
ПАСТИРСЬКІ ВІДВІДИНИ / PASTORAL VISITATION 

Чи Вам відомо про когось хворого/ої в своєму домі чи в лікарні? Можливо хтось бажає, щоб 
священик їх відвідував. Користуйтесь нижчеподаними способами, для замовлення такої обслуги 
від нашого настоятеля: 
If you are aware of anyone ill – at home or in a care facility – or who simply would appreciate a visit 

from our priest, please inform us by one of the methods, below: 

 Безпосередній контакт з настоятелем собору / Contact our Cathedral Dean directly 

 Повідомити офіс адміністрації собору / Contact the cathedral 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 particular ministry is YOUR ASSISTANCE – please keep us informed! 
THANK YOU! 

ПРИЙОМНІ ГОДИНИ НАСТОЯТЕЛЯ  
OFFICE HOURS OF THE DEAN: 

З ВІВТОРКА по ЧЕТВЕР, з год. 09:00 до 16:00; у П’ЯТНИЦЮ з год. 09:00 до 12:00 
TUESDAY to THURSDAY, from 9:00 A.M. to 4:00 P.M.; FRIDAY from 9:00 A.M. to 12:00 P.M. 
По ПОНЕДІЛКАХ – на випадок екстрених потреб, звертайтесь до адмін-офісу собору 

On MONDAYS – in case of emergency needs, please contact the cathedral Administration Office 

PLEASE NOTE! For appointments outside of regular office hours, contact Fr. Cornell directly. 
УВАГА! Для прийомів у незвичайний час, домовляйтеся безпосередньо з о. Корнилієм. 

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

РОБОЧІ ГОДИНИ ОФІСУ АДМІНІСТРАЦІЇ / ADMINISTRATION OFFICE BUSINESS HOURS 

Facility/Catering Booking, Food Orders, General Inquiries: 
MONDAY – FRIDAY from 10:00 AM – 3:00 PM 

Бронювання залу/банкетної обслуги, замовлення страв, загальні питання: 
з ПОНЕДІЛКА по П’ЯТНИЦЮ, від 10:00 год. до 15:00 год. 

З КОМЕНТАРЯМИ / ПИТАННЯМИ ВІДНОСНО ЛИСТКА ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО: 
ALL COMMENTS / INQUIRIES REGARDING THE BULLETIN MAY BE SENT TO: 

dean@uocc-stjohn.ca 

DEADLINE FOR BULLETIN SUBMISSIONS! 

THURSDAY AT NOON 

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ 

КАТЕДРАЛЬНИЙ СОБОР 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 настоятеля/Dean’s 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 

08 СІЧНЯ/JANUARY 2023 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ – SERVICE SCHEDULE 

Вечірня (Сповідь): 16:30 Утреня: в неділю о 08:30 
Vespers (Confession): 4:30 p.m. Matins: Sundays at 8:30 a.m. 

Божественна Літургія: в неділю і свята о 09:30 
Divine Liturgy: Sundays & Feast Days at 9:30 a.m. 

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ КАТЕДРИ – CATHEDRAL RECTOR 

ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШИЙ ІЛАРІОН 
АРХІЄПИСКОП ВІННІПЕЗЬКИЙ Й ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄПАРХІЇ 

МИТРОПОЛИТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ 
(ТИМЧАСОВО УПРАВЛЯЮЧИЙ ЗАХІДНОЮ ЄПАРХІЄЮ) 

HIS EMINENCE ILARION 
ARCHBISHOP OF WINNIPEG & THE CENTRAL EPARCHY 

METROPOLITAN OF THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA 
(TEMPORARY ADMINISTRATOR OF THE WESTERN EPARCHY) 

11404 – 112 Avenue, Edmonton, AB T5G 0H6 
Telephone: 780-455-1938(Eparchy Office) 

НАСТОЯТЕЛЬ КАТЕДРИ – CATHEDRAL DEAN 

ПРОТОІЄРЕЙ КОРНИЛІЙ ЗУБРИЦЬКИЙ – ARCHPRIEST CORNELL ZUBRITSKY 
5518 Conestoga Street, Edmonton, AB T5E 6R6 

Telephone: 780-691-0637 (M); 780-421-0289 (W)  E-mail: dean@uocc-stjohn.ca 



Христос рождається! Christ is born! 
Glorify him! Славіть його! 

30-та НЕДІЛЯ після П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ – Глас 5 – Після Різдва 
30th SUNDAY after PENTECOST – Tone 5 – After the Nativity 

СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ. Прав. Іосифа Обручника, Давида царя і Якова, брата 
Господнього. Сщмч. Євфимія, єп. Сардійського (бл. 840). Прп. Константина Синадського (VIII). 
Прп. Євареста (825). Віленської-Остробрамської, йменованої «Трьох радостей» («Милостива»), 
та Барлівської, йменованої «Блаженне Чрево» (1392), ікон Божої Матері. 

SYNAXIS of the MOST HOLY THEOTOKOS. Righteous Joseph the Betrothed, Holy Righteous David the 
King & James the Brother of the Lord. Hmrtr. Euthymius, bsp. of Sardis (840). Ven. Constantine, monk, 
of Synnada (8th c.). Ven. Evaristus (825). Vilen-Ostrabramsk "Three Joys" or "Merciful", Barlovsk (1392) 
or "the Blessed Womb", Icons of the Mother of God. 

ТРОПАР ВОСКРЕСНИЙ/RESURRECTIONAL TROPARION (Глас/Tone 5) 

Співбезпочаткове Слово Отцю і Духові, / від Діви народжений на спасіння наше, / оспівуймо, вірні, і 
поклонімося, / бо Він благозволив Тілом зійти на Хрест і смерть перетерпіти, // і воскресити померлих 
славним Воскресінням Своїм 

Let us, the faithful, praise and worship / the Word, co-eternal with the Father and the Spirit, / born for 
our salvation of the Virgin. / For in His Good will / He was lifted up on the Cross in the flesh to suffer 
death // and to raise the dead by His glorious Resurrection. 

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 БОГООТЦЯМ/TROPARION for the RIGHTEOUS ONES (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. 

ІНФОРМАЦІЯ ВІДНОСНО СВ. ТАЇНСТВА ПОКАЯННЯ (СПОВІДІ)! Для 
того, щоб мати можливість змістовно, неквапливо та щиро 
посповідатися, просимо звернути увагу на наступну інформацію: 1) 
Сповідатися можна в суботу, після Вечірні. Сповідь в неділю вранці 
має завершитися за 15 хвилин до початку Утрені (на свята у будні – 
перед Божественною Літургією); 2) Сповідь під час тижня можлива 
лише за попередньою домовленістю; 3) Вибір за вами – сміливо 
надягайте маску, якщо бажаєте; Ви також маєте право попросити 
священика носити її! Крім неділь та святочних днів, будь ласка, 
зв’яжіться з о. Корнилієм безпосередньо, щоб записатися на сповідь 
АБО зв’яжіться з адміністративним офісом із вашим запитом 
(повідомлення буде передано о. Корнилію). 

INFORMATION REGARDING TO THE HOLY MYSTERY OF REPENTENCE (CONFESSION)! For the sake of 
having the opportunity for a meaningful, unrushed, and sincere confession, please note the following: 
1) Confessions take place Saturday, following Vespers. Sunday morning confessions must conclude 15 
minutes before the start of Matins (on weekday feasts – before Divine Liturgy); 2) Confession can be 
arranged – by appointment only – during the week; 3) The choice is yours – feel free to wear a mask, 
if preferred; you may also make a request of the priest to wear one, as well! Finally, please contact Fr. 
Cornell directly to make an appointment for Confession OR contact the Administration Office with 
your request (the message will be conveyed to Fr. Cornell). 

ПОМИНАННЯ РІДНИХ ТА ЗНАЙОМИХ! Якщо бажаєте подати імена (за 
здоров’я або за упокоєння) для поминання на Проскомедії або 
особливм проханням під час Літургії, користуйтесь записками, які 
знаходяться при вході до храму АБО на нашій сторінці в Фейсбук! 

COMMEMORATION OF YOUR LOVED ONES & ACQUAINTENCES! Should 
you wish to have names (for health or for peaceful repose) of your family 
and friends commemorated at Proskomedia or by special petition in the Liturgy, please take 
advantage of the Commemoration Lists in the entrance to the cathedral OR use the digital version 
found on our parish Facebook page! 

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!» 

“He comes into the world to sanctify the human soul and body through the Holy 
Mysteries of the Church: through Baptism and the Holy Eucharist.” 

Patriarch Daniel of Romania 



 «СЛАВА» - КОНДАК БОГООТЦЯМ/“GLORY” – KONDAK for the RIGHTEOUS ONES (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. 

«I 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 ГОЛОСУ/PROKEIMEN of the TONE 

Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік. 
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи Боже мій, Ти вельми звеличився єси. 

You, O Lord, shall protect us and preserve us from this generation and forever. 
Verse: Bless the Lord, О my soul. O Lord my God, You have been greatly magnified. 

ПРОКИМЕН БОГООТЦІВ/PROKEIMEN for the RIGHTEOUS ONES(Глас/Tone 4) 

Благословен єси, Господи Боже отців наших, і хвальне, і прославлене Ім’я Твоє навіки. 
Blessed are You, Lord God of our Fathers, and praised and glorified is Your Name to the ages. 

АПОСТОЛ НЕДІЛІ ПІСЛЯ РІЗДВА/EPISTLE of the SUNDAY AFTER the NATIVITY 
(до Галатів/Galatians 9:11-19) 

Браття! Звіщаю 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. 19 А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. 



Brethren! 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. 18 Then 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. 

АЛИЛУАРІЙ ГЛАСУ / ALLELUIA VERSE of the TONE (Глас / Tone 5) 

Милості Твої, Господи, повік оспівуватиму, з роду в рід оповім істину Твою устами моїми. 
Стих: Бо Ти сказав: повік збудується милість, на небесах утвердиться істина Твоя. 

Of Your mercies O Lord, I will sing forever; unto generation and generation I will proclaim Your truth 
with my mouth. 
Verse: You have said: Mercy will be established forever and My Truth will be prepared in the 
heavens. 

АЛИЛУАРІЙ ОТЦІВ/ALLELUIA VERSE of the FATHERS (Глас/Tone 4) 

Пом’яни, Господи, Давида й усю лагідність його. 
Remember, O Lord, David and all his meekness. 

ЄВАНГЕЛІЄ НЕДІЛІ ПЕРЕД РІЗДВОМ/GOSPEL of the SUNDAY AFTER the NATIVITY 

(від Матфея/Matthew 2:13-23) 

Як волхви ж відійшли, ось Ангел 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. 

YOU ARE ALL INVITED TO CELEBRATE WITH US! Our next community church function is: Eve of 
Theophany Supper – 18 JANUARY 2023. TICKETS: Adults - $25; Youth (6-15) - $15; Children Under 6 
– FREE. For further information please contact the Administration Office (780) 425.9692. 

УСІХ ЗАПРОШУЄМО НА СВЯТКОВУ ВЕЧЕРЮ! Запрошуємо всіх на Йорданську Святу Вечерю – 

18 січня 2023. ВСТУП: 25$; дітям від 6-15 рр. – 15$; дітям до 6 рр. – БЕЗПЛАТНО. За дальшою 

інформацією, потелефонуйте в офіс Адміністрації (780) 425.9692. 

УВАГА! Завжди ласкаво просимо всіх бажаючих підійти до хору та заспівати з 
Катедральним хором – одним із найдавніших церковних хорів в Едмонтоні! Допоможіть 
зробити свій внесок у красу наших обрядів Української Православної 
Церкви! Познайомтеся з прекрасною музикою українських композиторів, 
i глибше зрозумійте Божественну Літургію. Музичні здібності, навчання чи 
досвід не потрібні. Будь ласка, не соромтеся приєднуватися до нас будь-
якої неділі - не потрібно проситати дозволу. І музика буде забезпечена! 
Якщо ви зацікавлені, або бажаєте отримати більше інформації, будь 
ласка, зв'яжіться з керівником, Орестом Солтикевичем ([780] 953.6671 
або osoltykevych@yahoo.ca). 

ATTENTION! Everyone is always welcome to come up to the choir loft and sing with the Cathedral 
Choir - one of the longest-running church choirs in Edmonton! Help contribute to the beauty of 
the rituals of our Ukrainian Orthodox Church! Become familiar with the beautiful music of 
Ukrainian composers and gain a deeper understanding of the Divine Liturgy. No musical ability, 
training or experience is required. Please feel free to come join us any Sunday - no need to ask 
for permission. Music will be provided! For more information, please contact the conductor, 
Orest Soltykevych ([780] 953.6671 or osoltykevych@yahoo.ca). 

CHRISTMAS RAFFLE SUCCESS! On Friday, 25 November we held a raffle during the Pyrohy Supper, 

All raffle proceeds benefited the church. This was one of the most successful raffles held -generating 

just shy of $650.00! Thank-you to Grace Pelepchan and MaryAnn Baziuk for coordinating the items 

raffled off, and to CYMK for looking after selling the tickets and drawing the winners. A special thank-

you to all those who donated items: Bohdan Chomiak, Myroslava Chomiak, Larissa Chomiak, Lorna 

Stefaniuk, Ed Thomson, Natalia Dobrolige, Emil Yereniuk, Ivan Dymouriak, Nadia Opyr, Lukian & Tara 

Opyr, Rick Assaunte, Pauline Mudry, Joanne Melnychuk, Sandra & John Dymaniw, Maryann Baziuk, 

Bill & Mary Dymaniw, Irene Tkaczuk, Olha Logvynenko (of blessed memory), David Makowsky & the 

Ukrainian Cultural Heritage Village, Lil Di Nicola, Maxine Zakordonski, UWAC – National Executive, 

Ukrainian Orthodox Cathedral of St. John the Baptist, Dr. Orest & Olesia Talpash. 

“Christmas is the time for self-knowledge, for understanding the difference between “God 
becoming man” and “man acting as god.” It is the time for awareness of the Christian teaching 
that “we do not speak of man becoming divine, but of God becoming human,”  

Ecumenical Patriarch Bartholomew 

mailto:osoltykevych@yahoo.ca
mailto:osoltykevych@yahoo.ca


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, 10 JANUARY, AT 9:00 AM  

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 way: PARTICIPATE in our 
“100 Acts of Kindness” activity (booklets were e-mailed OR may be picked 
up in the Administration Office). MEMBERS! The 100th Anniversary 
Committee REQUESTS YOUR SUBMISSION OF PICTURES AND ARCHIVAL 
MATERIALS OF ACTIVITIES THAT REFLECT OUR PARISH – ITS PAST AND 
PRESENT. These so integral to our celebrations over the course of 2023! We 
look forward to receiving your submissions! Any submissions may be sent to 
mitchmakow@shaw.ca. 

“We especially pray to the New-born Savior, who suffered greatly for all of us. 

We pray for the innocent, peaceful victims of the terrible shelling and bombing 

and the many refugees, for hundreds of thousands of families with children 

who have left the Ukrainian land because of mortal danger from modern 

Herods who kill or may kill innocent children. Many of them, just as the little 

Jesus found refuge from the danger of death in Egypt, now find refuge in the 

hospitable land of Canada… We call on you to hospitably open the doors of 

our Ukrainian Orthodox Church of Canada parish families to provide all the 

necessary spiritual and material assistance to needy refugees from Ukraine, 

especially to the families with children. 

His Eminence Ilarion of Winnipeg Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church of 

Canada (Nativity Epistle 2023) 

Now when the Magi 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.” 

“The mysteries of God are not learned through pen & ink, but only if they are 
sown by Him in the heart.” 

St. Isaac the Syrian  

UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL OF ST. JOHN THE BAPTIST 

CHURCH SCHOOL UPDATE – JANUARY 2023 
For the month of January 2023, our programme will resume with the following 

schedule: 

15 JANUARY – Church school will take place AFTER the Divine Liturgy with Fr. Cornell. 

(“Faith & Fellowship”) 

22 JANUARY – “YOUTH SUNDAY!” Church school students will be actively participating 

in the Liturgy through singing, readings, holding candles. 

29 JANUARY – 9:30 am – Church School Classes Continue 

Parents! Give your children the gift of learning the faith! 

We love seeing them in our classrooms each week! 
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Про Різдво Христове можна оповідати дуже довго і 
багато, бо значення цієї події неможливо 
переоцінити. Недарма народження Спасителя 
стало початком нової ери в історії людства, 
початковим моментом сучасного літочислення. Цю 
вікопомну подію описали у Священному Писанні 
євангелисти Матфей (апостол із 12-х) і Лука 
(апостол із 70-ти). Чимало відомостей також 
знаходимо в апостольських посланнях та творах 
святих отців.  
Пропонуємо вам 5 цікавих акцентів, які 
допоможуть більше дізнатися про унікальну подію 
Народження Сина Божого, про що було вперше 
сповіщено нашим прабатькам Адаму і Єві після їх 
гріхопадіння в раю.  
1. Рік народження Спасителя  
Відомі понад сотню різних методик вирахування 
цієї вікопомної дати. Але точний рік і день 
народження Спасителя людству не відомі. 
Найбільш обґрунтованою датою вважається 749 

рік від заснування Риму (приблизно 4 рік до нашої ери).  
Беремо до уваги найавторитетніші для нас свідчення, згадані у Євангелії від Матфея 
(Мф. 2: 1) та Луки (Лк. 2: 1 – 7). З першого свідчення зрозуміло, що Христос народився 
під час правління юдейського царя Ірода, який, за твердженням історика Йосифа 
Флавія, царював 37 років і помер у 750 році від заснування Риму, за 8 днів до юдейської 
пасхи, яка в тому році припадала на 12 квітня. Отже, Ірод помер на початку квітня 750 
року, тобто за 4 роки до нової ери.  
Друге свідчення у Євангелії від Луки – про здійснений за наказом римського імператора 
Августа Цезаря всенародний перепис. Через цей перепис Марія та Йосиф прибули з 
Назарета у Вифлеєм, де у той час і народився Ісус Христос. Август видав едикт про 
перепис у всій Римській імперії у 746 році від заснування Рима, а в Юдеї цей перепис 
почався в останні роки правління царя Ірода. Але оскільки перепис розпочався раніше 
за цю подію, то можна ствердити, що Ісус Христос народився взимку 749/750 року від 
заснування Рима. 
Ще одне свідчення. Євангелист Лука пише, що Хрещення Ісуса Христа Іоаном Предтечею 
відбулося в п’ятнадцятий рік правління Тиверія кесаря, а на той час Ісус був років 
тридцяти (Лк. 3: 23). Відомо, що імператор Октавіан Август прийняв Тиверія в 
співправителі в січні 765 року «від заснування Риму», за два роки до своєї смерті. Звідси 
п’ятнадцятий рік правління Тиверія починався в січні 779 року, а Ісусові Христу, за 
євангелистом Лукою, було тоді років тридцять. Звідси виходить, що датою народження 
Ісуса Христа може вважатися 749 рік «від заснування Риму» (779-30=749). 
2. Чому саме Вифлеєм?  
Хоча праведний Йосиф разом з Дівою Марією проживали в Назареті, але Божа Дитина 
народилася не там, а у Вифлеємі Юдейському, куди й прибули Йосиф з Марією у зв’язку 
з переписом населення.  

«Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що 
зветься Вифлеєм, бо він був з дому і роду Давидового, записатися з Марією, зарученою 
з ним жінкою, яка була вагітна. Коли ж вони були там, надійшов час родити Їй; І 
народила Сина Свого Первістка, і сповила Його, і поклала Його в ясла, бо не було їм місця 
в гостиниці» (Лк. 2: 4 – 7).  
Земна родина Ісуса Христа прибула до Вифлеєма, щоби виконати закон юдейський. І 
хоча за римськими правилами проведення перепису, Йосифу й Марії не обов’язково 
треба було подаватися до свого родового міста, але звичаї юдеїв вимагали, щоб перепис 
провадився по колінах, по родах і племенах. Тому за Августового перепису юдеї, які жили 
не в родових містах, поспішали записуватися в містах своїх колін. Йосиф і Марія, що 
походили з дому і роду Давидового, вирушили до Давидового міста – Вифлеєма.  
3. Хто перший привітав народженого Христа?  
Першими поклонитися втіленому Синові Божому випало на долю не багатим і знатним 
людям, а бідним пастухам, які стерегли свої отари на околицях Вифлеєма. Їм про 
народження Спасителя сповістив ангел: «Аж ось ангел Господній став між них, і слава 
Господня осяяла їх; злякалися вони страхом великим. І сказав їм ангел: не бійтеся; я 
благовіщу вам радість велику, яка буде всім людям. Бо нині у місті Давидовому 
народився для вас Спаситель, Який є Христос Господь. І ось вам знамення: ви знайдете 
сповите Немовля, Яке лежатиме в яслах» (Лк. 2: 9 – 12). 
4. Вифлеємська зірка і волхви 
Святий апостол і євангелист Матфей пише, що «Коли ж Ісус народився у Вифлеємі 
Юдейському у дні царя Ірода, волхви зі сходу прийшли до Єрусалима, кажучи: де є 
народжений Цар Юдейський? Бо ми бачили зірку Його на сході і прийшли поклонитися 
Йому» (Мф. 2: 1– 2) . 
Слово «волхви» (грец. «магос») має перське походження. У персів волхвами називали 
мудрих людей, які мали глибокі знання, зокрема в галузі астрономії та медицини. Вони 
користувалися великою повагою і часто були радниками перських і вавилонських царів. 
Звичайно, вони прийшли спочатку в Єрусалим – столицю Юдеї і місцеперебування 
юдейських царів, бо вони ще не знали, де мав народитися новий Цар, Месія. 
Зірку, яку у себе на батьківщині побачили волхви, була незвичайною. Деякі вчені 
намагались пояснити Вифлеємську зірку певним астрономічним явищем (кометою, 
народженням нової зорі, з’єднанням планет тощо). Але отці Церкви вважають її 
чудесним явищем, яке не вкладається в рамки астрономії. Святитель Іоан Золотоустий 
писав, що ця зірка мала ангельську природу, а блаженний Феофілакт Болгарський 
називав її явленням божественної сили в образі зірки.  
5. Дари волхвів  
За східним звичаям виявляти дарами свою пошану великим людям, волхви принесли 
Спасителю золото, ладан і смирну. Золото було найдорожчим на той час подарунком. 
Волхви принесли його Немовляті як Царю. Ладан – загуслий сік дерева, він має приємний 
запах і вживається при богослужінні як символ жертви. Смирну, або мирру, також 
добували з дерева. Її вживали переважно для намащування мертвих тіл, бо вона мала 
властивість зберігати їх від розкладання. Тож в подарунках волхвів бачимо глибокий 
символізм: золото Спасителю як Царю Небесному, ладан – як Богу, смирна – як Людині, 
Яка має померти заради спасіння людей. 

(Зі сторінки Православної Церкви України у Facebook) 


