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SLAVA ISUSU XRYSTU!
PRAISED BE JESUS CHRIST!
December 23, 2018
Nedil\ Sv\tyx OTCIV
Sunday of the Holy FATHERS
Tone 6 Ap./Ep Wv./Heb. 11:9-10 & 32-40 Wv./Gospel Mt./Mt. 1:1-25
SERVICE SCHEDULE
WEEKDAYS: MONDAY–FRIDAY 8:00AM or 7:00PM TBA
SATURDAY: 9:00AM; 4:00PM (Vigil Sunday-Eng)
SUNDAY:
8:30 AM; 10:30 AM (Ukrainian)
CONFESSIONS are heard before each Divine Liturgy by req.
Baptism – Arrangement for baptism to be made Personally at
the Parish Office. Please call rectory for an appointment.
Marriage – Arrangements for marriage are to be made at least
6 months prior to the Wedding date.
Please call rectory for an appointment.
Sick Calls – To arrange for Sacraments for the elderly and
sick at home, please call Parish Office.
Please advise the rectory of any hospitalization.
Bulletin Notices – Notices for the bulletin must be e-mailed or
in writing by Wednesday @8PM to be included in that week’s
bulletin.
Stewardship – Remember St. Michael’s Ukrainian Catholic Church
in your will.
Office hours – by Appointment Only! Please Call 860-525-7823
Special Share in the Eucharist *– bread & wine offered for a day,
week, month, or year. Donations: one week - $20. Donors/intentions
will be listed.
Eternal Light *– offering to light for a week $10.00.
Altar Candles *- offering to light for a week $10.00.
Bulletin Sponsorship* - $5 per week

Nedil\ Sv\tyx OTCIV
Sunday of the Holy FATHERS
Tone 6 Ap./Ep. Ef./Eph. 6:10-16; Wv./Gospel Lk./Luke. – 13:10-17.
Sat. 12/22 3:00PM – 5:30PM Christmas Confession
4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun. 12/23 8:30AM Gerald NESTERUK- req. by Shulewsky Family
10:30AM Божественнa Літургія за парафіян і мир в Україні
12/24

Monday

VIGIL OF THE NATIVITY OF CHRIST  NAVE?IR#| RIZDVA
Note: Today is a day of fast and abstinence from meat, dairy and eggs.
Den; postu. Zder]uvatys\ vid m#\snyx strav ta nabilu.
8:00AM Royal Hours Cars;ki ?asy
9:00AM Liturgy of St. Basil the Great Liturhi\ Sv. Vasyli\ Velykoho

NATIVITY OF OUR LORD GOD AND SAVIOR, JESUS CHRIST
RIZDVO HOSPODA I BOHA NA"OHO ISUSA XRYSTA
Ponedilok / Monday December 24th
9:00PM POVE?IR| VELYKE Z LYTIWQ  GREAT COMPLINE WITH LYTIA
10:00PM For all who are sick, suffering, homebound, and in need in our Parish

Za vsix xvoryx, terpl\/yx ta potrebuq/yx parafi\n.

Following the Liturgy: Anointing and distribution of prosphora
Pisl\ Liturhi[> myruvann\ ta rozda/a rizdv\no[ prosfory

Vivtorок / Tuesday December 25th
10:00AM Za Bo]e blahoslovenn\ dl\ na'oї parafi\l;noї rodyny
For God's Blessings for Our Parish Family
Following the Liturgy: Anointing and distribution of prosphora
Pisl\ Liturhi[> myruvann\ ta rozda/a rizdv\no[ prosfory

ВЕЛИЧАЙ, ДУШЕ МОЯ, У ВЕРТЕПІ НАРОДЖЕНОГО ЦАРЯ – ХРИСТА
Таїнство чудне бачу і преславне: небо – вертеп, престол херувимський – Діву,
ясла – вмістилище, в яких возліг невмістимий Христос Бог.
Його оспівуючи величаємо.
12/26 Wednesday
12/27 Tuesday

SYNAXIS of the MOTHER of GOD  SOBOR PRESV. BOHORODYCI
9:00AM Private Intention
ST. STEPHEN, FIRST MARTYR PERVOMU?ENYKA STEFANA
9:00AM Gerald NESTERUK, (40th Day Memorial) – req. by Family

I will be away from Thursday December 28th until Wednesday January 2nd.
In case of an emergency and other spiritual needs you may call
Fr. Stepan Bereza of New Britain (860) 225 7340.
Substituting will be:
12/29/18
Saturday Vigil 4:00PM Rev. Stepan Bereza
12/30/18
Sunday Liturgies Most Rev. Paul Patrick Chomnycky, O.S.B.M.

Nedil\ pisl\ Rizdva  Sunday after Christmas
Пам’ять святих і праведних Йосифа обручника,
Давида царя і Якова, брата Господнього
Commemoration of the Holy and Righeous Joseph, Spouse of the Mother of God;
David the King; James, Brother of our Lord in the Flesh
Tone 7 Ap./Ep. Hal./Gal. 1:11-19; Wv./Gospel Mt./Mt. 2:13-23
Sat. 12/29
4:00PM For God’s Blessings and Health for ALL our Volunteers and Supporters.
Sun. 12/30
8:30AM Божественнa Літургія за парафіян і мир в Україні
10:30AM Waltraut ROKYCKY,(2nd Anniversary) – req. by Rokycky Family
Note: There is no fasting until leave-taking of the Theophany (January 14, 2019).

01/03 Thursday
Friday
01/04
01/05

Saturday

8:00AM Private Intention
8:00AM Royal Hours Cars;ki ?asy
9:00AM Jaroslawa – req. by brother Igor Tymkiv
VIGIL OF THE THEOPHANY  NAVE?IR#| PROSVI~ENN|
Note: Today is a day of fast and abstinence from meat products!
Den; postu. Zder]uvatys\ vid m#\snyx strav.
9:00AM Private Intention. Liturgy followed by Vespers

SV|TE BOHO|VLENN| HOSPODA NA"OHO ISUSA XRYSTA
HOLY THEOPHANY of OUR LORD GOD and SAVIOR JESUS CHRIST
Note: Holy day of obligation.
Sat.

01/05

Festal Tone Ap./Ep. Efes./Titus. 2:11-14; 3:4-7; Wv./Gospel Mt./Mat. 3:13-17
4:00PM DIVINE LITURGY  BO}ESTVENNA LITURHI|
For all who are sick, suffering, homebound, and in need in our Parish.

Za vsix xvoryx, terpl\/yx ta potrebuq/yx parafi\n.
Following the Liturgy: The Great Sanctification of Water
Anointing and distribution of prosphora

Sun. 01/06

8:30AM

BO}ESTVENNA LITURHI|  DIVINE LITURGY
Za Bo]e blahoslovenn\ dl\ na‘o= parafi\l;no= rodyny.
God's Blessings for Our Parish Family
Pisl\ Zaamvonno[ Molytvy> Velyke Jordans;ke Vodosv\tt\
myruvann\ z rozda/eq Jordans;ko[ prosfory.

Після Літургії Різдвяний виступ дітей парафії
10:30AM

BO}ESTVENNA LITURHI|  DIVINE LITURGY
Za Bo]e blahoslovenn\ dl\ na‘o= parafi=
God's Blessings for Our Parish Family
Myruvann\ z rozda/eq Jordans;ko[ prosfory.

Після Літургії Різдвяний виступ дітей парафії
1/07

RIZDVO HOSPODA I BOHA NA"OHO ISUSA XRYSTA

Monday

ZA QLIANS:KYM KALENDAREM

9:00AM

RIZDVO XRYSTOVE V UKRA[N

Різдвяна Служба Божа за Боже благословення українського народу.
ХРИСТОС РAЖДАЄТЬСЯ  СЛАВІМ ЙОГО!
myruvann\ ta rozda/a rizdv\no[ prosfory

1/08
1/09
1/10
1/11
1/12

Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

8:00AM
8:00AM
8:00AM
8:00AM
8:00AM
1:00PM

Private Intention
Private Intention
Private Intention
Private Intention
Private Intention
Baptism

Nedil\ pisl\ Prosvi`enn\  Sunday after Theophany
Sat.

01/12

Sun. 01/13

Tone 8 Ap./Ep. Efes./Ephes. 4:7-13; Wv./Gospel Mt./Mat. 4:12-17
4:00PM  Andrew, Anna, Bohdan STEFANIW & Julia SKORYK –
req. by Julia Buckingham
8:30AM Божественнa Літургія за парафіян і мир в Україні
10:30AM Sgt. Bohdan Ihor SNIHUROWYCH, USMC – req. by Snihurowych Family

ХРИСТОС РOЖДАЄТЬСЯ - СЛАВІМ ЙОГО!
Ми всі знаємо, що в околицях Гартфорду проживає багато нових українських
емігрантів, які святкують Різдво 7-го Січня. З тієї причини, цього року, як і у
попередні роки у понеділок 7-го січня 2019, о 9-ій годині ранку у нашій церкві,
відправится українська Святкова Різдвяна Літургія за Юліанським календарем.

WELCOME to Our Visitors and Guests

We, welcome you to our community. We are honored and pleased for your
participation at the Divine Liturgies. We invite you to raise your hearts, mind and
bodies in praise to God. All Catholics may receive Holy Communion. Infants and
children of the Eastern Churches(Canon 710) who have received Communion at the
time of their Baptism and Chrismation may receive Communion through the faith of
their parent(s). Orthodox Faithful may also receive Holy Communion (Canon 671). If you have
any question or would like to be part of our community, please kindly see Fr. Pawlo Martyniuk.
SERDE?NO VITAWMO vsix naшyx parafi\n, `o sv\tkuvatymut; u hrudni-si/ni mis\c\x
svo[ imenyny, urodyny ta qvile[. ~yro ba]awmo usim Vam `edryx Bo]yx lask, `astt\,
zdorov#\ ta blahopolu//\ na Mnohi[ ta Blahi[ Lita!
OUR SINCERE PRAYERS AND WISHES To our parishioners who celebrate their Birthday, Name
Day and Anniversary in the months of December-January. May Our Lord Jesus Christ bestow his
blessings of Good Health, Happiness, Peace and Grant You Many Blessed Years to Come!

VI?NA LAMPA

ETERNAL LIGHT An offering has been made for the Eternal Light to

be lit for one (1) week, beginning Sunday, December 23rd 2018, through December 29th 2018, in
Memory of Bohdan Kolinsky-(15th Anniversary) by Kolinsky Family.

VI?NA LAMPA

ETERNAL LIGHT An offering has been made for the Eternal Light to

be lit for one (1) week, beginning Sunday, December 30th 2018, through January 5th 2019, in
Memory of Julia Kolinsky-(20th Anniversary) by Kolinsky Family.

YEAR END: As we approach the end of the year you may wish to review your offering
envelopes to see if you postponed or overlooked any donations that you want to make up
before the books are closed on December 31, 2018.
Please keep in mind that checks must be deposited in bank at least five business
days before December 31 to be properly cleared for 2018. (Dec. 25th)

Prosymo laskavo sklasty Vawi cerkovni po]ertvy za cej rik do 25-ho hrudn\.
PO}ERTVA NA CERKVU / CHURCH DONATION
In Memory of Gerald Nesteruk
$50.00 Myron Kolinsky; $25.00 Nestor & Martha Bojko.
Nexaj Vselaskavyj Hospod; vidplatyt; Vam storyceq!
Thank You for Your kind generosity and love for Your Parish Church!
BULLETIN ADVERTISING:
A reminder to those who provide
advertisements for 2017 & 2018 and didn’t pay yet please do so at your
earliest convenience. Who would like to renew or update their
announcements to please do so by calling the parish office at 860-525-7823
or see Fr. Pawlo after each Divine Liturgy.
A PARISH THANK YOU: As the year comes to a close, I extend my sincere gratitude
to all of our VOLUNTEERS, who gave their time to our parish church, to all of our
benefactors for their continued financial support and to our guests for being apart of our
church community. May the love of our Lord Jesus Christ be upon you always! Fr. Pawlo

BETHLEHEM PEACE LIGHT
The flame burning in all the candles in the Church is the Peace Flame which was brought from the
Church of the Nativity in Bethlehem. This is thanks to the Ukrainian Scout organization PLAST.

CHURCH OFFERING ENVELOPES 2019 Your 2019 Offering envelopes and new 2019
calendars are ready for pick up in the church hall. Anyone who needs envelopes, please contact
the parish office.
CERKOVNI KONVERTY – 2019r. Novi konverty dl\ parafi\n ta novi kalendari na
nastupnyj rik pryhotovani dl\ Vas u cerkovnomu zali. |k`o xtos; ne maw konvertiv,
prosymo zholosytys\ do parafi\l;no= kancel\ri=.
2019 CHURCH CALENDAR THANK YOU: We, express our gratitude to Mr. John Console
of Talarski Maple Hill Chapel Funeral Home for their generous donation of our 2019 calendars.
MAPLE HILL CHAPELS –TALARSKI FUNERALS continues to operate from its beautiful new
location in West Hartford at 906 Farmington Avenue, just 20 minutes away from your church.
Since 1900, Maple Hill Chapels –Talarski has continuously served the greater Hartford area and
especially the Ukrainian community at Saint Michael’s Ukrainian Catholic Church.
We consider it a privilege and honor to continue to serve you.
Maple Hill Talarski is offering the following from April 1, to December 31 of this year.
ANY funeral service performed by Maple Hill Talarski the family will receive $500.00 off the entire
bill for services.
In addition Maple Hill Talarski will pay for the cost of the funeral mass. And finally, Maple Hill
Talarski will also make a donation to Saint Michaels Church in the name of the deceased.
We are doing this as we are celebrating our being in business for over 100 years, and serving your
church for over 50 years.

Правила доброго тону парафіянина
Відповідно до «етикету» сумлінного парафіянина (розробленого італійською парафією Св.
Івана Хрестителя), «справжній католик» ходить до церкви із відчуттям духовної радості,
оскільки йому відомо, що він стоїть перед Тим, Хто обіцяв утішити усіх, хто страждає:
«Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і Я облегшу вас» (Мт. 11, 28).
Навіть якщо парафіянин зайшов до храму «випадково», то він молиться як справжній
учасник, а не як простий спостерігач. Варто завжди пам’ятати, що літургійна відправа
не є часом для приватної молитви, але для спільної участі у молитві Церкви.
Пожертва, яку даємо під час Служби Божої, має бути дійсно участю кожного у загальній
справі, відповідно до власних можливостей, а не для того, щоб просто заспокоїти свою
совість, що вкинув щось, чи просто позбутися зайвих копійок у кишені. Фінансово
підтримувати Церкву є обов’язком кожного християнина.
На вході до храму сумлінний парафіянин робить знак хреста (якщо є така змога, то замочує
пальці у свячену воду), на згадку про хрещення. У середині храму зі знайомими слід
привітатися лише кількома словами. Якщо є потреба поговорити, то слід робити це так, щоб
не заважати іншим вірним.
Участь у Літургії треба брати і тілом, і розумом. Під час відправи вірні виконують різні дії:
стоять (знак Воскреслого Христа), сидять (позиція для слухання), клякають (знак поклоніння,
адорації), кланяються (знак поваги). А що більше, вірний, котрий дотримується «бонтону»
(правил доброго тону), що є поєднанням традиції і здорового глузду, завжди
намагається зайти до храму ще до початку відправи. Якщо приходимо перед початком,
то

час перед спільною молитвою треба провести у внутрішньому приготуванні до Служби
Божої, а не в розмовах зі знайомими. Цей час треба використати для того, щоб у тишині
прийняти Божу благодать.
Церква не є місцем, де викликають зацікавлення до своєї персони чи демонструють
власну фізичну привабливість. Церква – не модний подіум. Навіть якщо надворі
спека, уникайте одягу, який пасував би для прогулянки на пляжі. Це – справа виховання
поведінки у святих місцях та у спільноті. Коли сидите, намагайтесь залишатись у зібраній
позиції і не закидати ногу на ногу. Не слід спостерігати і досліджувати, що роблять інші. Це
допомагає уникнути осудження, а поза тим така поведінка ще й допомагає
вірним зосередитись на відправі та уважно стежити за її перебігом.
«Справжній католик» бере участь у діяльності парафіяльної спільноти. Він також
докладається до утримання, віднови і реставрації парафіяльних споруд, щоб зберегти те,
що йому залишили попередники.
Кожному, хто вже прийняв Причастя, треба одразу відійти вбік, щоб інші теж змогли
приступити до священика і запричащатися. Після Причастя слід подякувати Господу в
молитві. До завершення відправи з храму не можна виходити (за винятком нагальних
потреб).Християнський обов’язок не обмежується лише храмом, позаяк вірні
продовжують виконувати його в родині, на роботі, в школі, в щоденному житті, чим
дають свідчення своєї віри. «Католицький Оглядач» за матеріалами Vatican Insider

THE ANOINTING WITH HOLY OIL
On solemn Holydays, the faithful of the Byzantine Rite are anointed with holy oil and
receive a piece of bread blessed for this sacramental on the vigil-Litija of the feast. ("Litija," the
name taken from the Greek "life" meaning an earnest prayer or supplication.)
In the Middle Ages, when monastic services were introduced into the parish churches, the vigil
services were considerably shortened and the repast was omitted. Consequently, the
prayer for the blessing of the food for the repast was modified into a prayer for a good harvest
with wheat added to the food to be blessed. Thus, since the fourteenth century, bread, wheat,
wine and oil are usually blessed at Litija.
Since the Apostles "anointed many sick people with oil and cured them" (Mk. 6:13), the
Christians considered blessed oil as having the divine power of healing. This was also true of
the Saints. St. Jerome (d. 420) testifies that "many bitten by serpents had recourse to St.
Hilarion who touched their wounds with consecrated oil and they recovered." (of. St. Jerome,
Life of St. Hilarion, oh. 32)
The service of Litija is usually celebrated after Vespers on the vigil of the more solemn
Feastdays of the Church. After the impetrative ekteny, while the faithful sing the special
Sticheras of Litija, the celebrant proceeds in procession to the entrance of the church. After the
completion of the sticheras, he intones various petitions to which the people respond with a
multiple (12 times) "Lord, have mercy." Following this, while the faithful sing the Sticheras with
Versicles, the celebrant and his assistants proceed to the Tetrapod upon which a Litija tray,
called "Litijnik" is placed containing five loaves of bread (prosphora), a dish of wheat, a glass
of wine and a glass of oil in preparation for the blessing.

During the chanting of the festive Troparion, which is taken three times, the celebrant incenses
the tetrapod from all four sides three times and takes the Prayer of the Blessing of the Bread.
The Mohylian Liturgikon (Kiev 1629) contains the following remark: "Be it known that the bread
which has been blessed (at Litija) preserves people against all kind of evil if it is taken with
faith." Concerning the foods blessed at Litia, the
Liturgikon admonishes the priest to: 1. Use the blessed oil for the anointing of the people as
they come (at the conclusion of the services) to kiss the icon of the feast; 2. Consume the wine
with reverence since it is blessed; 3. Cut the bread into pieces and give it to the people as
‘antidoron,’ 4. Preserve the wheat for sowing, or make flour from it."
"Myrovania" or the anointing of the faithful takes place at the end of the services as the faithful
approach for the "veneration (kissing) of the icon of the Feast," which is usually displayed on
the tetrapod. "Standing at the side of the tetrapod and holding a container with holy oil," the
priest "blesses the people by anointing their forehead." (of. Goar, Fuchologion p. 7-8)
As the priest anoints the forehead of the faithful in the form of the cross, he greets them with
the words, "Christ is among us!" to which they reply, "He is and He shall be!" During the
Christmas season, the priest greets the faithful with the words, "Christ is born!" and the
people answer "Glorify Him!" During the Easter season, the customary greeting used is
"Christ is Risen!" and the response is "Indeed He is Risen!"
The Church teaches that in conferring her blessings (sacramentals) on the faithful, their faith
plays an essential role in their efficacy as confirmed by our Divine Savior, "Daughter, your faith
has restored you to health." (Mk. 5, 34) By tracing the sign of the cross on the forehead during
the anointing, the priest indicates that all divine favors come to us through the salvific power of
Christ, Who continues to be present with His Church, since "Christ is among us!" (Mt. 18, 20)
And the faithful, in turn express their faith in Christ’s presence and assistance by answering,
"He is and He shall be."
After the veneration of the icon of the feast and the anointing, the faithful receive a piece of the
bread (prosphora) blessed at the Litija which, if they "consume (it) with faith gives them
many graces, health, and other (spiritual) goods." (of. Simeon of Thes., On Holy Prayer, oh.
342) The blessed bread is a symbol of Christ, the "Living Bread" (Jn. 6, 51), Who gives us both
physical and spiritual life. Consuming this bread "with faith" we express our trust in Christ that
He will provide us with the necessary food for our body (referring to the multiplication of the
bread in the prayer of blessing) and all the graces needed for the salvation of our immortal
soul. (Jn. 6:5; 51)
In times gone by, when people seemed to have a stronger faith and greater trust in God, they
were healthier, stronger and much happier. They relied more on God’s blessings even for their
physical health than on medicines and drugs. They believed that "all things were possible to
him who had faith" (Mk 9, 23) and they also believed in the power of "Myrovania." Do we
possess such an all-encompassing faith in God? Can we regain such a strong and deep trust
in God? We must try!
The next time we come for "Myrovania—to be anointed on our forehead with blessed oil—let
us remember that through the holy oil Christ’s healing power is touching us. Let us also
remember that by taking the blessed bread (antidoron) we come closer to Jesus Christ, our
"Living Bread," who indeed "gives life to the world." (Jn. 6:33) And let us firmly profess our faith
in Christ’s presence among us by answering in an audible voice. "He is and He shall be."

ЙОРДАНСЬКА ВОДА — ВЕЛИКА СВЯТІСТЬ

Сам, отже, чоловіколюбче Царю, прийди і нині зішестям Святого Твого Духа,і освяти
воду оцю" (Чин великого водосвяття).
“З празником Господнього Богоявлення тісно пов'язане Велике, або йорданське
водосвяття. Ця священна традиція Східної Церкви сягає перших віків християнства.
Протягом століть витворилися різні обряди великого освячення води святих Богоявлінь.
Наш народ з давніх-давен йорданське водосвяття дуже любить, вірить у велику силу
освяченої йорданської води та зберігає її у хатах, як велику святість”.
Від найдавніших часів Східна Церква вважає освячену йорданську воду за велику святість
та приписує їй чудодійну силу для душі й тіла. Святий Йоан Золотоустий у проповіді на
празник Богоявлення каже: "У цей празник опівночі всі, зачерпнувши води, приносять її
додому і зберігають увесь рік... І діється дивне явище: та вода у своїй істоті не псується від
довготи часу, але зачерпнута сьогодні, вона через цілий рік, а часто і два і три роки
зостається незіпсована і свіжа. І по такім довгім часі вона така, як і вода, щойно взята з
джерела". Грецька Церква для йорданської води має назву велика "агіязма", тобто велика
святість.
Колись давно у Церкві був звичай давати пити йорданську воду тим, кого через якусь
провину не допущено до святого причастя. Наш народ ставився до йорданської води з такою
великою набожністю, що аж до її освячення зберігав строгий піст і приймав її натще, наче
причащаючись. Наші вірні кропили йорданською водою всі свої будинки й ціле обійстя, щоб
відігнати від свого господарства всяку нечисту силу. І сьогодні вони радо вітають у своїх
домах священика, який щорічно благословить і освячує їх і їхні доми йорданською водою.
Віру нашої Східної Церкви в силу і благословення йорданської води найкраще віддзеркалює
зміст молитов та обрядів великого водосвяття. У тих молитвах багато разів призиваємо
Святого Духа, щоб Він зійшов, очистив і освятив воду та надав їй лікувальної сили з користю
для душі й тіла. Велика єктенія під час освячення води має аж 26 прохань, де є такі слова:
"Щоб освятилися води ці силою, діянням і зішестям Святого Духа"; "Щоб на води ці сходило
очищальне діяння пресущної Тройці"; "Щоб була їм дарована благодать ізбавлення,
благословення Йорданове, силою і діянням і зішестям Святого Духа"; "Щоб ми просвітилися
просвіченням розуму і благочестя зішестям Святого Духа"; "Щоб вода ця стала даром
освячення, ізбавленням від гріхів, на зцілення душі і тіла, і на всяку особливу користь"; "Щоб
була вона на очищення душ і тілес усім, що з вірою черпають і причащаються нею".
Гарні за своїм глибоким змістом молитви йорданського водосвяття величають Пресвяту
Тройцю і просять Святого Духа, щоб зійшов і сам освятив воду. Тут підкреслюється
значення, сила та святість йорданського водосвяття. Ось дещо з тих молитов: "Днесь
йорданські води перетворюються на цілющі Господнім пришестям... Днесь людські гріхи
йорданськими водами обмиваються. Днесь рай відкривається людям і сонце правди
осяюється нам... Днесь ми ізбавилися від давнього ридання і, як новий Ізраїль, спаслися.
Днесь ми від тьми визволилися і світлом богорозуміння озорюємося... Днесь світлом
просвічується все створіння... Сам, отже, чоловіколюбче Царю, прийди і нині зішестям
Святого Твого Духа, і освяти воду оцю. І дай їй благодать ізбавлення, благословення
Йорданове, сотвори її джерелом нетління, даром освячення, розрішенням гріхів, зціленням
недуг, погубною для демонів, для супротивних сил неприступною, ангельської сили
сповненою, щоб усі, що черпають і причащаються, мали її на освячення душ і тілес, на
зцілення від терпінь, на освячення домів, і на всякий особливий пожиток... І подай усім, що
доторкаються до неї і причащаються, і помазуються нею, освячення, здоровля, очищення і
благословення".

BLESSING OF THE WATER AND THE SANCTIFICATION OF HOMES

Among the various petitions mentioned in the ceremony during the blessing
of the water is the sanctification of homes. With this the Church imposes a
duty and obligation upon the priests to bless the homes of the faithful
entrusted to their pastoral care at the beginning of the New Year.
Theologically speaking, the blessing of homes constitutes an invocative
blessing, meaning that by his prayer and by the sprinkling of the Holy Water
the priest invokes God’s protection upon the home and those living in it.
As our souls, so also our homes become tainted by the sins of those living in
them and, consequently, lose God’s protective power. Every year, then, at the Feast of the
Epiphany, they should be blessed again to secure for them God’s blessings and protection. Just
as the faithful cleanse their soul of sin at least ONCE A YEAR, and the church is blessed with the
newly blessed water every year, so should the homes of the faithful be yearly blessed to invoke
God’s blessings and protection on it and its inhabitants.
As we renew the insurance on our
home every year, so we should renew our insurance of God’s protection and his blessing which is
of greater importance and more effective. As we welcome our priest during the holy season of
Epiphany to bless our home, let us be mindful that he is bringing to us the "blessing of Jordan,"
and that unless God protect and bless our home, we "labor in vain." (Ps. 127:1)
РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.

Протягом трьох перших сторіч християни не мали окремого празника Христового Різдва. У
той час був тільки празник Богоявлення, яке святкували 6 січня. Цей празник поєднував у собі
і Христове Різдво і Хрещення Ісуса в ріці Йордані. Грецьке слово "Епіфанія" чи "Теофанія",
що значить "З'явління" чи "Богоявлення", у перших віках християнства означало не тільки
появу Ісуса Христа при його хрещенні, але і його появу на землі, тобто його народження.
Про давню злуку цих двох празників і їхнє святкування в один день свідчить тотожний уклад
у нашому богослуженні. Схема богослужби цих празників одна й та сама. Обидва мають
навечір'я з постом, Літургію святого Василія Великого з вечірнею у навечір'я, царські часи,
велике повечер'я зі співом "З нами Бог", на Літургії "Єлици" і т. п. Різниця в їхньому
богослуженні полягає тільки у змісті богослужби.
У перші століття деякі Церкви, а передусім Західна, з празником Богоявлення пов'язували не
тільки Христове Різдво і його Хрещення, але й поклін трьох мудреців, чудо в Кані
Галилейській, чудесне розмноження хліба, а подекуди навіть і воскресення Лазаря, бо всі ті
події це свідки Богоявлення — появи Бога на землі. І якраз святкування більшої кількости
подій із життя Ісуса Христа разом з празником Богоявлення було одною з головних причин,
чому Західна Церква перша відділила Христове Різдво від Богоявлення і почала святкувати
його окремо.
За прикладом Західної Церкви згодом і Східні Церкви починають празнувати Христове Різдво
25 грудня. Вирішальну роль у цій справі мали три великі Отці Східної Церкви: святий Василій
Великий, святий Григорій Богослов і святий Йоан Золотоустий. Святий Василій Великий ( V
379) був першим, хто почав святкувати Христове Різдво 25 грудня в Кападокії між 371 і 374
роками. Йому приписують одну проповідь на Христове Різдво. Під його впливом святий
Григорій Богослов ( V 390) запроваджує цей празник у Константинополі. 25 грудня 379 року
він починає свою проповідь словами: "Христос родиться — славте! Христос з небес —
зустрічайте: Христос на землі — величайте!" А відтак далі говорить: "Сьогодні празник
Богоявлення або Різдва, бо так і інакше зветься цей день і дві назви даються одному празникові

тому, що Бог з'явився людям через народження... Від з'явлення — назва Богоявлення, а від
народження — Різдво. Ось таке торжество празнуємо сьогодні — прихід Бога до людей..."
MEDITATION ON THE BIRTH OF THE SAVIOR
"I behold a new and wondrous mystery. My ears resound to the shepherd's
song, piping no soft melody, but chanting full forth a heavenly hymn. The
angels sing. The archangels blend their voice in harmony. The cherubim
hymn their joyful praise. The seraphim exalt His glory. All join to praise this
holy feast, beholding the Godhead here on earth, and man in Heaven. He
Who is above, now for our redemption dwells here below; and he that was
lowly is by divine mercy raised.
Bethlehem this day resembles Heaven; hearing from the stars the singing of
angelic voices; and in place of the sun, enfolds within itself on every side,
the Sun of Justice. And ask not how; for where God wills, the order of nature
yields. For He willed, He, Who had the power. He descended. He redeemed; all things move in
obedience to God. This day He Who is, is born; and He Who is, becomes what He was not. For
when He was God, He became man; yet not departing from the
Godhead that is His. Nor yet by any loss of divinity became He man, nor through increase became
He God from man; but being the Word He became flesh. His nature, because of impassability,
remaining unchanged.
When He was born, the Jews denied His extraordinary birth; the Pharisees began to interpret falsely
the Sacred writings; the scribes spoke in contradiction of that which they read. Herod sought Him
out Who was born, not that he might adore, but to put Him to death. Today all things proclaim the
opposite. For they have not been, that I may speak with the psalmist, hidden from their children, in
another generations (Ps. 127:4). And so the kings have seen the heavenly King that has come
upon the earth, not bringing with Him angels, nor archangels, nor thrones, nor dominations, nor
powers, nor principalities, but treading a new and solitary path He has come forth from a spotless
womb." St. John Chrysostom (344-407 A.D.)
CHRISTMAS IN UKRAINE

Sviata Vechera or “Holy Supper” is the central tradition of the beautiful Christmas Eve
celebrations in Ukrainian homes. The dinner table sometimes has a few wisps of hay on the
embroidered table cloth as a reminder of the manger in Bethlehem. When the children see the
first Star in the eastern evening sky, which symbolizes the trek of the Three Wise Men, the
Sviata Vechera may begin. In farming communities the head of the household now brings in a
sheaf of wheat called the didukh which represents the importance of the ancient and rich wheat
crops of Ukraine, the staff of life through the centuries. Didukh means literally “grandfather spirit”
so it symbolizes the family’s ancestors. In city homes a few stalks of golden wheat in a vase are
often used to decorate the table. A prayer is said and the father says the traditional Christmas
greeting, “Khristos rodyvsya!” which translated is Christ is born!, which is answered by the family
with “Slavite Yoho!” which translated is Let Us Glorify Him!. In some families the Old Slavic form
Khristos razhdayetsya is used. At the end of the Sviata Vechera the family often sings Kolyadky
which is a Ukrainian Christmas Carols. In many communities the old Ukrainian tradition of
caroling is carried on by groups of young people and members of organizations and churches
calling at homes and collecting donations. The favorite Ukrainian carol is Boh predvichny
meaning God Eternal which has a very beautiful melody and lyrics. Some Ukrainian carols are
unusual because they mention Ukraine while others are ancient pagan songs of a thousand
years ago which have been converted into Christian carols.

Christmas is a joyous day which opens for Ukrainian families with attendance at Church.
Ukrainian Churches offer services starting before midnight on Christmas Eve and on Christmas
morning. The traditional Christmas customs of Ukraine add color and significance to the winter
festival of Christmas, and Ukrainian Christmas is usually a peaceful and quiet event. This
celebration reminds us of the baby in a Bethlehem manger whose birthday we celebrate. But
whether Christmas is celebrated on December 25th or on January 7th the message is the same:
“Peace on Earth! Good will towards men! (santas.net)
The unapproachable God, out of mercy, wished to become visible for us.
He comes in the flesh, to be born as a human being of the most pure Virgin,
in the city of Bethlehem.
Therefore, let us hasten with devotion to receive him.
(Sessional hymn, prefeast of the Nativity)
Надвечір’я Христового Різдва - Пізнай свій обряд
"Час нашого спасення вже настав.
Готуйся, вертепе, бо Діва надходить, щоб родити"
(Стихира вечірні навечір'я).
Свято Христового Різдва належить до найбільших празників нашого церковного
року. Тож свята Церква, маючи на увазі велич і значення цього празника, з року
в рік готує своїх вірних до зустрічі з нашим Спасителем молитвою і постом. Цій меті
служить Пилипівка, передпразничні богослужби та відправи в день навечір'я
Різдва. Що ближче до Христового Різдва, то щораз частіше у стихирах, канонах та
тропарях наших богослужб говориться про вифлеємські ясла, де має спочити
Божий Син, про Його Пресвяту Матір Марію, святого Йосифа Обручника, про
вертеп, звізду, ангелів, пастухів і царів.
Вершиною цього святкового приготування є навечір'я Різдва. Це день чування,
молитви й посту. Має завитати гість із самого неба, тож треба гідно приготуватися
до його приходу. Святвечір має не тільки глибокі змістом церковні відправи, але
передусім він багатий у нашому народі на повні символіки обряди і звичаї, деякі з
яких сягають ще дохристиянських часів.
ДУХ СВЯТВЕЧІРНІХ БОГОСЛУЖЕНЬ
Історія святкування навечір'я перед празником Христового
Різдва сягає перших віків християнства. Уже в IV ст. було
церковне правило, яке означувало, як святкувати навечір'я,
коли воно випаде в неділю. У V ст. Синесій, єпископ Птолемаїди,
а в VI ст. святий Григорій Двоєслов у навечір'я Різдва говорили
проповіді.
Богослуження навечір'я Різдва є віддзеркаленням духа, з яким
свята Церква йде назустріч своєму Спасителеві. Це дух прослави
Божих планів щодо відкуплення людського роду; дух подиву для
любови й жертви воплочення Божого Слова; дух адорації і
пієтизму для Божої Дитини, а вкінці дух надземної духовної
радости, що хвилина нашого спасення вже настала. Найкращим
виразником того духа є стихири й канони богослужень
святвечора. На утреннім каноні третьої пісні читаємо: "Сьогодні
небом стала для мене земля, бо на ній родиться Творець і в яслах

кладеться у Вифлеємі юдейськім. Пастухи з ангелами безустанно співають: слава
во вишніх, мир у світі... " Світилен утрені взиває нас до поклону новонародженому
Месії: "З великим поспіхом ходімо до Вифлеєму, щоб поклонитися йому з
мудрецями, несучи, як дари, плоди добрих діл". Стихира на дев'ятому часі каже:
"Сьогодні родиться з Діви Той, що рукою держить все створіння; пеленами
повивається наче людина своїм єством недоторканий Бог. В яслах лежить Той, що
своїм словом на початку утвердив небо. Молоком із грудей кормиться Той, що в
пустині людям посилав манну. Мудреців призиває Жених церковний, і їхні дари
приймає Син Діви. Поклоняємося Твоєму Різдву, Христе, покажи нам і Твої
божественні Богоявлення".
Навечір'я празника Різдва має окрему богослужбу, що зветься великі, або царські
часи. Їх уклав єрусалимський патріярх Софроній (к. † 641). Царські часи
служаться три рази в році: у навечір'я Різдва, у навечір'я Богоявлення і Велику
п'ятницю. Царські часи перед Христовим Різдвом укладені так, що в їхніх псалмах
і в читаннях пророків із Старого Завіту зібрані головні пророцтва відносно
обіцяного Месії. Зі святого Євангелія читають події, пов'язані з Христовим Різдвом,
а стихири оспівують воплочення Божого Сина, місце й обставини Різдва. Під час
відправи царських часів святе Євангеліє лежить на тетраподі як символ Христа,
що вже прийшов і голосить нам Божу науку. Походження назви царські часи
пояснюється тим, що колись у Візантії на цій відправі завжди були присутні цісарі
зі своїм двором. При кінці відправи в їхню честь співали окреме многоліття.
ДУХОВНЕ ПРИГОТУВАННЯ В РОДИНІ
День навечір'я завершує Чотиридесятницю перед Різдвом.
Цього дня обов'язковий строгий цілоденний піст. Уся
родина відчуває, що сьогодні ввечері до неї має завитати
дуже бажаний небесний гість. Звідси випливає той глибоко
святковий і духовний настрій у родині. Наші предки високо
цінували й ревно дотримувалися посту цього дня аж до
появи вечірньої зірки. Київський митрополит Максим (12831305) у своєму правилі про пости каже, що в який би день
навечір'я Різдва не випадало, навіть у суботу й неділю,
треба того дня зберігати строгий піст. І щойно після вечірні
він дозволяє поживитися хлібом і вином. Такий самий піст він наказує зберігати і
в навечір'я Богоявлення.
Крім посту, наші предки від найдавніших часів до празника Христового Різдва
приготовлялися сповіддю і святим причастям. Ця гарна священна традиція
походить ще з першого віку християнської України від київського митрополита
Юрія (1072). Цю святу практику поручає у своєму требнику митрополит Петро
Могила, поручають її також наші Замойський і Львівський Синоди.
Давній слов'янський Пролог у своєму повчанні на 24 грудня має таку духовну
заохоту для вірних, які зустрічатимуть празник Христового Різдва: "Знайте, брати,
що цього дня піст перед празником Христового Різдва. Тому цього дня з любов'ю і
чистотою зберіться в шостий час (12 год. полудня) на молитву, перемігши гнів,
очистивши тілесні провини, і всі недобрі діла відкинувши, щоб ми стали достойні
чистими устами й непорочним серцем причаститися Божого Тіла, що в нього задля
нас одягнувся Господь і добровільно став убогим".

СВЯТВЕЧІРНІ ОБРЯДИ І ЗВИЧАЇ
Колись ще в дохристиянські часи наші прадіди під час сучасного святкування
Христового Різдва, мали свято "Корочуна" — день привітання сонця. "Свято
"Корочуна", — каже проф. С. Килимник, — цілком хліборобське, було в ті далекі
часи імпульсом надхнення людини, надією і вірою у щасливий рік урожаю, приплоду худоби, здоров'я, добробуту та радісного життя господаря... Свято
"Корочуна" з різноманітними обрядами-ритуалами, відправами, молитвами,
магічними актами-діями — виступає і сьогодні досить яскраво в нашім Різдві...
"Корочун" Руси-України, що покрився Святим Різдвом, — це виняткове, багате,
веселе, радісне й велике свято, що відрізняється від подібних свят инших народів
своєю особливою обрядовістю, багатством фольклору, взагалі оригінальністю
етнографії, найглибшою захованістю в народніх масах нашої давньої
передісторичної культури. Це свято є свідченням глибокої доісторичної дійсности
не лише вірувань, світогляду, але й наших культурних, політичних та економічних
зв'язків і взаємин із всесвітом... Наша Церква ті гарні звичаї — рештки первісної
культури — врешті прийняла, але, як і мусить бути, вклала в усе це християнські
ідеали, християнську мораль, нові ідеї — правди, любови, всепрощення, щедроти,
удосконалення. Але характерним, що в основі різдвяних звичаїв зберіглося й досі
все те, що пов'язано було в ті далекі часи з хліборобським господарством, з пастушеством: яскраво виступають у звичаях істотні риси українця — працьовитість,
гостинність, чесність, доброта, співучість, єдність і святість родини; шанування
пам'яті покійників і т. п. " (Український Рік у народніх звичаях в історичному
насвітленні, Т. 1, с. 13-14).
Головне завдання родини в час святвечора це гідно приготувати себе і свою душу,
свою хату і своє господарство до празника Христового Різдва. Господиня дому
порається, щоб гарно прибрати хату всередині та надати їй святкового настрою.
Найбільше часу вона присвячує приготуванню Святої вечері. Ця вечеря, хоч пісна,
але багата, бо має аж 12 традиційних страв. Звідси і її назва — Багата кутя.
Чому на цю вечерю готують саме 12 страв? На це питання знаходимо відповідь у
вищеназваному творі проф. С. Килимника. "На основі глибоких досліджень, —
каже він, — приходять до думки, що 12 страв це тому, що протягом року "місяць
оббігає землю 12 разів". Отже, кожному місяцю наче присвячена страва. По-друге,
на Багату кутю мусять бути приготовлені страви з усієї
городини та садовини, що тільки є в господарстві, щоб усім цим
прийняти й бога врожаю і святі душі дідів-прадідів... А вони,
покуштувавши всього цього, дадуть у цьому році ще більший
врожай" (Український Рік..., с. 20-21).
Між стравами Святої вечері на першому місці стоїть кутя, або
коливо. Це варена пшениця з медом. Деякі автори
дотримуються думки, що кутя це останок давніх братолюбних
столів, які готували у дні смерти мучеників або померлих.
Пшениця, як зерно, щороку оживає, тому є символом вічности, а мед це символ
вічного щастя святих у небі.
Коли господиня порається в хаті, то господар приводить до порядку своє обійстя,
напуває і годує худібку. З настанням вечора він з особливою церемонією вносить
до хати Дідуха — сніп пшениці і

ставить його на покутті. "Дідух-Рай", — каже проф. С. Килимник, — крім
перебування духів дідів та бога врожаю, символізував ще й новорічний урожай,
добробут, багатство та долю людей... Ось чому така шана Дідухові, ось чому його
несуть у хату з такою святістю, як і принесли з поля з почестями; тому і ставлять
його на самому почесному місці... (Український Рік..., с. 24).
До хати вносять також сіно й солому. Сіно кладуть під обрус на стіл, а солому
долівку. Подекуди в нас цю солому звали також дідухом. Усе відбувається
означеним обрядом, з промовами, побажаннями чи замовляннями. Під столом
долівці ставлять різні господарські знаряддя: сокиру, косу, серп і т. п., щоб
цілій господарці спочивало благословення.

на
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Свята вечеря вже готова. На небі з'явилася вечірня зоря.
Батько родини засвічує свічку на столі. Уся родина святочно вбрана, спільно
молиться і сідає за стіл до Святої вечері. Батько складає цілій родині побажання.
Вечерю починають кутею з різними церемоніями і приговорюванням. На святвечір
не забувають і про душі померлих членів родини. Для них ставлять окрему мисочку
з кутею на столі або вікні, бо вірять, що сьогодні й вони беруть участь у Святій
вечері. Після вечері вся родина вітає Христове Різдво колядами й колядками.
"Настрій святвечора, — каже о. Марко Дирда (ЧСВВ), — сповняє серце — душу
кожного й кожної з нас невимовним чаром вікових звичаїв Українського Народу...
святвечір збуджує в душі українця — українки не тільки милий і зворушливий
спогад, але теж єднає його — її думки, наміри і змагання з ідеєю всього
українського народу, як на його батьківщині, так і розсіяного по всьому світі. Тож
ти твоєю участю в різдвяних святкуваннях обнови в собі почуття належности до
свого роду; скріпи твою свідомість у зв'язку національної належности до
української спільноти, з якою тепер проживаєш у вільній країні; усвідоми собі, що
ти член українського народу, який творив свої звичаї, свою духовну культуру
протягом тисячоліть. Ними треба тобі жити, їх у собі плекати, постійно
відсвіжувати, щоб таким чином зміцнити твій зв'язок із родовим походженням. Ось
чому святвечір своїм змістом в українському народі — незабутній багатий і
глибокий!" (Бог, Церква і Молодь, с. 31-32).
ТАЇНСТВО ВОПЛОЧЕННЯ — ДЖЕРЕЛО НЕБЕСНОЇ РАДОСТИ
Радість превелика, небесна й ангельська це третя особливість, що випромінює з
різдвяних проповідей святих Отців та з наших різдвяних богослужень.
Святий Йоан Золотоустий свою першу різдвяну проповідь починає словами
невимовної радости й захоплення: "За чим колись тужили праотці, що
предсказували пророки і що бажали бачити праведники, те сьогодні сповнилося і
стало дійсністю. Бог з'явився на землі в тілі й оселився між людьми. Тому, мої
дорогі, радуймося і веселімося". А в иншій різдвяній проповіді він так висловлює
свою радість: "І так, коли всі радуються, то і я хочу радуватися, хочу ликувати,
хочу торжествувати. Та я ликую, не граючи на цитрі, ані не рухаю смичком, ані не
маю сопілки в руках, ані не запалюю смолоскипа, але замість музичних
інструментів приймаю Христові пелени. Вони для мене — надія, вони для мене —
життя, вони для мене — спасення, вони для мене — сопілка, вони для мене —
цитра" (Твори, Т. 6, с. 698).

Святий Григорій Богослов, закликаючи до радости, каже: "Христос у тілі, з
трепетом і радістю веселіться, — з трепетом задля гріха, а з радістю задля надії.
Хто не поклониться Предвічному? Хто не прославить Останнього? Знову
розходиться темрява, знову з'являється світло... Бо я певний, що небесні сили
радуються і торжествують сьогодні з нами тому, що вони чоловіколюбиві й
боголюбиві".
Наші різдвяні богослуження повні радісних і веселих тонів. На вечірні в часі литії
співаємо: "Сьогодні веселяться ангели на небі і радіють люди на землі, грає все
створіння, бо народився у Вифлеємі Спаситель Господь, і вся злоба ідольська
зникла, і царствує Христос на віки". На стихирах хвалитних утрені: "Веселіться
праведні, — закликає Церква, — небеса радуйтеся, грайте гори, бо народився
Христос. Діва наче херувими творить трон, держачи при грудях воплочене СловоБога. Пастирі Народженого славлять, мудреці Владиці дари приносять, ангели,
співаючи, кличуть: Недослідимий Господи, слава Тобі".
Святі Отці й наші різдвяні богослужби не тільки подивляють і величають таїнство
воплочення, але й нас закликають, щоб ми разом з Пречистою Дівою Марією,
святим Йосифом, з ангелами, пастухами й мудрецями прийшли і віддали Христові
поклін, принесли йому в дар нашу віру й любов.
Святий Григорій Богослов у вищезгаданій різдвяній проповіді звертається до нас:
"Поклонися Різдву, через котре ти висвободився від вузлів родження. Віддай честь
малому Вифлеємові, що тебе знов cу привів до раю. Стань на коліна перед яслами,
через котрі, бувши нерозумним, ти оживився Словом... іди із звіздою, принеси з
мудрецями дари: золото, кадило й миро, як Цареві і як Богові, і як умерлому задля
тебе. Прославляй з пастухами, ликуй з ангелами, оспівуй з архангелами, щоб
утворилось спільне торжество небесних і земних сил".
На вечірні празника, величаючи Божу Дитину, співаємо: "Що Тобі принесемо,
Христе, який задля нас як чоловік з'явився на землі? Бо кожне Твоє створіння
приносить Тобі благодарення: ангели — спів, небо — звізду, мудреці — дари,
пастухи — чудо, земля — вертеп, пустиня — ясла, а ми — Матір Діву. Предвічний
Боже, помилуй нас".

Молитва на Новий рік
Господи Боже, всього видимого й невидимого творіння Сотворителю, Ти
заснував часи і роки: Сам і нині благослови початок нового року, що ми відлічуємо
від Твого втілення заради нашого спасіння. Благослови провести цей рік і багато
років після нього в мирі та злагоді з ближніми нашими; зміцни й пошир Церкву
Православну, що Сам її заснував і спасенною жертвою на хресті освятив. Вітчизну
нашу піднеси, охорони і прослав; довгоденство, здоров’я, достаток плодів земних
і добре поліття дай нам; мене, грішного раба Твого, всіх рідних і ближніх моїх та
всіх православних християн, доглядай, охороняй і на путь спасенну направляй,
щоб ми, йдучи нею, після довгочасного й щасливого життя на цьому світі досягли
Царства Твого Небесного і удостоїлися вічного блаженства з усіма святими Твоїми.
Амінь.

An Act of Thanksgiving for the Blessings of the Past Year
O God, the beginning and the end of all things, Who art always the same, and
Whose years fail not, we now, at the close of another year, kneel in adoration before
Thee, and offer Thee our deepest thanks for the fatherly care with which Thou has

watched over us during the past, for the many times Thou hast protected us from
evils of soul and body, and for the numberless blessings, both temporal and
spiritual, which Thou hast showered upon us. May it please Thee to accept the
homage of our grateful hearts which we offer Thee in union with the infinite
thanksgiving of Thy divine Son, our Lord Jesus Christ, Who with Thee lives and
reigneth forever and ever. Amen.

A Prayer for a Blessing on the New Year
O sacred and adorable Trinity, hear our prayers on behalf of our holy Father the
Pope, our Bishops, our clergy, and for all that are in authority over us. Bless, we
beseech Thee, during the coming year, the whole Catholic Church; convert heretics
and unbelievers; soften the hearts of sinners so that they may return to Thy
friendship; give prosperity to our country and peace among the nations of the
world; pour down Thy blessings upon our friends, relatives, and acquaintances, and
upon our enemies, if we have any; assist the poor and the sick; have pity on the
souls of those whom this year has taken from us; and do Thou be merciful to those
who during the coming year will be summoned before Thy judgment seat. May all
our actions be preceded by Thy inspirations and carried on by Thy assistance, so
that all our prayers and works, having been begun in Thee, may likewise be ended
through Thee. Amen.

CHRIST IS BORN - GLORIFY HIM !
ХРИСТОС РOЖДАЄТЬСЯ - СЛАВІМ ЙОГО!
May you and yours this Christmas receive the wonderful Gift of Jesus Christ in your
hearts! And may His Coming deepen your relationship with him and your resolve to
continue to grow in your spiritual life with Him who lay down his life for our sake!
On behalf of my family and myself, I want to wish each one of you a very Holy
Christmastide, a wonderful and safe New Year 2019.
May the Love of God the Father, the Peace of Jesus, and the Fellowship of the
Holy Spirit be always upon you!
Yours in Christ Jesus, Fr. Pawlo Martyniuk & Family

Z nahody odnoho z najbil;шyx sv\t naшo[ xrystovo[ cerkvy, sv\ta
Rizdva Xrystovoho, skladaq Vam mo[ naj`yriшi ta najserde/niшi pryvitann\ i
ba]aq usim Vam ta Vaшym rodynam blahoslovennyx `aslyvyx i radisnyx Rizdv\nyx
sv\t ta `aslyvoho Novoho Roku!
Vaш o. Pavlo Martynqk z rodynoq
BLAHOSLOVENN| DOMIV JORDAN HOUSE BLESSING 01/08/19 – 02/02/19
|k`o Vy ba]awte `ob otec; vidvidav Vas z Jordans;kym Blahoslovenn\m, prosymo zapysaty Va'e
im#\, adresu ta telefon na pony`ij formi ta vkynuty u ko'yk pry zbirci, abo pro'u zadzvonyty
do ofisu 860-525-7823.
If you wish to have your home blessed during the traditional Jordan House Blessing Season please write
your name, address and telephone number on the form for house blessing and put into collection basket,
or call church office at 860-525-7823.
------------------------ Cut Here ----------------- Vidri]te ta vkyn;te u ko'yk -----------------
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Please fill in (PRINT) & place in collection basket or call 860-525-7823

HOME BLESSING AFTER EPIPHANY
Name

________________________________________________

Address ________________________________________________
Phone ________________________________________________

December 23, 2018

Tone 6

Sunday of the Holy Fathers of the Lord
SUNDAY BEFORE THE BIRTH OF CHRIST
TROPAR ( Tone 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!
TROPAR (Tone 2): Great are the deeds performed with faith: We have
seen three holy youths rejoicing in flames as if they were bathed in
refreshing waters. We have seen the prophet Daniel in the midst of lions as
if he were a shepherd among sheep. Through their prayers, O Christ our God, save our souls.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
now and for ever and ever. Amen.
KONDAK (Tone 6): Armed by the Being that defies description You defied the man-made idol, O
thrice blessed youth. In the midst of the unbearable flames you stood and cried out to God: “In
Your mercy, O gracious One, hasten and come to our aid,” for You can do whatever You will.
-----------------------------------------------------  ---------------------------------------------------PROKIMEN (Tone 4): Blessed are You, Lord God of our fathers, and praised and glorified is Your
Name forever.
Verse: For You are righteous in everything that You have done to us.
Blessed are You, Lord God of our fathers, and praised and glorified is Your Name forever.

A reading from the Epistle of St. Paul to the Hebrews

(Heb ll:9-10,17-23,32-40):

Brothers and Sisters, by faith Abraham he stayed for a time in the land he had been promised,
as in a foreign land, living in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the
same promise. For he looked forward to the city that has foundations, whose architect and
builder is God. By faith Abraham, when put to the test, offered up Isaac. He who had received
the promises was ready to offer up his only son, of whom he had been told, “It is through Isaac
that descendants shall be named for you.” He considered the fact that God is able even to
raise someone from the dead—and figuratively speaking, he did receive him back. By faith
Isaac invoked blessings for the future on Jacob and Esau. By faith Jacob, when dying, blessed
each of the sons of Joseph, “bowing in worship over the top of his staff.” By faith Joseph, at
the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites and gave instructions about his
burial. By faith Moses was hidden by his parents for three months after his birth, because they
saw that the child was beautiful; and they were not afraid of the king’s edict. And what more
should I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and
Samuel and the prophets— who through faith conquered kingdoms, administered justice,
obtained promises, shut the mouths of lions, quenched raging fire, escaped the edge of the
sword, won strength out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight.
Women received their dead

by resurrection. Others were tortured, refusing to accept release, in order to obtain a better
resurrection. Others suffered mocking and flogging, and even chains and imprisonment. They
were stoned to death, they were sawn in two, they were killed by the sword; they went about in
skins of sheep and goats, destitute, persecuted, tormented— of whom the world was not
worthy. They wandered in deserts and mountains, and in caves and holes in the ground. Yet
all these, though they were commended for their faith, did not receive what was promised,
since God had provided something better so that they would not, apart from us, be made
perfect.
ALLELUIA (Tone 4): O God, we have heard with our ears, and our fathers have told us the work
You did in their days. Alleluia. (3)
Verse: You saved us from our oppressors and put to shame those who hate us. Alleluia. (3)
COMMUNION HYMN:
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest. Alleluia. (3)
Exult you Just in the Lord; praise from the upright is fitting! Alleluia! (3)

Christmas Meditations The actual, first nativity of Christ, His actual
birth from all eternity in the bosom of His Father, must be venerated in
silence. We should never permit our mind to investigate this mystery.
Since time and space did not exist, since no form of expressions had
yet been created, since there is not a single eyewitness, nor anyone
who can describe this eternal birth, how can reason form any concept
for reflection? How can the tongue give expression to thoughts that
cannot be formulated? The Father was, and the Son was born! Do not
say: "when?" but rather leave that question unasked. Do not ask "how?"
for there is not answer! For the word "when" suggests time, and "how"
suggests birth in the flesh...God is on earth, He is among men, not in
the fire nor amid the sound of trumpets; not in the smoking mountain, or in the darkness, or
in the terrible and roaring tempest giving the Law, but manifested in the flesh, the gentle and
good One dwells with those He condescends to make His equals! God is in the flesh, not
operating from a distance, as did the prophets, but through Him human nature, one with
ours, He seeks to bring back all mankind to Himself. St. Basil the Great "On the Incarnation"

Since you are the God of peace and the Father all-merciful, O Lover of Mankind, You
sent us the great Messenger of Your knowledge and granted to us Your peace. Led to the
light of Your Divine Knowledge, we come out of the darkness to sing to You
a hymn of glory.
St. Basil the Great (d. 379)

Isaiah: The Prophet of Christmas
STEPHEN BEALE

More than any other, Isaiah is the prophet
of Christmas.
Behold a virgin shall conceive, and bear a son,
and his name shall be called Emmanuel.
For a child is born to us, and a son is given to
us, and the government is upon his shoulder: and his name shall be called,
Wonderful, Counselor, God the Mighty, the Father of the world to come, the Prince of
Peace.
Those are Isaiah’s words and they have become as much a part and parcel of the
Christmas story as the three kings of Orient, the inn with no room, and the herald
angels singing. Isaiah’s prominence is reflected in the liturgies for Christmas. There
are four liturgies for Christmas: the vigil, the night, the dawn, and the day Masses, and
Isaiah is the Old Testament reading for all of them. (The Mass readings are
listed here.)
Readings from Isaiah will continue to dominate this Christmas season. Isaiah is also
very much a prophet of Advent. The voice of one crying out in the wilderness—the
memorable epithet of John the Baptist—is taken from Isaiah.
Writing hundreds of years beforehand, just what was it that Isaiah saw? A fleeting
glimpse of the truth? A few details from an otherwise impenetrable story?
To the contrary, Isaiah seems to have grasped not only the whole story of Christ—
remember that he is also very much the prophet of the Passion—but also its
theological and spiritual depths. Among the many texts of Isaiah read during the
Advent and Christmas seasons, a number of particular themes about the truth of the
Incarnation stand out.
Something wholly new. See, I am doing something new! Now it springs forth, do
you not perceive it? So Isaiah 43:19 declares. Isaiah trembles with excitement at this
sense of something wholly new and unexpected. The end of Isaiah 52, which is read
for the Christmas day Mass, speaks of nations startled and kings standing
speechless. They shall see what has not been told them, shall behold what they never
have heard(Jewish Study Bible translation). A whole new world will come into being—

one far removed from the trials, strife, and suffering of ours. It will be a world where
swords will be beaten into plows and the lion will lay down with the lamb.
Longing of the world. While Isaiah foresaw the coming salvation as something
wholly new, it was also something for which the world had been longing. This is
especially suggested by recurring images of fresh water being poured out upon or
bubbling up from dry desert lands. For example, Isaiah 44:3 prophesies that I will
pour out water upon the thirsty ground, streams upon the dry land. Likewise, Isaiah
35:1declares that the desert and the parched land will be glad. And then there’s this
inIsaiah 25:9: And it will be said in that day, “Behold, this is our God for whom we
have waited that He might save us. This is the Lord for whom we have waited.
Abundant life. Along with images of flooding deserts there are also those that
indicate a newness and abundance of life. The virgin will conceive and the barren
woman with no children will rejoice at suddenly finding herself to have many. God will
make thewilderness rejoice and blossom such that it will become even like a second
Eden. Do not these motifs of abundant life call to mind the words of Jesus Himself
in John 10:10? I came that they may have life, and have it abundantly.
The light of the world. Isaiah is filled with images of light breaking in on the
darkness. At the midnight Mass we read the beginning of Isaiah 9, The people who
walked in darkness have seen a great light; upon those who lived in a land of gloom
a light has shone. In Isaiah 42:9, this image is combined with the motif of prisoners
who are being freed to suggest light that liberates. In order to convey the completely
unexpected and miraculous newness of such light, Isaiah 42:16 then discusses this
motif in terms of the healing of the blind: I will lead the blind on a way they do not
know; by paths they do not know I will guide them. I will turn darkness into light
before them.
From the gospels we know that the light that dispels the darkness of evil and leads us
to God is Jesus. He is the light that frees us from our sins and heals our spiritual
blindness. Indeed, even Christ describes Himself in John 8:12 as ‘the light of the
world.’
Overwhelming joy. In Isaiah 52:8, Your sentinels raise a cry, together they shout
for joy. For they see directly, before their eyes, the Lord’s return to Zion. According
toIsaiah 25:9, We shall rejoice and be joyful in his salvation. This sense of
overwhelming joy pervades Isaiah. The very heavens and earth will break out in joyful
song. Even the wilderness, the barren woman, and the ruins of Jerusalem will rejoice.

SUNDAY AFTER THE NATIVITY
Memory of the Holy and Just Joseph Husband of Mary; David, Prophet and King;
The Holy Apostle James Brother of the Lord
Our Venerable Mother Melania the Roman
December 30, 2018

The Leave-taking OF THE NATIVITY

Tone 7

FIRST ANTIPHON

I will confess You Lord. with all my heart: * I will declare all Your wondrous deeds.
Through the prayers of the Mother of God, * O Savior, save us!
In the council of the just and the congregation * great are the works of the Lord, conforming to
His will in every way.
Through the prayers of the Mother of God, * O Savior, save us!
His work is filled with praise and majesty, * and His righteousness
endures forever.
Through the prayers of the Mother of God, * O Savior, save us!
(Glory ... .Only Begotten Son ...)

THIRD ANTIPHON

Come, let us sing joyfully to the Lord; * let us acclaim God, our Savior!
Son of God, born of a Virgin, * save us who sing to You: alleluia!
Let us come before His face with praise, and acclaim Him in psalms.
Son of God, born of a Virgin, * save us who sing to You: alleluia!
For God is the great Lord * and the great King over all the earth.
Son of God, born of a Virgin, * save us who sing to You: alleluia!
Entrance:

Come, let us worship and fall down before Christ.
Son of God, born of a Virgin, * save us who sing to You: alleluia!
TROPAR (Tone 7): By Your cross You destroyed death; You opened Paradise to the thief; You
changed the lamentation of the myrrh-bearers to joy, and charged the apostles to proclaim
that You are risen, O Christ our God, offering great mercy to the world.
TROPAR (Tone 4): Your Nativity, O Christ our God, has shed the light of knowledge upon the

world. Through it, those who worshipped the stars have learned from a star to worship You,
the Sun of Justice. They came to know You as the true Dawn rising from on high. O Lord,
glory to You!
TROPAR (Tone 2): Joseph, announce to David, the ancestor of God, the good news of the

wonders you have seen: The Virgin giving birth to a Child; you glorified Him with the
shepherds; with the wise men you worshipped Him and accepted the glad tidings of the
angels. Pray to Christ our God that He save our souls.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
KONDAK (Tone 3): Today David, beloved of God, is filled with joy. Joseph and James join in

their praises, for the glorious crown of their kinship to Christ fills them with joy. They sing
praise to the One Who was wondrously born on earth, exclaiming: "O Merciful Lord, save
those who honor You!"
now and for ever and ever. Amen.
KONDAK (Tone 3) : Today the Virgin gives birth to the Inconceivable One. The earth offers a

cave to the One Whose home is the universe. The Angels with the shepherds sing His glory.
Wise men journey to Him guided by the star. For our sake is born the Infant Child - God
Eternal.

PROKIMEN (Tone 4): God is wonderful in His saints, the God of Israel!

Verse: In the churches bless the Lord God, you offspring of Israel.
God is wonderful in His saints, the God of Israel!
Epistle of St. Paul to the Galatians (Gal 1:11 -19)

Brothers, I want you to know that the gospel that was proclaimed by me is not of human
origin; for I did not receive it from a human source, nor was I taught it, but I received it
through a revelation of Jesus Christ. You have heard, no doubt, of my earlier life in
Judaism. I was violently persecuting the church of God and was trying to destroy it. I
advanced in Judaism beyond many among my people of the same age, for I was far more
zealous for the traditions of my ancestors. But when God, who had set me apart before I
was born and called me through his grace, was pleased to reveal his Son to me, so that I
might proclaim him among the Gentiles, I did not confer with any human being, nor did I
go up to Jerusalem to those who were already apostles before me, but I went away at
once into Arabia, and afterwards I returned to Damascus. Then after three years I did go
up to Jerusalem to visit Cephas and stayed with him fifteen days; but I did not see any
other apostle except James the Lord’s brother.
ALLELUIA (Tone 4): O Lord, remember David and all the hardships he endured. Alleluia! (3)

Verse: The-oath he swore to the Lord, his vow to the mighty God of Jacob. Alleluia! (3)
INSTEAD OF "It is truly right ..." :

O my soul, magnify Christ the King born in a manger.
Irmos (Tone 1): A strange and glorious mystery do I behold: the cave is heaven; the Virgin,
the throne of the cherubim; the manger, a dwelling place in which is laid Christ, the God
Whom nothing can contain. Singing His praises, we magnify Him.
COMMUNION HYMN: Praise the Lord from the heavens, Praise Him in the highest!

Alleluia! (3)
Rejoice in the Lord, all you who are just; praise from the upright is fitting.

Alleluia! (3)

Instead of “Blessed is He who comes…” we recite :
All creation is filled with rejoicing today, for Christ is born of a Virgin.
Instead of “We have seen the true light…” we recite:
All creation is filled with rejoicing today, for Christ is born of a Virgin.
Instead of “May our mouths…” and “Blessed be the Name…” we recite:
All creation is filled with rejoicing today, for Christ is born of a Virgin. (3)

God our Father sent His Son Jesus into our world to bring “peace on earth
to those on whom His favor rests” (Luke 2:14).
Since you are the God of peace and the Father all-merciful, O Lover of
Mankind, You sent us the great Messenger of Your knowledge and granted to us
Your peace. Led to the light of Your Divine Knowledge, we come out of the
darkness to sing to You a hymn of glory.
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