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

Christ is Born! Glorify Him!
Chrystos Rozdayetsia!
Slavite Yoho!
My Beloved Parishioners, Your Families and all Visitors to our
Cathedral!
During every Christmas Eve service, the first melody sung by the choir
is “Znamy Boh” - “God is with us, understand all you people”. They are beautiful and
powerful words found in St. Matthew’s Gospel 1:23
“Behold, the Virgin will conceive and bear a son,
And his name shall be called Emmanuel, which means “God with
us.”
The same words are found in the Book of Isaiah 7:14 of the Old Testament “God
is with us.” What profound words, especially during this world-wide pandemic which
has inflicted such pain and suffering on so many people. We continue to pray for those
who are ill and for the health care workers. But let us take to heart the words of the
Lord:
“Fear not for I am with you. Do not go astray for I am your
God who strengthens you; and I will help and secure you
with my right hand.” Isaiah 41:10
Fear not for God is with us and we will overcome this present virus which can hurt
our bodies but in no way our souls.
Scripture tells us that “God is Love” (1 John: 4:7) and Christmas shows us that
Love by the Birth of Our Lord God & Savior Jesus Christ. The beautiful carol “O Come, O
Come Emmanuel”, which means “God is with us” is a reminder that God’s promise was
fulfilled in that “Little Town of Bethlehem”.
On this glorious Feast Day, on behalf of Pani Matka Mary Anne and myself, I
sincerely greet His Eminence Metropolitan Antony and His Eminence Archbishop Daniel.
I also greet Fr. Michael, Pani Matka Anna, Fr. Roman, Pani Matka Lesia, Protodeacon Ihor
& Pani Matka Iryna and their families, our Board of Trustees, parish choirs, director and
cantors, altar servers and brothers & sisters, benefactors, parish organizations and
schools, dedicated parish staff, my beloved parishioners and their families and all visitors
and supporters of St. Vladimir Cathedral. We also most sincerely greet and thank all
those volunteers who, every Sunday since June, have made our church building safe for
worship. Truly they show their love and dedication to our St. Vladimir parish family.

As we begin a new year – 2021 – we invite all our parishioners who have no
underlying health conditions to return to worship regularly on Sundays. To our
knowledge, no one has become ill from attending our Liturgies. If we feel the need to
go grocery shopping for food for the body, we must also return to worshipping Our Lord
in church to receive food for the soul – Holy Communion. This is especially needed for
our youth.
As always, if I can be of assistance in any way, please contact me.
May Our Loving & Almighty God bless you all on this Holy Christmas Day and
throughout the New Year. May we celebrate this season with joy in our homes, peace in
the world and love in our hearts.

Christ is Born! Chrystos Rozdayetsia!
- Fr. John, Pastor

