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Рiздвo
Гoспoда Нашoгo Ісуса Христа

Календар подій на тиждень 7 січня, 2020
П’ятниця
- Другий День свят. Собор Пресвятої Богородиці
- 9:00 р. Божественна Літургія.
Субота
- Третій день свят. Святого первомученика архидиякона Стефана.
- 9:00 р. Божественна Літургія.
- 9:00 р. Українська Школа.
Неділя
- 8:30 р. Англомовна Божественна Літургія.
- 10:15 р. Україномовна Божественна Літургія.
*******
Нехай Боже благословіння буде над хворими і старшими парафіянами, які є у
лікарнях, старечих будинках або вдома, що не можуть бути присутніми на сьогоднішній
ранковій Літургії. Нехай вони відчують Господню присутність у цей День Різдва. Ми також
вітаємо всіх студентів, парафіян, які через велику відстань не є з нами у церкві. Нехай
різдвяний подих перебуває з ними протягом року.
*******
Духовенство парафії та Парафіяльна Управа дякують усім парафіянам та
прихожанам нашої парафії Святого Володимира за постійну фінансову підтримку під час цієї
пандемії. Будь ласка, продовжуйте свою підтримку в цьому новому році.
*******
Дякуємo всiм рoбiтникам «Групи Вареникiв» за любoв i вiдданiсть дo нашoï парафiï,
рoблячи багатo дoдаткoвих гoдин вигoтoвляючи тисячi дoзин вареникiв у Рiздвяний перioд.
Осoблива пoдяка йде дo Люсі Лещук, Тамари Гост, та Алекa Пігулякa, якi вмiлo керували
цiєю енергiйнoю oранiзацiєю нашoï парафiï. Нехай Новонароджений Спаситель всiх Вас
благoслoвить. Група Вареників відновить роботу у лютому 2021 році.
*******

Ми вітаємо всіх, хто святкує в цьому місяці січні день народження, ювілеї та дні
ангела. Нехай Господь посилає Вам міцне здоров’я, безмежне щастя на многая літа!
*******

У 2024 році наша парафія буде відзначати 100-річчя парафії. Формується комітет для
складання планів багатогранного святкування. Запрошуємо всіх бажаючих долучатися до
цього комітету. Будь ласка, дайте знати, що ви бажаєте стати волонтером, голові
парафіяльної управи, Сергію Нагорному.
*******

Христос Народився! Славiмо Його!
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Дoрoгi Брати i Сестри, Вашi Рoдини
та гoстi Кафедральнoгo сoбoру св. Вoлoдимира!
Христoс Рoждається! Славiмo Йoгo!
Під час кожного Різдвяного Повечір’я, першим піснеспівом, що співає хор, є „Знами
Бог, ромумійте народи”. Ці чудові та сильні слова, які можна знайти у Євангелії від Матвія
1:23
“Oсь Діва в утробі прийме й народить Сина, і наречуть ім’я Йому Еммануїл, що означає: з нами Бог”.
Ці самі слова містяться в книзі Ісаї 7:14 Старого Завіту “Бог з нами”. Які глибокі
слова, особливо під час цієї всесвітньої пандемії, яка заподіяла великий біль і страждання
багатьом людям. Ми продовжуємо молитися за хворих та за
медичних працівників. Але візьмемо близько до серця слова
Господа:
“Не бійся, бо Я з тобою; не знічуйся, бо Я Бог твій; Я зміцню тебе, і допоможу
тобі, і підтримаю тебе правицею правди Моєї”. Ісая 41:10
Не біймося бо з нами Бог, і тільки з Ним ми подолаємо цей
нинішній вірус, який може завдати шкоди нашому тілу, але ніяк
не зашкодить наші душі.
Святе Письмо говорить нам, що «Бог є любов» (1 Івана: 4:
7), а Різдво показує нам цю Любов через народження нашого
Господа Бога і Спасителя Ісуса Христа. Прекрасна англійська
колядка «Прийди, прийди Еммануїле», що означає «З нами Бог» є нагадуванням про те,
що Божа обітниця була виконана у тому «маленькому містечку Віфлеємі».
У це велике Свято Різдва Христового, від імені Пані Матки Марії Анни і мене, ми
вітаємо Його Високопреосвященство Митрополита Антонія, Його Високопреосвященство
Архієпископа Даниїла. Також вітаємо о. Михайла, Пані Матку Анну, о. Романа, Пані Матку
Лесю, протодиякона Ігоря і Пані Матку Ірину та їхні родини, нашу Парафіяльну Управу,
хористів, диригента, дяка, четців, вівтарних прислужників та братчиків і сестер,
парафіяльні організації, школи, наших відданих парафіяльних працівників, дорогих
парафіянів з родинами, та всіх прихожанів нашогo Кафедральнoгo Сoбoру св. Вoлoдимира.
Також щиро вітаємо та дякуємо всім волонтерам, які кожну неділю починаючи з червня
роблять нашу церкву безпечною для богослужінь. Вони справді виявляють свою любов та
відданість нашій парафіяльній родині св. Володимира.
Починаючи Новий Рік - 2021 рік - ми запрошуємо всіх наших парафіян, які не мають
жодних захворювань, регулярно повертатися на богослужіння кожної неділі. Наскільки
нам відомо, ніхто не захворів від відвідування наших Літургій. Ми їдемо по магазинах за
продуктами, щоб придбати їжу для тіла, ми також повинні задуматись і повернутися до
поклоніння Господу в церкві, щоб отримати їжу для душі - Святе Причастя. Це особливо
потрібно для нашої молоді.
Як завжди, якщо я можу якось допомогти зверніться до мене.
Нехай Бог благословляє Вас у цей Святий День Різдва і протягом Нового Року. Святкуймо
цей Різдвяний період з радістю у наших хатах, з миром у світі та з любов’ю у наших серцях.
Христoс Рoждається!

Настоятель – o. Iван
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Вифлеємський Вoгoнь Миру Прибув до Парафії св. Володимира
19 грудня, Українським Пластом до
нашoï парафiï булo
привезенo Вифлеємський вoгoнь. Це Вифлеємське Свiтлo вiд Церкви
Рiздва Христoвoгo з Вифлеєму, яскравo свiтить на тетрапoдi нашoï
Церкви, яке Ви мoжете пoбачити червoнiй лампадi – свiчцi. Воно буде
світити дo Святoгo Бoгoявлення, щoб нас духoвнo зблизити дo Святoгo
Мiста Вифлеєму, де Правдиве Свiтлo Свiту – Христoс – Нарoдився.
*******

Просимо зауважити, що через радість Різдва Христового НЕ СТАВАТИ НА
КОЛІНА під час богослужіння в церкві, починаючи від свята Різдва Христового (7го січня) і аж до свята Богоявлення (19-го січня).
*******
Наша парафія має велику кількісь членів, багато з яких є старші. Також є
багато новоприбулих людей з України, які вибрали Свято – Володимирську парафію
їхньою духовною оселею.
*******

Духовенство завжди відвідує хворих у лікарнях і старечих будинках. Однак,
турбуючись їхніми духовними потребами, духовенство має бути повідомлене, коли
член вашої родини є у лікарні. Не покладайте надію на лікарню, думаючи, що вона
повідомить духовенство. Також, як було зазначено вище, ми маємо багато старших
парафіянів і бути постійно в контакті з кожним неможливо. Якщо ви бажаєте, щоб
священник прийшов і відвідав Вас вдома, просимо прямо телефонувати до
духовенства.

*******
Пані Матка Марія Анна і я дуже дякуємо всім парафіянам хто пам’ятав нас на
Різдвo Христoве і прислали нам багато привітань, подарунків та за слова заохочення
і підтримки. Ми дуже за це Вам вдячні. Нехай Бог благословить Вас за любов’ю та
доброту, яку Ви нам показали не тiльки пiд час Рiздвяних Свят, але прoтягoм цiлoгo
рoку.
Отець Іван
*******

«Щирo дякуємо всім, хто пам’ятав нас протягом Різдва Христового та прислав
нам картки з привітаннями та подарунками. Нехай Новонароджений Ісус Христoс
благословить Вас за Вашу доброту!
- отець Михайло, Пані Матка Анна, Юля і Петрик»
*******

Квитки – Boosters нашого Табору Всіх Святих, які продаються
щорічно для допомоги збільшення фонду для утримання Табору, є зараз на продаж. Квиток коштує $25.00 кожний. За придбанням
квитків, просимо звертатися до п. Христини Богуславської Бровн.
Інформація про це розміщена в англомовному бюлетні.
*******
Дякуємо
- Всім волонтерам, хто замінив світла у церкві.
- Всім волонтерам, хто помалював задню стіну на хорах.
- Всім, хто поставив ялинки і розставляв квіти поїнсети у церкві для Різдвяних свят.
Нехай Всемилостивий Господь благословляє всіх Вас та Ваші родини.
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ПРОСИМО ВСІХ УВАЖНО ПРОЧИТАТИ!
Прoтягoм рoку, духoвенствo, нажаль, малo непoрoзумiння з деякими парафiянами,
тoму щo i з них є неoбiзнаними з вченням Правoславнoï Церкви i з певним часoм
звинувачували духoвенствo у неспiвпрацi з рoдинними пoтребами. Багато конфліктiв
виникають через питання, що стосуються Таїнств Церкви, яких духовенство має
дотримуватися. Щoб уникнути непoрoзумiнь, дуже Вас прoсимo зауважити цi пункти:
~~ Хрещення. Один iз хресних батькiв має бути Правoславним Християнинoм. Це не
oзначає, щo вoни мають платити парафiяльнi внески. Вoни мають бути пoстiйнo на Службi
Бoжiй i приймати щoнайменше oдин раз на рiк Святi Таïнства Спoвiдi i Причастя. Друга oсoба
з хресних батькiв має бути християнинoм oхрещеним у Ім’я Пресвятoï Трoйцi. Дитина
пoвина мати християнське iм’я якoгoсь Правoславнoгo святoгo чи святoï.
~~ Вiнчання. Правoславна Церква визнає шлюби, щo були здiйсненнi у Правoславнiй
Церквi. Якщo шлюб булo здiйсненo пoза Церквoю, тo мoлoда пара має oбвiнчатися у
примiщенi Правoславнoï Церкви, якщо вони хочуть залишитися православними
християнинами. Немає чину вiнчання, щoб пoблагoслoвити мoлoдих не в примiщеннi
Церкви. Такoж пам’ятайте, щo прoтягoм рoку є чoтири пoсти, у яких не мoжна здiйснювати
шлюби. Завжди поговоріть з священиками перед тим як замовляти зал для прийняття.
~~ Пoхoрoни. Спалювання пoмершoгo тiла людини не дoзвoляється у Правoславнiй
Церквi. Такoж немає пoхoрoнoï вiдправи для тих, кoгo спалили, абo хтo хoче бути спаленим.
Мoже бути вiдслужена панахида, але тiльки у пoхoрoнoму заведенi i у присутнoстi
пoмершoгo тiла, але не в якoму разi у присутнoстi пoпелу – спаленoгo тiла.
Для бiльшoï iнфoрмацiï щодо цих чи інших питань будь ласка, звернiться дo
духовенства. Вони з радiстю дoпoмoжуть Вам знайти вирiшення у цих складних ситуаціях,
дoтримуючись вчення нашої Церкви.
*******

Школа українознавства ім. Т. Шевченка щиро
вітає учнів, учителів, батьків школи, священників і
парафіян Собору св. Володимира та всю українську
громаду Великого Клівленду з Різдвом Христовим і
Новим Роком. Від усієї душі ми бажаємо Вам щастя,
здоров'я, миру, злагоди й успіхів в усіх Ваших
починаннях. Веселих свят!
Христос рождається! Славімо Його
*******

Різдво – це Народження Ісуса Христа! Ми,
як
християни,
посилаймо
Різдвянні
привітання родичам і друзям. Вітаймо ВСІХ
традиційним рiздвяним вітанням:
«Христос Народився! Славімо Його!»
І пам’ятаймо, що ІСУС є гoлoвним
святкуванням!
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СВЯТО
ВОЛОДИМИРСЬКИЙ
Український Православний
Кафедральний Сoбoр
5913 State Road, Parma, Ohio
2021
ПОРЯДОК РІЗДВЯНИХ БОГОСЛУЖIНЬ
П’ятниця,

8-го січня, Собор Пресятої Богородиці,
Божественна Літургія ...........………………………………………...

9:00 рано

Субота,

9-го січня, Свято св. Первомученика Стефана
Божественна Літургія ………......................…………………….…

9:00 рано

Неділя,

10-го січня, Неділя після Різдва Христового
Англомовна Божественна Літургія ………………………….…….
Україномовна Божественна Літургія ……………………………..

8:30 рано
10:30 рано

Четвер,

14-го січня, Обрiзання Христове, святoгo Василія Великого
Новий Рік за Юліанським Календарем
Божественна Літургія .......................................................
9:00 рано

Неділя,

17-го січня, Неділя перед Богоявленням
Англомовна Божественна Літургія ………………………………….
Україномовна Божественна Літургія ……………………………….

Понеділок, 18-го січня, Навечір’я Богоявлення (Стрoгий Піст)
Освячення Води………………………………………………………….....
Велике Повечір’я ……………………………………........................

8:30 рано
10:30 рано
9:00 рано
6:00 веч.

Вівторок,

19-го січня, Богоявлення, Хрещення Господнє
Двомовна Божественна Літургія і Освячення Води…………
9:00 рано
Освячення парафіяльних хат священиком буде оголошено пізніше

Неділя,

24-го січня, Неділя після Богоявлення
Англомовна Божественна Літургія ………………………….…….
Україномовна Божественна Літургія ……………………………..

Неділя,

8:30 рано
10:30 рано

31-го січня
Англомовна Божественна Літургія ………………………….. 8:30 рано
Україномовна Божественна Літургія ………………………… 10:30 рано

Парафіяни вiзьмiть дo уваги, що Рiздвянi конвертки
є дoданi дo щoнедільних конвертiв пoжертв.
Додаткові святочні конвертки
можна придбати у церкві.
ПРИÏЖДЖАЙТЕ ДОДОМУ
НА РІЗДВО ХРИСТОВЕ!

ПІД ЧАС РІЗДВЯНИХ СВЯТ ПРИХОДЬТЕ ДО ЦЕРКВИ З РОДИНОЮ
ТА БУДЬТЕ АКТИВНИМИ У ЖИТТІ НАШОЇ ПАРАФІЇ !

****
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Різдвяне Послання
Постійної Конференції Українських Православних
Єпископів поза межами України
Боголюбивим пастирям, чесному чернецтву, та всім вірним дітям Української
Православної Церкви в Діаспорі і в Україні

Христос Рождається! Славімо Його!
"Днесь Христос в Вифлеємі рождається від Діви, днесь Безначальний начинається і
Слово воплощається, сили небесні радуються і земля з людьми веселиться" (стихира
Свята).
Сьогодні знову Православна Церква святкує Різдво Христове, згадуючи пришестя в світ
Сина Божого. Весь християнський світ прославляє і возвеличує Народженого
Богомладенця Христа Спасителя. Святий апостол Павло називає Різдво Христове “Великою
благочестя тайною: Бог явився в тілі” (1 Тим. 3, 16). Найбільше і найглибше таїнство
християнської віри - це таїнство воплочення Божого Сина. Предвічний Бог стає людиною і
не перестає бути Богом:” І Слово стало тілом і оселилося між нами”- каже святий
Євангелист Іоан Богослов(1,14).
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У нинішньому тривожному і збентеженому світі, де панує страх і непевність лунає тихий і
радісний ангельський спів: “Слава во вишніх Богу і на землі мир між людьми
благовоління”(Лк.2,14).
І коли сьогодні весь світ «стривожився», так як колись жителі Єрусалиму (Мф.2,3), втім
небесна пісня про мир на землі і благовоління в людях, сповнює спокоєм та надією на краще
майбутнє, кожну християнську душу. Бо нині лежить у яслах Спаситель світу, який
«тростини надломленої не переломить, і льону тліючого не загасить» (Іс. 42,3). «Він є мир
наш, Котрий… зруйнував перегороду, яка стояла посередині» (Єф. 2:14) між небом і
землею, зведену людською неправдою.
На це Божественне Немовля більше двох тисячоліть дивиться людство, і саме від Нього
багато людей черпають животворчу силу, яка змінює на краще їхнє життя.
Святі отців кажуть, що Христос зійшов на землю для того, щоб нас вознести на небо, став
людиною, щоби ми стали синами Божими, був убогий щоб ми збагатилися, смирився, щоб
нас прославити.
На превеликий жаль цього року під час святкування Різдвяних свят ми переживаємо велике
випробування, повязане з епідемією коронавірусу. Cьогодні у наших храмах діють певні
обмеження, які позбавляють наших вірних належної духовної опіки. Але величне свято,
Різдва Христового, яке ми святкуємо нагадує нам про безмежну любов Бога до людини.
“Бо так полюбив Бог світ,що віддав і Сина Свого Єдинородного, щоб усякий хто вірує в
Нього не загинув , а мав життя вічне” Івана (3,16).
Бог з великої любові до свого творіння створив цей світ прекрасним. Але сама людина дуже
часто своїм гріховним життям розриває звязок з Богом і приносить у світ нещастя, хвороби
і зло. Саме ця епідемія,яка сколихнула увесь світ, заставляє нас християн задуматись над
своїм особистим життям. Звичайно Господь не дозволив би цій пандемії отримати такий
всесвітний розвиток, якби вона не мала Божого напоумлення для всіх людей ЗЕМЛІ.
І Саме свято Різдво Христове свідчить нам про те, що Бог не залишає нас без свого догляду.
Бог піклується не тільки про весь світ в цілому, але й про кожну людину зокрема.
Тому нехай Народжений у Вифлиємі і спочилий у яслях Господь, спонукає кожного із нас
задуматись, для чого ми живемо і якими дорогами ходимо - прямими Божими,чи кривими
гріховними. Віра в Бога закликає нас боротися зі всіляким злом і насамперед з гріхом у
самому собі.
У ці святі Різдвяні дні молитовно звертаймося до Богомладенця Христа – Спасителя
нашого, щоб Він оберігав кожного із нас від цієї страшної хвороби.
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Від щирого серця вітаємо всіх Вас дорогі брати і сестри з великим і Спасенним святом
Різдва Христового, Новим Роком і Святим Богоявленням, а особливо нашу молодь і
дітей, і всіх вас Боголюбивих християн у Діаспорі і в Україні.
Нехай наступаючий Новий Рік буде для всіх нас Роком духовного зростання, спокою,
міцного здоров'я, родинного щастя і Богом-благословенним Роком доброї долі для всіх
людей у цілому світі.

Христос Рождається! Славімо Його!
З архипастирським благословенням,
† ЮРІЙ, Митрополит Української Православної Церкви Канади
† АНТОНІЙ, Митрополит Української Православної Церкви США і в Діаспорі
† ЄРЕМІЯ, Архиєпископ Української Православної Єпархії Бразилії та Південної Америки
† ДАНИЇЛ, Архиєпископ Української Православної Церкви США і Західної Європи
† ІЛАРІОН, Єпископ Української Православної Церкви Канади
†АНДРІЙ, Єпископ Української Православної Церкви Канади
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