Year, do the following: thank the Lord at the end of the year, because He has led you up to 

this point. Have compunction in your heart for every bad thing that you do. Reckon up the time of your life and 

say to yourself, “The days are fleeting, the years are passing, I have already lived through the greater part of my 

journey, and what good have I done? Will I be able to depart from this life without any virtue?  

Judgment is at the doors, and the remainder of life leads towards old age. “Let your light shine before others, so 

that, seeing your good works, they may give glory to your Father who is in Heaven (Matthew 5:16).” This light 

brings you much recompense. Do not crown the door of your house, but rather conduct your life in such a way, 

that you will receive a crown of righteousness upon your head from the Savior. 
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для нашої парафії. 

Вітаю Вас з Новим Роком. Нехай цей Рік для Вас буде щасливим і благословенним, а Господь  

благословить, захистить Вас через 2022 рік.  

 

СПІВЧУТТЯ 
Висловлюємо наші молитви і глибокі співчуття друзям та знайомим † Стефана Ривака, який був похований від 

нашого храму в вівторок, 21 грудня 2021 року та родині † Катерини Федірко, яка була похована з нашого храму 
в середу,  22 грудня 2021 року.  Нехай Господь оселить їхні душі, де праведні спочивають.  Вічна їм пам'ять. 

 

ДЯКУЄМО!  

Від імені парафії сердечно дякуємо Анні Караван та Ірині Караван за купівлю продуктів та приготування фаршу та 

капусти на голубці, а також дякуємо їм та всім, хто допомагав завивати голубці для Різдвяного 

Базару та Святої Вечері, а саме Стефанії та Христині Ледді, Галині Боднар та її мамі Марії, Іванні 

Барицькій, Джошуа Меткеф, Марії Базиляк та Ірині Томпсон. ДЯКУЄМО Ірині Попович, 

Стефанії та Христині Ледді та Ірині Караван за продаж печива , вареників та голубців під час 

різдвяного базару.  Боже благослови! 

 

 
ДЯКУЄМО! 

 Щиро дякуємо за організацію свята Миколая нашим парафіянам з Союзу Українок Америки, 124 - му відділу, 

голові -  Олі Черкас, Христині Hechlacz, Стефанії Рошецькій та Орисі Джонсон, та всім батькам за 

декорування, а також всім дітям, які взяли участь в програмі і звичайно отцю Миколаю за відвідини наших дітей 

та вітання.  Нехай Господь Вас щедро благословить! 

 

КОНВЕРТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВ НА 2022 РІК: Ви можете забрати річні парафіяльні конверти на 2022 рік. 

Конверти знаходяться в вестибюлі храму, в порядку номерації. Якщо хтось не знаходить своїх конвертів, 

або змінив адресу, або хоче зареєструватися в парафії - запитуйте священика. 

 

 

КАЛЕНДАРІ / CHURCH CALENDARS: Церковні календарі, українсько - англійські, на 2022 рік ви 
можете придбати в вестибюлі нашого храму.  You can buy Ukrainian-English church calendars for 2022 in the 
vestibule of our church. 

 

 

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ    

Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби Божі на цей 

рік.  

LITURGY INTENTIONS:  Father Bohdan is accepting your 

intentions for Divine Liturgy  

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: Bill 

& Barbara Wis, Ann Poole. 

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. 

СКАРБИНКА МУДРОСТІ 

 
Хочеш отримувати любов – люби сам! 

Хочеш отримувати милосердя – будь милосердний з 

іншими! 

Хочеш отримувати повагу – поважай всіх, а не тільки 

тих, на яких бажаєш справити враження! 

Хочеш отримувати прощення – прощай завжди і всім! 

Хочеш отримувати піклування – турбуйся про інших! 

Хочеш отримувати посмішки – посміхайся сам :)) 

Хочеш отримувати – віддавай !!! 

ВСЕ ХОРОШЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ !!! 
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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.  

———————————————————————————————————————————————- 

My love, have faith in God. He will only bring us good things 

in the coming year. Happy New Year!  
 

 

OUR SYMPATHIES 

We wish to express our prayers and deepest sympathies to friends of † Stefan Rywak, who was buried from our 

Parish on Tuesday, December 21, 2021 and the family of † Katarzyna Fedirko, who was buried from our Parish 

on Wednesday, December 22, 2021. May the Lord commit their souls to the place where the just repose and 

may their  memory be eternal.  

THANK YOU! 

On behalf of the entire parish, we would like to thank Anna Karavan and Iryna Karavan for buying groceries and 

preparing cabbage and filling for cabbage rolls. We also thank them as well as all those who helped make cabbage rolls for 

the Christmas Bazaar and Holy Supper: Stephanie and Christine Leddy, Halyna Bodnar and her mother Maria, Ivanna 

Barytska, Joshua Metcalf, Maria Bazylak and Irene Thompson. THANKS to Irene Popovich, Stephanie and Christine 

Leddy, and Iryna Karavan for  selling rolls, kolachi, kutia, pierogis and stuffed cabbage dur ing the Christmas Bazaar . 

God bless! 

 

THANK YOU! On behalf of the par ish, Father  Bohdan thanks  Catherine Gzhanovsky and Melinda Nene for  their  work 

in the weekly cleaning of our church.  "Sanctify those who love the beauty of your house."  May God bless! 

 

CHURCH ENVELOPES FOR 2022 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.  

 

Sunday, December 26, 2021 the Par ish Choir  will carol in the church r ight after  the 10am 

Liturgy. This allows us to bring the Christmas cheer to all parishioners.  

  

ЗАЗАНАЧТЕ КАЛЕНДАР!  SAVE THE DATE:  

Dec. 24     Vespers / Sviat Vechir-Christmas Eve Dinner/ Вечірня та Святий Вечір                                           Parish Hall 

Dec. 26     Choir caroling (Koliada) / Виступ парафіяльного хору - Коляда                                                Church 

Jan. 9     Choir caroling (Koliada) / Виступ парафіяльного хору - Коляда                                                       Church 

Jan. 15      Malanka-Ukr. New Year’s Eve / Забава - Маланкa (Святкування Нового Року)                              Parish Hall 

Jan. 23      Event by Revived Soldiers Ukraine. Charitable Christmas Concert: На Різдво Додому by Trioda     Parish  Hall 

Feb. 12      Valentine’s Dance / Забава                                                                                                     Parish Hall 

 

 

                                                                       

Collections: December 19, 2021  

1st Liturgy - $608.00    2nd Liturgy - $782.00    Candles: - $58.00   

Diocesan Off.  - &109.00  Nativity - $390.00  

Christmas Bazaar - $2000.00  St. Nicolas donation - UNWLA - $100.00 

Hall Rental - $300.00      Total: $4, 347. 00      
May God bless and reward your generosity you show to Him and this Parish! 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND  

TESTAMENT! 

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ! 



SUNDAY AFTER THE NATIVITY OF OUR LORD  

SYNAXIS OF THE BLESSED MOTHER OF GOD  

(Commemoration of the Holy and Just Joseph, King David, and James Cousin of our Lord)  
 

Troparion (6): Angelic powers were upon Your  tomb and the guards became like dead men; Mary stood before Your  

tomb seeking Your most pure body. You captured Hades without being overcome by it. You met the Virgin and granted life. O 

Lord risen from the dead, glory be to You!  

Troparion (4): Your bir th, O Christ our  God, has shed upon the wor ld the light of knowledge; for  through it, those who 

worshiped the stars have learned from a star to worship You, the Sun of Justice, and to recognize You as the Orient From On 

High. Glory be to You, O Lord!  

Troparion (2): O Joseph, announce to David, ancestor  of Christ, the good news of these wonders you have seen: a virgin 

giving birth to a child. With the shepherds you have glorified Him; with the wise men you have worshiped Him; and an angel ap-

peared to you. Ask Christ to save our souls.  

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

Kontakion (3): Today, David, beloved of God, is filled with joy; Joseph and James offer  hymns of praise; their  joy is the 

crown of relationship with Christ. They sing praise to Him Who was wondrously born; and they cry out: O merciful Lord, save 

those who honor You.  

Now and for ever and ever: Amen.  

Kontakion (3): Today the Virgin gives bir th to Perfect Essence and the ear th offers a cave to the Inaccessible. The angels 

sing His glory with the shepherds; the wise men journey with the star, for there is born for us an infant Child, God Eternal.  

 

Prokimenon (3): My soul extols the Lord, and my spir it rejoices in God my Savior .  

Verse: Because He has looked upon His lowly servant; from this day forward all generations shall call me blessed.  

Prokimenon (4): God is wondrous in His saints; the God of Israel.  

Verse: In the churches bless God, the Lord from the well-spring of Israel.  

 

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Galatians. (Gal 1,11-19)  

Brethren: I want you to know that the gospel preached by me is not of human origin. For I did not receive it from a human being, 

nor was I taught it, but it came through a revelation of Jesus Christ. For you heard of my former way of life in Judaism, how I per-

secuted the church of God beyond measure and tried to destroy it, and progressed in Judaism beyond many of my contemporaries 

among my race, since I was even more a zealot for my ancestral traditions. But when [God], who from my mother's womb had set 

me apart and called me through his grace, was pleased to reveal his Son to me, so that I might proclaim him to the Gentiles, I did 

not immediately consult flesh and blood, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, rather, I went into 

Arabia and then returned to Damascus. Then after three years I went up to Jerusalem to confer with Kephas and remained with 

him for fifteen days. But I did not see any other of the apostles, only James the brother of the Lord.  

Alleluia Verses:  
Verse: O Lord, remember  David and all the hardships he endured.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: The oath he swore to the Lord, his vow to the strong One of Jacob.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Gospel: (Mt 2,13-23)  

When the magi had departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, “Rise, take the child and his 

mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you. Herod is going to search for the child to destroy him.” Joseph rose and took 

the child and his mother by night and departed for Egypt. He stayed there until the death of Herod, that what the Lord had said 

through the prophet might be fulfilled, “Out of Egypt I called my son.”  

When Herod realized that he had been deceived by the magi, he became furious. He ordered the massacre of all the boys in Beth-

lehem and its vicinity two years old and under, in accordance with the time he had ascertained from the magi. Then was fulfilled 

what had been said through Jeremiah the prophet: “A voice was heard in Ramah, sobbing and loud lamentation; Rachel weeping 

for her children, and she would not be consoled, since they were no more.”  

When Herod had died, behold, the angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, “Rise, take the child and his 

mother and go to the land of Israel, for those who sought the child’s life are dead.” He rose, took the child and his mother, and 

went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was ruling over Judea in place of his father Herod, he was afraid to 

go back there. And because he had been warned in a dream, he departed for the region of Galilee. He went and dwelt in a town 

called Nazareth, so that what had been spoken through the prophets might be fulfilled, “He shall be called a Nazorean.”  

 

Communion Verse:  
The Lord has sent deliverance to His people.  

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

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



НЕДІЛЯ ПО РІЗДВІ ХРИСТОВІМ  

СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

(Пам'ять святих і праведних Йосифа обручника, Давида царя і Якова, брата Божого) (Богоотців)  
  

Тропар (6): Ангельські сили на гробі Твоїм, і сторожі омертвіли; Марія ж стояла при гробі, шукаючи пречистого 

тіла Твого. Полонив Ти ад і непереможений від нього, зустрів Ти Діву, даруючи життя. Воскреслий з мертвих, Господи, 

слава Тобі!  

Тропар (4): Різдво Твоє, Христе Боже наш, засяяло світові світлом розуміння. У ньому ті, що зорям служили, від 

зорі навчилися поклонятись Тобі, Сонцю Правди, і пізнавати Тебе - Схід з висоти. Господи, - Слава Тобі!  

Тропар (2): Радісно звісти, Йосифе, богоотцеві Давидові про чудеса: що Ти бачив Діву, як родила, з пастирями її 

прославив, з мудрецями поклонився, прийнявши вістку від ангела. Моли Христа Бога, щоб спас душі наші.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (3): Радується сьогодні божественний Давид, Йосиф же з Яковом хвалу приносять; вінок бо прийнявши 

задля споріднення з Христом, радуються й невимовно на землі оспівують Народженого та кличуть: Щедрий, спасай тих, 

що Тебе почитають.  

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

Кондак (3): Діва сьогодні Предвічного родить, земля вертеп неосяжному приносить, Ангели з пастирями славо-

словлять, а мудреці за зорею подорожують, бо задля нас народилось Дитя - предвічний Бог.  

 

Прокімен (3): Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, Спасі моїм.  

Стих: Бо Він зглянувся на покору слугині Своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди.  

Прокімен (4): Дивний Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів.  

Стих: У церквах благословіть Бога Господа - ви з джерел Ізраїлевих.  

 

Апостол: До Галатян послання св. апостола Павла читання. (Гал 1,11-19)  

Браття, звістую вам, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою; бо ж я її не прийняв, ані навчився від 

людини, лише - через об’явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я несамовито 

гонив Божу Церкву та руйнував її. Я перевищував у юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихиль-

ником передань моїх предків.  

Та коли той, що вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об’явити в мені Сина свого, 

щоб я проповідував його між поганами, то я негайно, ні з ким не радившись, ані подавшися в Єрусалим до тих, що були 

апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках, по тому пішов я в Єруса-

лим відвідати Кифу і перебув у нього п’ятнадцять день. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього.  

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих: Пом’яни Господи Давида і всю його скромність.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Бо клявся він Господеві, обіцявся Богові Якова.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

 

Євангелія: (Мт 2,13-23)  
Втой час, якже вирушили мудреці в дорогу, ангел Господній з’явився вві сні Йосифові й каже: “Устань, візьми дитятко і 

його матір, і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити.” Встав-

ши Йосиф, узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерти Ірода, щоб збулося сказане Господом 

через пророка: “З Єгипту я покликав мого сина.” Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вель-

ми й послав повбивати у Вифлеємі й по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що 

пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія: “В Рамі чути голос, плач і тяжке ри-

дання: то Рахиль плаче за дітьми своїми й не хоче, щоб її втішити, бо їх немає.”  

Якже вмер Ірод, ангел Господній з’явився вві сні Йосифові в Єгипті і каже: “Встань, візьми дитятко та його матір і повер-

нись в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка.” Устав він, узяв дитятко та його матір і прийшов в 

Ізраїльську землю, але, почувши, що в Юдеї царює Архелай замість Ірода, батька свого, побоявся іти туди. Попередже-

ний же вві сні, він пішов у галилейські сторони і, прибувши гуди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося ска-

зане пророками, що Назорей назветься.  

 

Причасний Стих:  
Ізбавління післав Господь людям Своїм.  

Радуйтеся праведні, в Господі, правим належить похвала.  

Алилуя, Алилуя, Алилуя.  



Різдвяне послання єпископів Української Католицької Церкви 

в Сполучених Штатах Америки 
«Ликуйте, небеса, радуйся, земле, 

гукайте весело, ви, гори, 

бо Господь утішив свій люд 

і змилосердився над його пригніченими» 

(Ісая 49, 13) 

Це пророцтво Ісаї сповнилося у Різдві — приході Месії, Спасителя і Господа нашого Ісуса Хри-

ста. Вже понад 2000 років минуло з того часу як Бог прийшов, щоб бути посеред нас, і, хоча 

хронологічна відстань збільшується з кожним роком, значення, торжество та пережиття люд-

ством цієї найрадіснішої миті в історії спасіння залишається таким як було у першу Різдвяну 

ніч. Саме сьогодні «Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу його бачили — славу 

Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого» (Ів. 1, 14). У воплоченні Божого 

Сина люди отримали образ невидимого Бога-Отця та Його Слова, який завжди був Богом 

ще перед сотворенням світу і стався чоловіком (Ів. 1, 1–2), щоби нас знову зробити добрими, 

чистими та улюбленими дітьми Небесного Отця. 

Прихід Христа у світ є великим свідченням та доказом Божої любові до нас, бо жодне сотворін-

ня не сподобилося такої уваги та турботи як людський рід і не через наші заслуги, 

а з величезного Божого милосердя. Ісус прийшов не для того, щоби дати нам новий або покра-

щений закон моралі, бо він вже був даний нам через Мойсея, і наша совість є вартовий, 

що пильнує, наскільки добре ми його сповняємо. Ісус не прийшов робити чуда, зціляти хворих 

та воскрешати померлих, бо і пророки Старого Завіту це робили. Ісус став людиною і не для то-

го, щоби принести нам певний дочасний добробут та задоволення усіх наших потреб, бо навіть 

Сам цього не мав — народився у бідному вертепі, йому бракувало багатьох наших повсякден-

них зручностей, переживав холод, голод, наругу і зневаги. 

Причиною приходу Божого Сина є повне оновлення людського роду через благодать Божу, щоб 

показати первинну красу і цінність людини, яку ми мали при сотворенні світу, та, на жаль, втра-

тили через гріх. Як Сам сказав, «не здорові потребують лікаря, а недужі» (Лк. 5, 31), Ісус 

є чудесним Лікарем людської природи, який виліковує та позбавляє нас залежності від гріха 

та матеріального, і бажає, щоб ми думали про спасіння, духовні цінності та щасливу вічність. 

Він прийшов, щоби закласти тут Небесне Царство, де панують мир, а не розбрат; любов, 

а не ненависть; правда, а не брехня; милосердя та співчуття, а не самолюбство і байдужість. 

Практичне втілення цих принципів кардинально змінює стан та якість людського буття. Божа 

присутність, Його мир і благодать реально відчуваються, і людина стає Людиною, якою Господь 

її покликав. 

Бог є з нами і посеред нас! Багато складних обставин сьогодення — епідемія коронавірусу, 

політичні та економічні кризи, нестабільність, зниження матеріальної якості життя, напруга 

та постійна загроза масштабної війни в нашій любій Україні з боку Росії — змушують нас пере-

осмислити принципи та цінності нашого життя до тепер і збагнути безмежну мудрість Божого 

закону і Божу любов. Ця любов виявляється вже у запрошенні Ісуса: «Прийдіть до Мене, всі 

втомлені та обтяжені, і я облегшу вас» (Мт. 11, 28). 



Отож, ходімо до Христа — линьмо серцем, думками та молитвою до бідної Вифлеємської 

стаєнки. Уявімо Дитятко Ісусика, який лежить на сіні, сміється і мило простягає ручки, щоби 

обійняти нас, заспокоїти, потішити, обнадіяти і дати нам радість. І ми знайдемо там правдиве 

щастя, бо «неспокійне наше серце, поки не спочине у Тобі, Господи» (св. Августин). 

Ми відчуємо повноту почуттів і апогей людського пережиття лише у нашій присутності перед 

самим Господом Богом. 

Краса Христового Різдва випливає з простоти Різдвяної ночі, позбавленої всякої людської роз-

коші, але багатої на особливе усвідомлення та переконання, що Бог правдиво є з нами. 

У ці світлі та радісні дні Різдвяних свят бажаємо усім вам відчути мир і спокій Вифлеємської 

ночі та радість приходу Месії, Спасителя світу, який оспівували численні ангельські хори, 

«Слава в вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління» (Лк 2:14). Маючи цю радість 

і благодать у наших серцях, поділімся ними з нашими ближніми, особливо з хворими, потребу-

ючими уваги і підтримки. Будьмо доброзичливими і щедрими, бажаючи усім мати у достатку 

до земних дібр та Божої благодаті. Колядуймо голосно і усюди, сповіщаючи про прихід Христа 

Спасителя до нас! 

Нехай новонароджене Дитятко Ісус благословить Вас, Ваші родини та спільноти цього Різдва 

та кожного дня! 

Христос Народився! Славімо Його! 
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CHRISTMAS PASTORAL OF THE UKRAINIAN CATHOLIC HIERARCHY OF THE U. S. 

A. TO OUR CLERGY, HIEROMONKS AND BROTHERS, RELIGIOUS SISTERS, SEMI-

NARIANS AND BELOVED FAITHFUL  

 

“Rejoice, O heavens, and be glad, O earth, and shout for joy, ye mountains: for the LORD hath com-

forted his people, and hath had mercy on them that are oppressed” (Isaiah 49:13). 

 

This prophecy of Isaiah was fulfilled at Christmas – on the day the Messiah, our Savior and Lord Je-

sus Christ, was born. More than 2,000 years have passed since God came to be among us, and alt-

hough the chronological distance increases with each passing year, the significance, triumph, and ex-

perience of this most joyous moment in the history of salvation remains the same as it was on Christ-

mas Eve. It is today that “the Word became flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the 

glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth” (John 1:14). In the incarnation of the 

Son of God, people received the image of the invisible God the Father and His Word, who was always 

God before the creation of the world and became man (John 1: 1-2) to make us good, pure, and be-

loved children of Heavenly Father once again. 

The coming of Christ into the world is such a great testimony and proof of God’s love for us because 

no creature has received such an honor and care for its salvation as did the human race. God extended 

his mercy not because of our merits, but out of God’s great mercy. Jesus did not come to give us a new 

or improved law of morality, because it had already been given to us through Moses and our con-

science serves as a guardian to monitor how well we fulfill it. Jesus did not come to work miracles, 

heal the sick, or raise the dead, because the Old Testament prophets did. Jesus became man not to 

bring us any temporary prosperity and satisfaction of all our earthly desires and needs, because he 

himself did not have it – he was born in a poor nativity scene, lacked many of our daily comforts, ex-

perienced cold, hunger, abuse, and humiliation. 

The reason for the coming of the Son of God is the complete renewal of the human race through the 

grace of God. He wanted to uncover the original beauty and value of man, which we had at the crea-

tion of the world, and, unfortunately, lost through sin. As He Himself said, “It is not the healthy who 

need a doctor, but the sick” (Luke 5:31). He is the wonderful Doctor of the human nature who heals 

and helps us to leave behind our attachment to sin and dependency on everything that is material, and 

make us think about Gospel message, values and principles that truly matter. He came to establish 

here the Kingdom of Heaven, where peace, not strife, reigns; love is present, not hatred; truth prevails, 

not lies; mercy and compassion are common, not selfishness and indifference. The practical imple-

mentation of these values and virtues radically changes the state and quality of human existence for 

better – spiritually enriched. God’s presence, His peace and grace are really felt. A person becomes the 

Human Being that the Lord has called and wants him or her to be. 

God is with us and He is among us! Among the many difficult circumstances of today – the corona-

virus epidemic, political and economic crises, instability, declining material quality of life, tension and 

the constant threat of large-scale war in our beloved Ukraine by Russia, force us to rethink the guiding 

principles and values of our lives. At this point, we begin to understand infinite wisdom of God’s law 

and love for us. His love is already manifested in Jesus’ invitation, “Come unto me, all ye that labor 

and are heavy laden, and I will give you rest” (Matt. 11:28). 



So, let us come to Christ – let us go with our hearts, thoughts, and prayers to the poor stable of Bethle-

hem. Let us imagine the Baby Jesus lying in the hay, laughing, and holding out his arms, ready to hug 

us, calm us down, comfort us, encourage us and give us joy. And we will find true happiness there. As 

St. Augustine said, “our hearts are restless until they rest in You, Lord”. We will experience the full-

ness of feelings and the high point of human experience while in the presence of the Lord God Him-

self. 

The beauty of Christ’s Nativity stems from the simplicity of Christmas Eve, – deprived of all human 

splendor, but rich in special awareness and conviction that God is truly with us. 

In these bright and joyful days of Christmas, we wish you all to feel the peace and tranquility of the 

night of Bethlehem and the joy of the coming of the Messiah, the Savior of the world, praised by 

many angelic choirs, “Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men” (Luke 

2: 14). Being filled with this joy and grace in our hearts, let us share it with our neighbors, especially 

with the sick, those who are neglected, in need of attention and support. Let us be kind and generous, 

wishing everyone to have enough of earthly good things and God’s grace. Let us sing carols loudly 

and everywhere, thus, announcing the coming of Christ the Savior to us! 

May the newborn Baby Jesus bless you, your families, and communities this Christmas and every 

day!     

Christ was born! Praise Him 
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