CLERGY VISITATION INFORMATION & OFFICE HOURS
ПАСТИРСЬКІ ВІДВІДИНИ / PASTORAL VISITATION: Чи Вам відомо про когось хворого/ої в
своєму домі чи в лікарні? Можливо хтось бажає, щоб священик приїхав до них на відвідини?
Користуйтесь нижчеподаними способами, для замовлення такої обслуги від наших священиків:
If you are aware of anyone ill – at home or in a care facility – or who simply would appreciate a visit
from our clergy, please inform us by one of the methods, below:


Безпосередній контакт зі священиком / Contact our Cathedral Priests directly
 Повідомити через офіс адміністрації парафії / Contact the Administration Office
 Заповнити «Картку Прохання на Відвідування» (при вході до храму) і залишити його
з дежурними біля свічної лавки / “Visitation Request Card” (in the cathedral entrance)
submitted to a Greeter

А vital part of this specific ministry is YOUR HELP – please keep us informed. THANK YOU!
ГОДИНИ ПРИЙОМУ В ОФІСІ ДУХОВЕНСТВА КАТЕДРИ / CATHEDRAL CLERGY OFFICE HOURS:
PLEASE NOTE that for the duration of the pandemic period, our Clergy Office will function on a “by
appointment only” basis. Please contact Fr. Stephan or Fr. Cornell directly to arrange for an
appointment time.
УВАГА! Упродовж періоду пандемії, прийом в офісі духовенства катедри відбудуться тільки «по
замовленню» зі священиком. Домовляйтеся, будь ласка, безпосередньо з о. Стефаном або з о.
Корнилієм.

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА КАТЕДРА СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ
UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL OF ST. JOHN THE BAPTIST
10951 – 107 Street, Edmonton, Alberta T5H 2Z5
Телефон / Telephone: 780-425-9692
Факс / Fax: 780-425-3991
Телефон офісу духовенства / Clergy Office Telephone: 780-421-0889
Email: info@uocc-stjohn.ca
E-Transfer Donations: giving@uocc-stjohn.ca
Website: www.uocc-stjohn.ca
Facebook: www.facebook.com/UOCSJB

КАТЕДРАЛЬНИЙ ЛИСТОК
THE CATHEDRAL BULLETIN
09 СІЧНЯ / 09 JANUARY 2022
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ

SERVICE SCHEDULE

“Stop by to pray, to consult, for counsel or even just for coffee & conversation!”

Утреня: в неділю – 8:30 год
Matins: Sundays – 8:30 a.m.
Божественна Літургія: в неділю і свята – 9:30 год
Divine Liturgy: Sundays & Feast Days – 9:30 a.m.
Молебень з Акафістом до Ісуса Христа: в середу о 12:00 год
Moleben’ & Akathist to Jesus Christ: Wednesday at 12:00 PM

ADMINISTRATION OFFICE INFORMATION

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ КАТЕДРИ – CATHEDRAL PRESIDING HIERARCH

Hours of Business: MONDAY – FRIDAY from 10:00 AM – 3:00 PM
(facility/catering booking, food orders, general inquiries)
Години праці: від ПОНЕДІЛКА до П’ЯТНИЦІ, від 10:00 год. до 15:00 год.
(забронювати зал/банкетної обслуги, замовлення страв, запитання відносно парафії)

З КОМЕНТАРЯМИ / ПИТАННЯМ ВІДНОСНО ЛИСТКА ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО:
ALL COMMENTS / INQUIRIES REGARDING THE BULLETIN MAY BE SENT TO:
priest@uocc-stjohn.ca
DEADLINE FOR BULLETIN SUBMISSIONS
THURSDAY AT 12:00 PM

ПРЕОСВЯЩЕННІШИЙ ІЛАРІОН, ЄПИСКОП ЕДМОНТОНСЬКИЙ Й ЗАХІДНОЇ ЄПАРХІЇ
МІСЦЕБЛЮСТИТЕЛЬ МИТРОПОЛИЧОЇ КАФЕДРИ УПЦК
HIS GRACE ILARION, BISHOP OF EDMONTON & THE WESTERN EPARCHY
LOCUM TENENS OF THE METROPOLITAN CATHEDRAL OF THE UOCC
11404 – 112 Avenue, Edmonton, AB T5G 0H6
Telephone (Eparchial Office): 780-455-1938

НАСТОЯТЕЛЬ – CATHEDRAL DEAN
ПРОТОПРЕСВІТЕР СТЕФАН СЕМOТЮК - PROTOPRESBYTER STEPHAN SEMOTIUK
206–400 Palisades Way, Sherwood Park, AB T8H 0H4
Telephone: 780-570-3712 (H); 780-421-0289 (W) Email: dean@uocc-stjohn.ca

ПАРАФІЯЛЬНИЙ СВЯЩЕНИК – ASSOCIATE PARISH PRIEST
ПРОТОІЄРЕЙ КОРНИЛІЙ ЗУБРИЦЬКИЙ – ARCHPRIEST CORNELL ZUBRITSKY
5518 Conestoga Street, Edmonton, AB T5E 6R6
Telephone: 780-691-0637 (M); 780-421-0289 (W) E-mail: priest@uocc-stjohn.ca

29-та НЕДІЛЯ ПІСЛЯ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ – ПІСЛЯ РІЗДВА (Глас 4)
29th SUNDAY AFTER PENTECOST – AFTER THE NATIVITY (Tone 4)
Прав. Йосифа Обручника, Давида царя, і Якова, брата Господнього; Св. ап. пмч. й архідиякона
Стефана (34). Преп. Феодора Начертанного, спов. (бл. 840); Свт. Феодора, архієп.
Константинопольского (бл. 686).
Righteous Joseph the Betrothed, David the King & James the Brother of the Lord; Holy Prmrtr. & Archdcn.
Stephen (34). Ven. Theodore Graptus ("the Branded"), confessor (circa 840); St. Theodore, archbishop of
Constantinople (circa 686).
ТРОПАР ВОСКРЕСНИЙ / RESURRECTIONAL TROPARION (Глас / Tone 4)
Світлую воскресіння / проповідь від ангела почувши, Господні учениці, / і прадідне осудження
відкинувши, / апостолам хвалячись, промовляли: / Знищена смерть, / воскрес Христос Бог, //
даруючи світові велику милість.
When the women disciples of the Lord / learned from the angel the joyous message of Your Resurrection,
/ they cast away the ancestral curse / and with gladness told the apostles: / Death is overthrown. / Christ
God is risen, // granting the world great mercy.

ТРОПАР СВЯТА / TROPARION of the FEAST (Глас / Tone 4)
Різдво Твоє, Христе Боже наш, / засвітило світові світло розуміння, / в нім бо ті, що звіздам служили,
/ від звізди навчилися / поклонятися Тобі — Сонцю Правди / і пізнавати Тебе, як Схід з висоти. /
Господи, слава Тобі.
Your Nativity, O Christ our God, / has shone the Light of Knowledge upon the world. / For by it those who
worshiped the stars / were taught by a star / to worship You, the Sun of Righteousness, / and to know
You as the Orient from on High. // O Lord, glory to You.

ТРОПАР СВЯТИХ / TROPARION of the SAINTS (Глас / Tone 2)
Благовіствуй, Йосифе, / про чудеса Давидові Богоотцеві, / бо ти бачив Діву, що родила, / і з пастухами
славословив єси, / з волхвами поклонився ти, / від Ангела вістку прийнявши. // Моли Христа Бога
спасти душі наші.
O Joseph, proclaim / the great wonders to the forefather of God, David: / for you have seen a Virgin
conceive. / You have given glory with the shepherds, / worshiped with the magi, / and received the
angel’s tidings. // Entreat Christ God to save our souls.

VOLUNTEERS NEEDED FOR CATERING! We ask for your help during
events being held at St. John’s Cultural Centre. CONSULT THE POSTED
LIST OF EVENTS IN THE KITCHEN (OR call the Administration Office!)
PYROHY WORK BEE SCHEDULE: ALL are welcome to join our team to
make pyrohy & enjoy fellowship, with COFFEE & LUNCH PROVIDED! NEW
VOLUNTEERS ARE ALWAYS WELCOME TO JOIN THE FUN – COME ONCE, COME EVERY WEEK! Please
contact the Administration Office for details.
NEXT WORK BEE: TUESDAY, 11 JANUARY at 9:00 AM
We offer for sale a small selection of CROSSES & WEDDING
ICONS. The NEW “ВІРА-FAITH” PRAYER BOOK is also available!
If you would like to make a purchase, please see the staff in
the Administration Office.
У нас, в офісі Адміністрації, можна купити ХРЕСТИКІВ ТА
ВІНЧАЛЬНИХ ІКОН, якщо у вас є потреба! Продаємо й
НОВОГО МОЛИТОВНИКА «ВІРА-FAITH!»
ІНФОРМАЦІЯ ВІДНОСНО СВ. ТАЇНСТВА ПОКАЯННЯ (СПОВІДІ)! Від 14-го липня ц.р., з
благословення Місцеблюстителя Митрополичої Кафедри УПЦК, Преосвященнішого Єпископа
Едмонтонського Іларіона, вірні можуть брати участь в Св. Таїнстві Покаяння, з певними умовами
пов’язаними з пандемією: 1) Сповідь відбудеться індивідуально, за попередньою
домовленістю зі священиком; 2) Сповіді перед Божественною Літургією мусять закінчитись за
30-ти хвилин до початку Божественної Літургії; 3) обов’язкове священику і сповіднику одягати
маски і дотримуватись відповідної відстані між собою; 4) покладання єпитрахилі на голову
сповідника при читанні Розрішальної Молитви не буде. Домовляйтесь безпосередньо з о.
Стефаном або з о. Корнилієм про час Сповіді. Можна і залишити повідомлення в офісі
Адміністрації (з офісу повідомлять наших священиків).
INFORMATION REGARDING TO THE HOLY MYSTERY OF REPENTENCE (CONFESSION)! With the
blessing of the Locum Tenens of the Metropolitan Cathedral of the UOCC, His Grace Bishop Ilarion of
Edmonton, participation in the Holy Mystery of Repentance has been restored, commencing 14 July
of this year, with specific conditions related to the pandemic: 1) Confession must take place by
appointment only; 2) Confessions before Divine Liturgy must conclude 30 minutes before the start
of Divine Liturgy; 3) masks must be worn by the priest and penitent, and physical distancing must be
maintained, and 4) the epitrachelion will not be placed on the penitent’s head for the Prayer of
Absolution. Please contact Fr. Stephan or Fr. Cornell directly to make an appointment for Confession
OR contact the Administration Office with your request (the message will be passed to our priests).

100th ANNIVERSARY OF OUR CATHEDRAL IN 2023! In preparation for this milestone, the anniversary
committee is asking our membership to participate in these preparations in the
following ways: CATHEDRAL ARTISTS! We ask you to submit proposals for an
ANNIVERSARY LOGO! The successful design will be announced at the parish
AGM February. CATHEDRAL MEMBERS! Please submit photos, write & submit
MEMORIES & RECOLLECTIONS of your experience of life in our cathedral
community! Any submissions may be sent to mitchmakow@shaw.ca.
ВІТАЄМО З ХРЕЩЕННЯМ! Минулої неділі, родина нашого собору мала велике благословення
вітати нового маленького члена Тіла Христового, який утвердився у Православній вірі
прийняттям Святих Таїнств Хрещення й Миропомазання. Поздоровляємо новопросвіченого
раба Божого Севастяна (синочок Михаїла й Катріни Слевінських)! Бажаємо йому доброго
здоров’я, успіхів у добрих справах та дальшого розвитку у вірі! Многая і благая літа!
BAPTISMAL GREETINGS! Last Sunday, our cathedral community was blessed with welcoming a new
little member of the Body of Christ, confirmed into the Holy Orthodox Christian faith through the
reception of the Holy Mysteries of Baptism & Chrismation. We congratulate the newly illuminated
servant of God: Sbastin (son of Mikael & Katrina Slevinsky)! We wish him good health, success in all
her good works, and continuing growth in the faith! Many blessed years!
УПОКОЙ, ГОСПОДИ! Сьогодні, після роздачі Антидору, у третю річницю після його смерті,
відслужимо Заупокійну Літію за спочилого раба Божого, бл.п. Євгена Звоздецького, довголітній
член нашої парафії, громадського діяча, міністра уряду та спікера легістратури Альберти.
Царство йому небесне та вічний спокій!
GRANT REST, O LORD! Today, following distribution of the Antidoron, on the third anniversary of his
response, we will serve a Memorial Litiya for the servant of God, Gene Zwozdesky, of blessed
memory, long-time member of our cathedral, community leader, government minister, and speaker
of the Alberta Legislature. May he rest eternally in the Heavenly Kingdom!
SINCEREST GREETINGS to our beloved Cathedral Dean, FR. STEPHAN (and ALL those, who are
named “Stephan”) today, on the day of his Heavenly Protector. MANY BLESSED YEARS!
НАЙЩИРІШІ ВІТАННЯ висловлюємо сьогодні дорогому нашому настоятелю нашого
катедрального собору, О. СТЕФАНА (і ВСІХ іменинників, які носять ім’я «Стефан»), з
нагоди дня його небесного покровителя! МНОГІЇ та БЛАГІЇ ЛІТА!

«СЛАВА» - КОНДАК СВЯТИХ / “GLORY” – KONDAK of the SAINTS (Глас / Tone 3)
Сьогодні сповняється радости Божественний Давид, / а Йосиф із Яковом хвалу приносять, /
вінець бо прийнявши через споріднення з Христом, радуються, / і невимовно на землі
Родженого оспівують // і кличуть: Спаси, Милосердний, тих, що Тебе почитають.
Today the divine David is filled with joy. / Joseph offers praise with James. / They rejoice at receiving
a crown as kinsmen of Christ, / and they praise Him Who is born on earth ineffably, // crying out: O
Compassionate One, save those who honour You.
«І НИНІ» - КОНДАК СВЯТА / “NOW & EVER” – KONDAK of the FEAST (Глас / Tone 3)
Діва сьогодні Пресущного рождає / і земля вертеп Неприступному приносить, / ангели з пастирями
славословлять, / і волхви зі звіздою подорожують. // Бо ради нас народилося мале Дитятко,
Предвічний Бог.
Today, the Virgin gives birth to the Transcendent One / and the earth offers a cave to the Unapproachable
One. / Angels with shepherds give glory. / The magi journey with a star. // For unto us is born a young
Child, the pre-eternal God.

ПРОКИМЕН ГЛАСУ / PROKIMEN of the TONE (Глас / Tone 4)
Які величні діла Твої, Господи, все премудрістю сотворив єси.
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи Боже мій, Ти вельми звеличився єси.
How magnified are Your works, O Lord. In wisdom You made them all.
Verse: Bless the Lord, О my soul. O Lord my God, You have been greatly magnified.
ПРОКИМЕН НЕДІЛІ ПІСЛЯ РІЗДВА / PROKEIMEN of the SUNDAY after NATIVITY (Глас / Tone 4)
Дивний Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів.
God is wonderful in His saints, the God of Israel.

АПОСТОЛ НЕДІЛІ після РІЗДВА / EPISTLE of the SUNDAY after the NATIVITY
(до Галатів / Galatians 1:11-19)
Браття! 11 Звіщаю ж вам, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей. 12 Бо я не прийняв, ні
навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа. 13 Чули бо ви про моє поступовання перше в
юдействі, що Божу Церкву жорстоко я переслідував та руйнував її. 14 І я перевищував в юдействі
багатьох своїх ровесників роду мого, бувши запеклим прихильником моїх отцівських передань. 15
Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодаттю Своєю, уподобав 16 виявити
мною Сина Свого, щоб благовістив я Його між поганами, я не радився зараз із тілом та кров'ю, 17 і не
відправився в Єрусалим до апостолів, що передо мною були, а пішов я в Арабію, і знову вернувся в
Дамаск. 18 По трьох роках потому пішов я в Єрусалим побачити Кифу, і в нього пробув днів із
п'ятнадцять. 19А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього.
Brethren! 11 But I make known to you that the gospel which was preached by me is not according to man.
12
For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ.
13
For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond
measure and tried to destroy it. 14 And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my
own nation, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers. 15 But when it pleased God,
who separated me from my mother’s womb and called me through His grace, 16 to reveal His Son in me,
that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood, 17 nor did
I go up to Jerusalem to those who were apostles before me; but I went to Arabia, and returned again to
Damascus. 18Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and remained with him fifteen
days. 19 But I saw none of the other apostles except James, the Lord’s brother.

АПОСТОЛ НЕДІЛІ / SUNDAY EPISTLE (до Ефессян / Ephesians 6:10-17)
6 Нарешті, зміцняйтеся Господом

Браття!
та могутністю сили Його! 11 Зодягніться в повну Божу зброю,
щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. 12 Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла,
але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби.
13 Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого, і, все виконавши,
витримати. 14 Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись у броню праведности,
15 і взувши ноги в готовість Євангелії миру. 16 А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете
погасити всі огненні стріли лукавого. 17 Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово
Боже.
Brethren! 6 Finally, be strong in the Lord and in the power of His might. 11 Put on the whole armor of God,
that you may be able to stand against the wiles of the devil. 12 For we do not wrestle against flesh and
blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against
spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. 13 Therefore take up the whole armor of God, that
you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. 14 Stand therefore, having
girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, 15 and having shod your feet
with the preparation of the gospel of peace; 16 above all, taking the shield of faith with which you will be
able to quench all the fiery darts of the wicked one. 17 And take the helmet of salvation, and the sword
of the Spirit, which is the word of God.

WE ARE REACHING OUT TO PARISH FAITHFUL – PLEASE ASSIST US WITH YOUR RESPONSES! Taking
into consideration current pandemic conditions, the parish council is hopeful, nevertheless, we can
host our community “Jordan Holy Eve Supper” on 18 January, following the Great Blessing of
Water. We cannot predict what additional restrictions may prohibit us from holding this event, but
we also need to gauge interest and comfort from you, our faithful in/with attending this event!
Please call the Administration Office and confirm your attendance by Friday, 14 January!
Announcement of the final decision regarding the supper will be made the following Sunday.
REMINDER: If you wish to extend birthday, anniversary, achievement, etc. greetings in the weekly
bulletin, please submit their names and celebration details by noon Thursday, for publication the
following Sunday!
НАГАДУЄМО: Хочете когось вітати з нагоди дня народження, ювілею,чи будь якого
досягнення, і т.п. в недільному листочку? Подайте ім’я, прізвище та деталі до четверга,
для включення в бюлетені наступної неділі!

ПОСТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЄПИСКОПІВ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
Преподобному і христолюбивому духовенству та мирянам Української Православної Церкви в
Австралії, Новій Зеландії, Канаді, Європі, Південній Америці, Сполучених Штатах Америки та в
Україні.
Нехай благодать Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця і Причастя з Духом
Святим буде з усіма вами!
Дорогі й улюблені брати та сестри у Господі!
Христос рождається! Славімо Його!
Людство є досконалим Божим творінням. Людство мало жити вічно у спілкуванні та чистій любові з
Богом у Святій Трійці та розпоряджатись усім іншим Творінням. Людству було дано неймовірний дар
вільної волі, щоб уявити волю Божу, зокрема Його незмінну Любов до всього Творіння. Чоловік і
жінка пізнали цю красу та щедрість вічного життя в раю, проте настав момент, коли вони під
спокусою сатани зловжили тим даром вільної, бажаючи знати все, що знав їх Творець. Який провал,
яке спотворення образу, який егоїзм. Тепер людство пізнає смерть, на котру ніколи не було
призначене. Людство було вигнано з Раю і тепер вже протягом тисячоліть повинне довести, що є
вірним своєму Творцеві. Вчителі, Пророки і Правителі неодноразово були послані на допомогу
людям у цих намаганнях, обіцяючи людям прихід Месії, Того, Хто приведе людство до спасіння. А на
кінець, щоб довести Свою нескінченну і незламну Любов до Свого Досконалого Творіння, Творець
посилає Свого Єдинородного Сина, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, щоб воплотитися – стати
одним із нас, об’єднавши Людство і Божество – щоб забрати Своє Досконале Творіння додому –
знову повернутися до вічного життя, раз і назавжди.
І ось, ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ – «З НАМИ БОГ, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог» (Ісаї
8:9). Підкорятись… стало таким чужим у сьогоднішньому секуляризованому світі. Це стало чимось
таким, що зовсім не відповідає тій покорі та бажанню мати щось спільне з «Богом, Котрий є з нами».
Давайте приймемо свідоме рішення повернутися назад від нашого ненаситного самозадоволення.
Ми молимося перед Євхаристією, намагаючись усвідомити те, що «жоден людський гріх не може
подолати любов нашого Господа до нас». Давайте жити в цій реальності сьогодні! Давайте
дозволимо Його Всеохоплюючій Любові обійняти й нас. Давайте відкриємо наші серця, розум і душі
до Христа-Немовляти, Який шукає місця, щоб прихилити Свою Голову. Давайте будемо відкриті для
реальності, де «Бог з нами» і для нас. Для цього ми були створені. Це наша справжня реальність!
Немовля Христос – Воплочений Син Божий… Піднесення нашої людської природи до Його
Божественності… Любов визначена і Любов сповнена… Нехай Ваш дім і Ваше життя будуть
наповнені цією любов’ю протягом цього Різдва Христового та Нового Року! Нехай ця любов
ллється від Вас у життя всіх навколо Вас, надихаючи їхні помисли та вчинки – підносячи їх до Його
Божества. Це і є образом Божим…
Нехай Благодать Немовляти Христа – Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця і
Причастя Святого Духа завжди буде з усіма вами. Ви щодня у наших молитвах.
Христос Рождається! Славімо Його!

АЛИЛУАРІЙ ГЛАСУ / ALLELUIA VERSE of the TONE (Глас / Tone 4)
Натягни лука та йди щасливо і царствуй по правді, лагідно і справедливо.
Стих: Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня.
Bend your bow and proceed prosperously, and be king because of truth, meekness, and
righteousness.
Verse: You have loved righteousness and hated iniquity.
АЛИЛУАРІЙ СВЯТИХ / ALLELUIA VERSE of the SAINTS (Глас 4 / Tone 4)
Пом’яни, Господи, Давида й усю лагідність його.
Remember, O Lord, David and all his meekness.
ЄВАНГЕЛІЄ НЕДІЛІ після РІЗДВА / GOSPEL of the SUNDAY after the NATIVITY
(від Матфея / Matthew 2:13-23)
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У ті дні, як вони ж відійшли, ось Ангол Господній з'явивсь у сні Йосипові та й сказав: Уставай,
візьми Дитятко та матір Його, і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо Дитятка
шукатиме Ірод, щоб Його погубити. 14 І він устав, узяв Дитятко та матір Його вночі, та й пішов до
Єгипту. 15 І він там зоставався аж до смерти Іродової, щоб збулося сказане від Господа пророком,
який провіщає: Із Єгипту покликав Я Сина Свого.16 Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися
з нього, та й розгнівався дуже, і послав повбивати в Віфлеємі й по всій тій околиці всіх дітей від
двох років і менше, за часом, що його в мудреців він був випитав. 17 Тоді справдилось те, що
сказав Єремія пророк, промовляючи: 18 Чути голос у Рамі, плач і ридання та голосіння велике:
Рахиль плаче за дітьми своїми, і не дається розважити себе, бо нема їх... 19 Коли ж Ірод умер, ось
Ангол Господній з'явився в Єгипті вві сні Йосипові, та й промовив: 20 Уставай, візьми Дитятко та
матір Його, та йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав був душу Дитини. 21 І він устав,
узяв Дитятко та матір Його, і прийшов у землю Ізраїлеву. 22 Та прочувши, що царює в Юдеї
Архелай, замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди він. А вві сні остережений, відійшов до
країв галілейських. 23 А прибувши, оселився у місті, на ім'я Назарет, щоб збулося пророками
сказане, що Він Назарянин буде званий.
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In those days, when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a
dream, saying, “Arise, take the young Child and His mother, flee to Egypt, and stay there until I bring
you word; for Herod will seek the young Child to destroy Him.” 14 When he arose, he took the young
Child and His mother by night and departed for Egypt, 15 and was there until the death of Herod,
that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, “Out of Egypt I
called My Son.” 16 Then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, was exceedingly
angry; and he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem and in all its
districts, from two years old and under, according to the time which he had determined from the
wise men. 17 Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying: 18 “A voice was
heard in Ramah, lamentation, weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children,
refusing to be comforted, because they are no more.” 19 Now when Herod was dead, behold, an

angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, 20 saying, “Arise, take the young Child and
His mother, and go to the land of Israel, for those who sought the young Child’s life are dead.” 21
Then he arose, took the young Child and His mother, and came into the land of Israel. 22 But when
he heard that Archelaus was reigning over Judea instead of his father Herod, he was afraid to go
there. And being warned by God in a dream, he turned aside into the region of Galilee. 23 And he
came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets,
“He shall be called a Nazarene.”
ЄВАНГЕЛІЄ НЕДІЛІ / SUNDAY GOSPEL (від Луки / Luke 28:35-43)
Одного разу, 35 сталось, як Він наближався був до Єрихону, один невидющий сидів при дорозі й
просив. 36 А коли він прочув, що проходить народ, то спитався: Що це таке? 37 А йому відказали,
що проходить Ісус Назарянин. 38 І став він кричати й казати: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо
мною! 39 А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк, а він іще більше кричав:
Сину Давидів, змилуйся надо мною! 40 І спинився Ісус, і привести його до Себе звелів. А коли той
наблизивсь до Нього, то Він запитався його: 41 Що ти хочеш, щоб зробив Я тобі? А той відповів:
Господи, нехай стану видющим! 42 Ісус же до нього сказав. Стань видющий! Твоя віра спасла
тебе! 43 І зараз видющим той став, і пішов вслід за Ним, прославляючи Бога. А всі люди, бачивши
це, віддали хвалу Богові.
At that time, 35 it happened, as He was coming near Jericho, that a certain blind man sat by the road
begging. 36 And hearing a multitude passing by, he asked what it meant. 37 So they told him that
Jesus of Nazareth was passing by. 38 And he cried out, saying, “Jesus, Son of David, have mercy on
me!” 39 Then those who went before warned him that he should be quiet; but he cried out all the
more, “Son of David, have mercy on me!” 40 So Jesus stood still and commanded him to be brought
to Him. And when he had come near, He asked him, 41 saying, “What do you want Me to do for
you?” He said, “Lord, that I may receive my sight.” 42 Then Jesus said to him, “Receive your sight;
your faith has made you well.” 43 And immediately he received his sight, and followed Him, glorifying
God. And all the people, when they saw it, gave praise to God.

Величаємо Тебе, / Життєдавче Христе, / що ради нас нині плоттю народився / від
неневісної // і пречистої Діви Марії.
We magnify You, / Christ the Giver-of-life, / Who was born in the flesh / from the
unwedded // and pure Virgin Mary.
FELLOWSHIP TODAY! In honour of Gene Zwozdesky (of blessed
memory), Christine Zwozdesky and her family will host a fellowship in
the solarium, immediately after Divine Liturgy (Restriction Exemption
Program rules apply). Please join us!

