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Nativity in the flesh of our Lord,
God and Saviour Jesus Christ
Tropar, Tone 4:
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.

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.

V. Rev. Archpriest Fr. Taras Makowsky
Cellular: 306-222-0274 Phone: 306-931-8595 otm.makowsky@sasktel.net

Sunday: Hours-9:00 a.m. Divine Liturgy-10:00 /Feast Days: Divine Lit-10:00 a.m. or as announced

Сердечно Вітаємо!
We extend a warm, cheerful, hearty Welcome
To all our Parishioners & Visitors Worshipping with us today!

Христос Народився! Славімо Його!
Christ Is Born! Let Us Glorify Him!
Сповідь / Confession will be heard before the Divine Liturgy and after Vespers.
Проба Катедрального Хору / Cathedral Choir Rehearsal: Monday – 6:00 p.m.
Проба Хору Діброва / Dibrova Ukr. Folk Ensemble Rehearsal: Wednesday – 1:00 p.m.
Робочі дні Союз Українок / U.W.A.C. Work Bees – Watch for information

January / Січень– - Schedule of Services
Sat. Jan 6

Holy Nativity Eve/ Навечір’я Різдва Христового
Complines: 10:00 pm Divine Liturgy / Св. Літургія 11:00 p.m
Tone/Голос 5 - Gal. 4:4-7 - Mat. 2:1-12

Sun. Jan. 07 Nativity of Our Lord /Різдво Господа Нашого Ісуса Христа
No Divine Liturgy at Cathedral / Нема Служби в Катедрі
Mon. Jan. 08 Synaxis Most Holy Theotokos / Собор Пр. Богродиці
Divine Liturgy / Св.Літургія 10:00 a.m.

Service at Ilarion Residence Chapel
Tues. Jan. 09 St. Stephen’s Day / Св.Архидиякон Стефана
Sun. Jan. 14 Sunday after Nativity-Before Epiphany : St. Basil /
Нед.Після Різдва і пер. Богоявлення : Св. Василія
Divine Liturgy / Св. Літургія 10:00 a.m
Tone/Голос 7 – 2 Tim 4:5-8; Mark 1:1-8

Thurs. Jan 18 Theophany Vigil /Навечір’я Богоявлення
Great Blessing of Water 5:00 p.m.
Tone/Голос 7 - 1 Cor 10: 1-4 – Mark 1:9-11 (Blessing of the Waters)
1 Cor 9:19-27; Lk. 3:1-18 (Vespers)

Fri. Jan. 19

Theophany Vigil Feast of Jordan/Св’ятого Богоявлення Йордан
Divine Liturgy / Св.Літургія 10:00 a.m.
Tone/Голос 7 - 1 Cor 10: 1-4 – Mark 1:9-11
Blessing of Waters - Ephes 4:7-13 - Mat. 4:12-17

Sun. Jan. 21

Sunday after Theophany/ Неділя після Богоявлення
Divine Liturgy / Св. Літургія - 10:00 a.m.
Tone/Голос 8 - 1 Timothy 4:9-15 ; Luke 19:1-10
Sunday After - Ephesians 4:7-13 ; Matthew 4:12-17

Sun. Jan. 28

Sunday of Publican & Pharisee/ Неділя Митаря і Фарисея
Divine Liturgy / Св. Літургія - 10:00 a.m.
Tone/Голос 1 - 2 Timothy 3:10-15 ; Luke 18:10-14

Христос Народися!
Славім Його!
Christ is Born!
Let us Glorify Him!
On this glorious and joyous day – the Birth of Lord Jesus Christ, this feast of peace and
God’s love, we greet all of you in the spirit of joy, and with our humble words in the
name of the Unspoken Word of our newly born in the manger.
During this Holiday Season, we hope that you and your family will be
celebrating and rejoicing together. We wish you good luck, health,
happiness and prosperity.
Merry Christmas and a Happy New Year!

Christ is born! Let us Glorify Him!
Father Taras Makowsky & Cathedral Parish Council, along with member organizations
UWAC, TYC & CYMK of the Ukrainian Orthodox Cathedral of the Holy Trinity
У світлий і радісний день Різдва Господа нашого Ісусу Христа, цього празника
миру і Божої любові, з почуттям духовної радости вітаємо і ми всіх Вас правді
смиреним словом в ім’я Несказанного Слова, безмовного в яслах.
Підчас цих Свят Різдва Христового, сподіваємся що Ви, і з вашими родинами,
будете святкувати й веселитися разом. Бажаємо Вам щастя, здоров’я, та
добробуту, і Веселих Свят Різдва Христового, і Щасливого Нового Року!
Христос Народився (Раждаєтся)! Славімо Його!
Отец Тарас Маковскьий і Управа при Катедри Пресвятої Тройці

"To our faithful and friends, who have come to worship with us,
we welcome you. Please come and join our family in regular weekly
worship in our Cathedral"
Дорогі парафіяни та друзі нашої Катедри, які відвідують наші
Богослужіння. Щиро запрошуємо Вас також приходити та
молитися разом із нами на наші буденні служби.

Prayers for the Faithful - Молитви Для Вірних

Nick Budzak

Nadia Demkiw

Lily Herman

Joe Horachek

Toni Horachek

Paul Kodak

Kay Kostyk

Michael Kerelchuk

Rose Kerelchuk

Mary Maksuta

Elaine Maksymiuk

Ann Michayluk

Dobr. Erika Olesiuk

Myron Petrow

Elsie Powalinsky

Peter Powalinsky

Clark Remenda

Susan Senko

Michael Sorochka

Alexandra Shewchuk

Elsie Stefanuk

Ernie Wasylciw

Vera Webster

Please let Father Taras or Nadine Potts know of others whom we should remember in our prayers or when
you feel your name could be taken off the list.










Deepest Condolences: The members of the Ukrainian Orthodox
Cathedral of the Holy Trinity wish to express sincerest sympathies to the
families who recently experienced sorrow through the repose of their loved ones:




David Hawrysh, Adam Skoretz, William Welbourne

Memory Eternal — 
ОГОЛОШЕННЯ - PARISH ANNOUNCEMENTS
Збори Парафіяльної Управи Катедри: Слідуючі збори управи
Катедри відбудуться 9-та січня, год. 7:00 вечором. Як маєте щось
на увазі, яке відноситься до нашої катедри, прошу подайтеся до когось на управі.
Cathedral Parish Council Meeting: The next meeting will be held on
Tuesday, January 9th at 7:00 pm in the Church basement.
If your have concerns or observations, concerning our cathedral parish,
please call one of the council members & express your thoughts.
Annual General Meeting January 21st Січня

Збори Союзу Українок Канади – Відділь Ім. Ольги Кобилянської:
Слідуючі загальні збори Сoюзу відбудуться у неділю,
28-го січня о год. 1:00 по обіді. Запрошуємо всіx членкинь
U.W.A.C. – Olha Kobylianska Branch: will hold their regular
meeting on Sunday, January 28th at 1:00 p.m.
We invite all members to attend this meeting
Thank you to all the ladies and gentlemen who have worked so
hard all year to mix, roll, pinch, braid kolachi, create
wonderful paskas, cook rice, make lunches, dinners & suppers,
wash dishes, care for laundry, keep our cupboards stocked
with groceries, hold candles, clean the Church, polish brass,
decorate for special events, serve at suppers, sell frozen
product, and the list goes on & on. . . .
This has been a busy year filled with not only working
together, but one of fellowship and worship together.
Greetings on the Feast of the Nativity of Christ
Веселех Свят Різдва Христового і Щасливого Нового Року
Carol Cisecki, President UWAC Olha Kobylianska Branch

Schedule of Work BeeS
Varenyky/ Perohy Prep: 8:00 am
Wednesday: January 24th
Varenyky/Perohy Pinching: 9:00 am
Thursday:

January 25

th

Товариство Українців Самостійників
Загальні Збори відбудутьса у четвер, 25-го Січня
о год. 5:30, гостинніст – о год. 6:00, вечеря і збори
USRA/TYC - Saskatoon ‘Steppe’ Branch:

Will hold their next general supper meeting on Thursday January 25th
Social 5:30 – Supper – 6:00 - Meeting to follow
.

. . . . . From the Desk of the Cathedral Chair
Annual General Meeting Notice Sunday January 21, 2018
As per section 11 of the By-Laws of the Ukrainian Orthodox
Cathedral of the Holy Trinity notice is hereby given of the Annual General
Meeting to be held on Sunday January 21, 2018 in the church auditorium. All members
are invited to attend. If one-fourth (25%) of the members are not present, the
Chairperson shall ask the members present to vote on a motion to proceed with the
meeting. If the motion is not passed with a majority vote, then the meeting is
adjourned for fourteen (14) days and then is valid regardless of the number of members
present.

Proposed Bylaw Amendment
The parish council proposes that the position of Manager (Administrator) be continued
under the listing of "A" Executive Officers however this position does not have voting
privileges.
If you have any questions call Rod Antonichuk, President Holy Trinity Cathedral

- Contractor selected from bids received for replacement of
freezer/cooler unit in Auditorium
- Otets Makowsky has eight weddings booked for next year

-

- Note: Information on finances is available to any parishioner
& can be obtained by contacting the Treasurer,
Ilaria Powalinsky, or any member of Parish Council Executive
Jordan Supper is January 18th, 2018. See Bulletin article for details
Elders/Старші Брати are needed, call Otets Taras to volunteer
Holy Trinity Cathedral AGM is Sunday January 21, 2018
Annual Field & Stream Supper (January 26) planning is almost completed

- Parish Council members welcome phone calls or discussion on issues
President: Rod Antonichuk 881-0008 Vice-Pres: Larry Klopoushak 242-2753

Annual General Meeting
Ukrainian Orthodox Cathedral of the Holy Trinity
Sunday, January 21, 2018 at 1:00 p.m.
We invite all members to attend
Come hear reports, participate in electing your new executive and committee
members and help formulate plans & Projects for 2018.

Річні Загальні Збори Катедральної Громади
Збори відбудуться в авдиторії
У неділю, 21-го січня, 2018 р.
У год. 1:00 по обіді
Просимо всіх членів прибути на ці важливі збори. Почути звіти, вибрати
новий заряд. Та рішити проєкти на слідуючий рік

Reports Reports
Submit Annual Reports
Reports are needed from: Fr. Taras, UWAC, TYC, CYMK,
Heritage, Mohlya Institute, Central Eparchy, Church Elders,
Sunday School, Choirs, Bingo, & Finance
Please submit reports to Gord Trischuk if you haven’t already done so
Please send in your reports so the Annual Meeting Booklet can be distributed prior to the AGM

Вечеря Вареників: Слідуюча вечеря вареників
відбудиться у п'ятницю, 23-го лютого - Просимо всіх від
год. 5:00 – 7:00 вечором.
Ціна за вечерю з десертом є $12.00.
Ковбаса та голубці окремо продаються.
Next All-You-Can-Eat Varenyky Supper:
The next all you can eat Varenyky Supper will held at the
Ukrainian Orthodox Auditorium on Friday, February 23th from 5:00 – 7:00 p.m.
Cost is $12.00 (includes dessert) Extras priced separately. Bring your family and friends
Frozen Varenyky/Perogies & Cabbage Roll sales: Saturday, February 24th 10am – 12:00

Team 1 with Cindy and John Didula coordinating

Йорданська Свята Вечер'я Feast of Jordan Holy Supper
Vespers & Blessing of the Holy Waters at 5:00 p.m. Навечір’я Богоявлення

Community Holy Supper to follow

Please bring Christmas baking to share with everyone
The Choir will sing Schedrivky & envelopes will available for donations

Запрошуємо усіх вірних нашої парафіяльної
родини на спільну Святу Йорданську вечер'ю,
яка відбудеться у четвер 18-го січня ц.р. Зараз
після Йорданського Великого освячення
води в нашій Церкві.
Ціна Білети : дорослі і студенти/adults &
students: $10.00 : діти 7 – 12 років/ children 7-12
years: $5.00 ; діти до сім років безкошти/children
6 years and under are free.
We welcome our faithful to attend the Feast of Jordan Holy Supper on Thursday
January 18th, in our Auditorium. The supper will follow the Great Blessing of
Water in our Ukrainian Orthodox Cathedral.
Admission by ticket only. Deadline: Sunday, January 14, 2018
Можна замовляти білети від / tickets available from:
Carol Cisecki 343-9987 : Carol Shinkewski 373-0479 : Alicia Klopoushak 242-2753

To kneel or not to kneel . . . Про Молитву
Молитву на колінах не заведено творити в неділю, і від Різдва до
Йорданських свят. Від 7-го січня до 19-го січня не клякається
Please remember that because of the joy of the Nativity feast, there is NO
kneeling in church from Christmas to Epiphany (January 7th to January 19th)
“All of Creation is filled today with joy because Christ is born of a Virgin..”

So, Please stand

January 7th-19th

не клякайте від 7-го січня до 19-го січня

Join us at the Extraordinary Sobor
Saskatoon, SK. August 9-12, 2018

Celebrating 100 years
of the

Ukrainian Orthodox Church of Canada



Historical Country Parish Tour
Historical Ukrainian City Tour
 Academic Symposium
 Clergy Conference
 River Cruise
 Youth Program
 Gala Banquet and Concert

14th Annual Field & Stream Wildlife Supper - Меню Дикої Природи
Friday, January 26, 2018
5:30 p.m. Hors d'oeuvres

6:30 p.m. Supper

Moose/SteelheadTrout/Deer/Northern Pike & more
Tickets $30.00 each (Advanced tickets only)
Prizes / Raffles / Live Auction that night.
Special Guest Auctioneer
Music by “Three Cavaliers”

Tickets available from:
Rod Antonichuk (306)881-0008
Rev. Fr. Taras Makowsky (306)931-8595
Andriy Hawrysh (306)549-4818

Clark Remenda (306)281-9207
Julian Makowsky (306)270-3667
Nestor Kowalsky (306)931-0988

CHRISTMAS FLOWERS
The Sisterhood, is appealing to members of our Cathedral family
to generously donate towards the Christmas Flowers. The
flowers will be adorning Cathedral throughout the festive services.
We express our thank you in advance for your generosity and support
Різдвяні Квіти Як це було в минулому році, Сестрицтво звертається до
Катедральної родини, щедро жертвувати на Різдвяні Квіти. Ці квіти
прикрашуватимуть наш Катедральний храм упродовж Різдвяного
сезону.Висловлюємо нашу подяку наперед за вашу щирість
Please contact /телєфон: Alice Sopatyk/Олеся Сопатик 933-2572

♪ Listen to CJWW 650 AM radio

January 6 at 7:00 pm for a half hour
program of carols and Christmas messages

♪

If you would like to receive carolers in your home
or if you would like to go caroling, call
Larry Klopoushak, 242-2753 or Stan Hawryliw, 652-3178

♪ Sunday January 14:
Caroling following coffee/fellowship
All our welcome to come listen, join in and give their 'koliada' at that time

Consistory Report
The Consistory of the Ukrainian Orthodox Church of Canada
held its Fall meeting in Winnipeg, Dec. 6-9, 2017.
Some brief notes.

 Finances and debt management/reduction continue to be major issues that need to
be addressed and dominate discussion. A full time financial manager, Lois Harcus, has
been hired. Hopefully she will help in getting a plan in place that will get the
Consistory on a stable and successful economic path. Due to fiscal restraints, most
projects are being deferred until next year to be re-examined if it is possible to
implement later.
A number of other issues were discussed during the meeting.
 One of the primary discussions was the upcoming 2018 Celebratory SOBOR
commemorating the 100th Anniversary of the UOCC to be held in Saskatoon, Aug. 9-12.
 The Consistory office is still in the process of trying to restructure its operations
in a more effective manner. This is occurring at a ‘snails’ pace.
Church Goods will be in the process of selling off remaining stock, and a decision
as to what services will be provided in the future will be made once the remaining stock
has been cleared.
“Visnyk” will also be undergoing changes, but as of yet, there is no editor or person
responsible for the website.
 Discussion on developing the land adjacent to the Consistory building and a more
effective use of the unused space in the Consistory building.
 Spring Consistory Board Meeting slated to be held in Saskatoon, May 16-19/18.
 A joint meeting of the Consistory Board, St. Andrews College board, and the
UOCC Foundation board was held Friday evening in hopes of improving communication
and dialogue.
 It was announced that Zennia Yuzik has resigned from the Consistory Board due
to health concerns. It was decided that the Consistory would not fill any of the vacant
positions for the remainder of this term.
If anyone has any specific questions, please feel free to call me and I will try to answer
or address your concerns as best as possible. wsrybalka@sasktel.net
Thank you. Submitted by Wasyl Rybalka

Orthodox Women’s retreat
April 27th – 29th – 2018
Queen’s House of Retreats Saskatoon
Theme: “Keeping Our Spark Alight for Christ”

Speaker: Matushka Constantine Palmer, St. John's Newfoundland
(she has written: 'Scent of Holiness' & 'Sweetness of Grace')
Mother / Daughter special will continue with one paying half the fee

12 страв на Різдвяний свят-вечір 12 Traditional dishes for Christmas Eve
Наближається вечір 6 січня. Завтра — Різдво Христове. На
українських кухнях ще кипить робота. Тут і вариться. і
печеться. Із появою першої зірки ми сядемо вечеряти. Що
ж має стояти на столі на традиційну вечерю і що
символізують різдвяні страви
1. Кутя— Варена пшениця з медом і маком є актом
жертви Богові, бо пшениця з медом — це сакральна
частина Святої вечері. Мак — Символ мучеництва,
безневинно пролитої крові. Мед — «Символ чистоти,
Божого слова.
Kutya - boiled wheat with honey and poppy is an act of
sacrifice to God. Poppy - symbol of martyrdom, innocently
and spilled blood. Honey is the symbol of purity, God's Word.
2. Горох (Горох з капустою) — Символ Божої весни, яка завжди відроджується в людині
після занепаду.
Peas (Peas with saurkrat)- symbol of God's spring, which is a rebirth after the fall of man
3. Капусняк — Капуста виступає як символ простоти, а однак міцності, скупченості і
односто колом однієї твердої основи.
Cabbage/saurkraut - Cabbage serves as a symbol of simplicity & strength, unity around a solid
foundation.
4. Борщ — Символ торжества добра. Різдв’яній борщ заквашується попередньо
приготовленим квасом з буряків, тому має темно-червоний колір. Він ще символізує кров
вифлеємських дітей, знищених за наказом Ірода.
Borscht - the triumph of good character. Christmas lenten borscht (could be with beet kvass) , and
which has a deep red color. It still symbolizes the blood of the children of Bethlehem, destroyed
by order of Herod.

12 страв на Різдвяний свят-вечір 12 traditional dishes for Christmas Eve (con’t)

5. Голубці —Сама назва цієї страви вказує на її символічну. Голуб — символ Божої
любови, символ Святого Духа, символ краси і сили отриманої від Сотворителя.
Stuffed cabbage(cabbage rolls): The name of this dish points to its symbolism of a Dove symbol of God's love, a symbol of the Holy Spirit and of beauty and strength received from God
6. Риба — У ранньому християнстві риба була прийнята як символ Христа багатьма
Отцями Церкви. Знак риби був першою монограмою Христа. Віруючі, учні Христа, як і Він
самих, уподібнювалися рибам, які перебувають у безпеці лише у «воді вчення». Три
переплетених риби або три риби з однією головою символізують Трійцю.
Fish – Fish, in early Christianity was adopted as a symbol of Christ by many Fathers of the
Church. Star Fish was the first monogram of Christ. (Greek abbreviation IHTIOS) Fishermen
were the first disciples of Jesus, who told them that they would be "fishers of men " Three
interlocking fish or three fish with one head symbolize the Trinity.
7. Вареники — символізують достаток. Місце людини Господь призначив в Царстві
Божому, де вона почуває себе добре «як вареник у маслі».
Varenyky/Perohy/dumplings - symbolize abundance. Man has been appointed a place in the
Kingdom of God where there is eternal happiness
8. Млинці — Своєрідний символ сонця, — новим Сонцем для християн став Ісус Христос.
Pancakes - symbol of the sun - the sun for new Christians became Jesus Christ.
9. Каша — Каша символізує продовження роду, це Божий народ, який консолідується
навколо новонародженого Ісуса і переображуеться. Каша є символом спільного союзу
людей завдяки освяченню людського роду, що до нас прийшло через воплочення Сина
Божого.
Porridge - Porridge symbolizes procreation - It is the people of God, which consolidate around
the newborn Jesus. Porridge is a common symbol for the union of people through sanctification of
the human race that came to us through the incarnation of the Son of God.
10. Пиріжки (коржі) — Символ, здоров’я і щастя, які людина зможе одержати у
постійному спілкуванню з новонародженим Ісусом.
Patties ( cakes made with beans or mashed beans) a symbol of health and happiness that people
can get from constant communication with the newborn Jesus.
11. Узвар (узвар, вода) — Являє життя, яка надає кожній людині Ісус сам ставши
людиною. Свята вода є символом очищення тіла і душі.
Compote ( stewed fruit , water) - It is a symbol of life as He himself became man. Holy water is
a symbol of purification of body and soul.
12. Пампушки — Святі на небі, які повірили в Ісуса і отримали вічне життя. Їх мільйони, і
кожна людина, зокрема християнин покликаний до тієї солодкої, повноцінного, вічного
життя. Слово «свято» походить від «святого» і звідси пампух — символ свята, радості, я
кі Богом даровані людям.
Pampushky (buns/doughnuts with filling)- Saints in heaven who believed in Jesus and receive
eternal life. Their millions, and everyone, including Christians called to the sweet, full and eternal
life. The word "holiday" comes from "holy" and here the doughnut or bun becomes a symbol of
celebration, joy that God bestowed upon people.
There are variations of dishes from region to region, and household to household.

Християнська символіка нашого Святого Вечора – Надвечір’я Різдва Христового

На ближається Перший Святий Вечір або Свята Вечеря перед Різдвом Христовим.
Частогусто, дотримуючись звичаїв Святого Вечора, у своїх хатах навіть не
замислюємося над їхнім значенням. Часом чуємо різні дивовижні пояснення того чи
іншого звичаю, який скидається скоріше на магію чи поганство, аніж на вираз
християнських переконань нашого люду.
Тож спробуймо пригадати християнське тлумачення того, що майже кожен з нас
чинитеме в часі Святої Вечері.
Вічнозелена ялинка, яку ставимо у своїх домах, є символом вічного життя, яке стало
доступне людям через Христа. Колись, у старих часах, ялинку прикрашали яблуками,
горіхами, цукерками і свічечками. Тепер їх замінили шкляні та пластикові прикраси,
електричні гирлянди. Це – символ Божих ласк і милостей. Солодкість цих прикрас –
символ небесних радостей і радостей християнського життя. У тому сенсі, прикрашена
ялинка є символом дерева життя, до якого людям відкрився доступ через Христа.
Світло – символ Христа – Світла, яке просвітило юдеїв і поган.
У Галичині, напередодні Святого Вечора, господар хати приносив зі стодоли сіно, яке
розстеляли на долівці світлиці, в якій вечеряли, та солому, яку розстеляли на столі, а
зверху накривали білим вишитим обрусом. Сіно на долівці символізує сіно вертепу, в
якому народився Месія, солома на столі – ясла, в які Марія поклала Ісуса, а білий
бруспелени, в які Христа сповито.
На одному з кутів стола кладуть під обрус або три зубці, або три головки часнику –
символ приходу трьох царів.
За старим звичаєм родина (кілька сімей з одного кореня) збирається у батьківському
домі та з появою на небі першої зірки сідає до вечері. Очікування першої зірки є
згадкою про очікування людством Спасителя перед першим приходом Христа на
землю. Нам, християнам, це очікування нагадує і про те, що й ми з радістю чекаємо
Повернення Того, Хто прийде у славі судити живих і мертвих, і чиєму Царству не буде
кінця. До того ж очікування першої вечірньої зірки є згадкою про прихід трьох
мудреців, яких зірка провадила на їхньому шляху до Вифлеєму (на гебрейській БетЛехем – дім хліба), де вони вклонилися довгоочікувано му Месії.
Як і годиться в християнській родині, Вечерю розпочинають з молитви, а опісля
найстарший в домі розділяє всім присутнім за столом просфору, яку попередньо
благословив в церкві священик, вмочену в мед з побажанням кожному того, чого він
найбільше потребує.
Хліб (просфора) є згадкою про Хліб життя – Євхаристійного Христа, а також і
символом нового життя, яке Христос приніс людям. Мед символізує те, що Христос,
як новий Мойсей, відкрив новому Божому народові вхід до Обіцяної землі – небесної
Батьківщини, куди стремить кожне людське серце.
Частим був звичай, щоб на святвечірньому столі горіло три свічки – як символ
Пресвятої Тройці. Часто ці свічки не ставили на свічник, а в посудину, наповнену
збіжжям. Це збіжжя згодом висівали в посудини за кілька днів до Великодня, щоб
проросле жито було символом Христового Воскресі н ня.
Кутя – символ багатства небесного столу, символ духовного багатства християнського
життя, є важливим елементом святвечірнього столу.
Пісність страв Святого Вечора є символом того, що навіть найкраще в земному житті є
всього лишень постом і приготуванням до Гостини Вічного Агнця.
Отже, треба знову відкрити для себе багатство символів нашої народної традиції, щоб
пригадати собі наші християнські корені, нашу закоренілість в Христовому Євангелії.
О. Орест: (Ukrainian Orthodox Word Vol.LXV Issue I-II, January-February 2015) reprinted with permission

Blessing of Homes
The visiting of homes with Blessed Water shall commence on
January 19, after lunch starting with Ilarion Residence. Fr. Taras will
carry on visiting homes till February 15. If special needs arise please
speak with Fr. Taras. It is the practice for Fr. Taras to phone in advance.

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, and 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. .
Blessing of the Home: A priest, once said that he gauged how interested people were in
things of God not by the percentage coming to Holy Communion, but the percentage having
their homes blessed. It seems to be a strange observation. But we may well ask ourselves
whether we look forward to the prayers and sprinkling with Holy Water to rid our house of
every evil and to fill it with every blessing or that the house itself, together with all living
members of your family be “filled with all the fullness of God?”
It is the responsibility of every priest to visit your home and bless it; It is your Christian
responsibility to ask for this blessing.
Prepare for the coming of the priest by:
1. Placing a white cloth on your table or near your icon corner. On it place a candle, an icon
or cross, & a wide bowl for the Holy Water.
2. Make a list with the first name of all who you wish the priest to pray for & place on table.
3. When the priest arrives, turn off TVs, stereos, computers, etc. Light the candle.
4. Ask everyone to gather around the table & if possible, join singing the responses/ tropar.
5. When the priest is ready to bless the house, a member of the family should take the
lighted candle and precede the priest into the places you want blessed.
6. Do not be upset, if the priest does not stay & chat or refuses your offer of food. He has
many houses left on the schedule, & others do not want to be kept waiting.
7. If you wish to give the priest an honorarium, place it in an envelope and give it to him or
the person who accompanies him after the blessing is over.
After the priest leaves, be still. Feel the difference in the atmosphere of the house.

January Anniversaries:

Too Cold

JANUARY BIRTHDAYS: Tsega Birhane (01), Maikelish Habte (01),
Godefa Mehari (01), Mebrinit Okubay (01), Jerry Oleksyn (01),
Alexa Smyrnov (01), Luliya Zerihun (01), Vladyslav Drozdovskyy (02),
Nicole Harmanovskyi (02), Aleksa Kalishnikov (03), Tetiana Mandrykina (03),
Jean Zaleschuk (04), Marina Kodak (04), Lissa Kindrachuk (05), Tatiana Iatsiuk (05),
Gloria Fornier (Ksiondzyna) (06), Inna Zhukov (06), Serhiy Koroliuk (06),
Volodymyr Antonov, Jr. (07), Paul Miazga (07), Sonia Kodak (08), Alex Dzialo (09),
Olena Malko (10), Vladyslav Kutsenko (10), Glen Paziuk (10), Sergii Stepanenko (10),
Kelly Helmke (11), Riley Bohle (12), Vitalii Dzhura (12), Denis Kurtseba (12), Zenia Kalyn (14),
Oksana Oleksandrenko (14), Tatiana Iatsuik (15), Oleksiy Kutssenko (15),
Dobr. Joanne Makowsky (15), Anna Mandrykina (16), Dennis Zlipko (16), Natalia Dzialo (17),
Artem Odintsov (17), Alice Sopatyk (17), Dominika Yushchyshyn (17),
Yaroslav Dobushevsky (19), Vesper Kowalsky (19), Dmytro Odintsov (19),
Ron Skwarchuk (19), Oleksandr Stepanenko (19), Serhiy Semyboroda (20),
Stephanie Kindrachuk (22), Kyleigh Skoretz (22), Oleksander Aleksandrenko (23),
Christina Rybalka (23), Marcie Braun (24), Volodymyr Kurnosov (25), Mark Scriviner (25),
Connie Demkiw (26), Ivanka Prystupa (26), Alina Yuschyshyn (26),Syl Syrnick (27),
Metodiy Georgier (28), Diane Doktor (29), Volodymyr Pohrebniak (29), Yuliya Druzhynin (30),
Doreen Petrow (31), Anfisa Rudnitsky (31)

На Многая і Благая Літа! May God Grant you Many Years!
Any announcements pertaining to our Parish Community are welcomed.
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