
Feast of Jordan Holy Supper 

We welcome our faithful to attend the Feast of Jordan Holy Supper on 
Friday, January 18th, in our Auditorium. The supper will follow the 

Great Blessing of Water in our Ukrainian Orthodox Cathedral. 

January 18, 2019 5:00 p.m.  Great Complines – Great Blessing of 
Water 

Advance tickets needed for supper.

January 19, 2019  9:30 am Divine Liturgy and Great Blessing of Water 

Йорданська Свята Вечер'я 

Запрошуємо усіх вірних нашої парафіяльної родини на спільну Святу Йорданську вечер'ю, яка 
відбудеться в 18го січня ц.р. Зараз після Йорданського Великого освячення води в нашій Церкві. 

18го січня  5:00 рм  Велике Повечір'я  -Велике Освячення Води

Blessing of Homes 

The visiting of homes with Blessed Water shall commence on January 19, commencing at noon in 
Ilarion Residence. Fr. Taras will carry on visiting homes till February 15. If special needs arise you may 
speak with Fr. Taras. It is the practice for Fr. Taras to phone in advance 

Йорданське Посвячення Домів 

Посвячення домів парафіянам розпочинеться 19 січня по обіді в домі Іларіона. І продовжується 
до 15го лютого. Свящ. Тарас, старається дзвонити наперед до вас, домовитись. 

Why we Bless Water and Our Homes. 

Blessed water is a form of God's Grace. It cleanses the believer from spiritual uncleanliness, it 
sanctifies the person who prays and drinks of it, it strengthens our faith during our spiritual struggle as 
we grow closer to God. . . . 

. . . .Чудодійних дій святої води сподобляються лише ті, хто споживає її з живою вірою в 
обітниці Божі і силу молитви Святої Церкви, ті, які мають чисте і щире бажання змінити життя,  
покаятися і спастися 

Хрещенська вода – це святиня, яка має бути в домі кожного православного християнина. ЇЇ  
бережно зберігають біля святих ікон. Хрещенська вода, як і Святе Причастя, приймається 
віруючими тільки натщесерце. 

Освячуюча і животворча дія святої води розповсюджується як на тіло і душу людини, так і на всі 
предмети, які служать для її духовного і тілесного життя. Свята вода гасить полум’я 
пристрастей. Відганяє злих духів – ось чому окроплюють святою водою домівки і всяку річ, яку 
освячують. 

Таку силу вода отримує через молитовне призивання на неї Божого благословення. . . . . . . . .. . 
Єп. Агапіт (Гуменюк) Джерело: www.cerkva.info 


