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НЕДІЛЯ ПО РІЗДВІ ХРИСТОВІМ

Тропар, глас 7: Розрушив Ти хрестом твоїм смерть,* створив Ти розбійникові рай,*
мироносицям плач перемінив єси,* і апостолам проповідати повелів єси,* що воскрес Ти,
Христе Боже,* даючи світові велику милість.
Тропар: Різдво Твоє, Христе Боже наш,* засвітило світові світло розуміння:* в ньому бо ті, що
звіздам служили, від звізди навчилися* поклонятися Тобі – Сонцю правди,* і пізнавати Тебе –
Схід з висоти.* Господи, слава Тобі.
І святим, глас 2: Благовістуй, Йосифе, чудеса Давидові, богоотцю. * Ти бачив Діву, що родила;
* з пастирями славословив Ти, * з волхвами поклонився Ти, від ангела вістку прийнявши. *
Моли Христа Бога спасти душі наші.
Слава: Кондак святим, глас 3: Днесь радости сповняється божественний Давид, * а Йосиф
хвалу з Яковом приносить; * вінець бо прийнявши через споріднення з Христом, радуються, * і
несказанно на землі родженого оспівують, і кличуть: * Щедрий, спасай тих, що Тебе
почитають.
I нині: Кондак празника, глас 3: Діва днесь преістотного родить * і земля вертеп
неприступному приносить. * Ангели з пастирями славословлять, * а волхви зо звіздою
подорожують, * бо ради нас родилося дитя мале – превічний Бог.
Прокімен, глас 8: Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай же співає імені
Твоєму, Всевишній (Пс. 65,4).
Стих: Воскликніте Господеві, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу хвалі Його.
I святим, глас 4: Дивний Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
Стих: В церквах благословіть Бога, Господа, ви – з джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Апостол: до Галатів 1,11-19.
Алилуя, глас 1: Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь (Пс. 18,2).
Стих: День дневі передає слово і ніч ночі об’являє розуміння (Пс. 18,3).
Алилуя, глас 4: Пом’яни, Господи, Давида і всю кротость його (Пс. 131,1).
Стих: Бо клявся він Господеві, обіцявся Богові Якова (Пс. 131,2).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх (Пс. 148,1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.
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Різдвяне послання
Блаженнішого Святослава
Високопреосвященним і Преосвященним Архиєпископам та
Митрополитам, боголюбивим єпископам, всечесному
духовенству, преподобному монашеству, возлюбленим
братам і сестрам, в Україні та на поселеннях у світі сущим
Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано; влада на плечах у
нього;
і дадуть йому ім'я: Чудесний порадник, сильний Бог,
Отець довічний, Князь миру (Іс. 9, 5).
Христос народився! Славімо Його!
Дорогі в Христі!
Сьогодні небо і земля сповнюються світлом радості та миру.
Ангели й люди, усе сотворіння вітає народженого в людському
тілі Христа-Спасителя. Усі ми разом із пастирями та мудрецями
спішимо до вбогого вертепу, щоб разом із Марією та Йосифом
вклонитися воплоченому Богові, який спочиває в яслах на сіні.
Спішимо прийняти любов і мир, які Господь приносить із собою
у світ ненависті та насильства.
Євангельська розповідь про Різдво Христове передає нам вустами ангела Благу Вість: «… ось вам знак: Ви
знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах» (Лк. 2, 12). У різдвяних колядках і богослужіннях цієї
таїнственної ночі чуємо, як велика сила небесного війська хвалить Бога й промовляє: «Слава на висотах Богу
й на землі мир людям його вподобання» (Лк. 2, 14). Цей ангельський спів про славу на висотах і мир на землі
сповіщає нам, що здійснилося пророцтво Ісаї про Месію - Князя миру (Іс. 9, 5). Усе людство, очікуючи
народження Спасителя, сподівалося на початок нової ери у своїй історії, - нового часу, коли Месія, як Князь
миру, поверне гармонію в стосунки між людьми, усуне всяке насильство людини над людиною; уже не так, як
Його прабатько Давид, буде переможцем у війні, але як Син Божий здолає саму причину воєн і ворожнечі людський гріх, оте лихо, що є найбільшим спотворенням райського щастя.
Людина створена Богом для миру, що є ознакою присутності й дії Святого Духа (пор. Гал. 5, 22-23).
Незважаючи на свою впалу через гріх природу, людина постійно прагне цього миру, хоч не завжди вміє його
осягнути. Невипадково наша Божественна Літургія, закликаючи до встановлення і укріплення
благословенного Царства Отця, і Сина, і Святого Духа, відразу молиться за мир з висот для всього світу і
добрий стан святих Божих Церков. Саме нинішнє свято нам сповіщає, що Христос - Князь миру і що Божа
могутність об'являється в мирі.
Утім, коли ми чуємо слово «князь», відразу думаємо про людину, яка має владу і силу. Ми зустрічаємо
«князів», добрих і злих, у різних сферах людського життя: політично-суспільній, трудовій, сімейній і навіть
церковній. Однак з євангельської перспективи та у світлі прикладу Христа як Князя миру, стає очевидним,
що Божа влада – це служіння, а Божа сила – це безмежна і безкорислива, вірна і жертовна любов Господа до
свого створіння.
Людина зможе жити в мирі і стати служителем миру для інших лише тоді, коли прийме народженого
сьогодні Князя миру у своє серце, у свій внутрішній духовний світ, в особисте і суспільне життя. Святий
Павло пише в Посланні до ефесян: «Він наш мир» (Еф. 2, 14). Отож найвищий прояв Божої всемогутності,
прояв сили і влади Князя миру – це не приниження іншого через несправедливість і насильство, а служіння
ближньому в безкорисливій любові задля миру!
Часом у щоденному житті нам видається, що сильним є той, хто може принизити іншу людину. Однак
насправді такий прояв сили – це насильство. Тож стоячи перед яслами Князя миру, ми починаємо розуміти,
що насильство – це завжди аргумент слабкого, який хоче видати себе за сильного, це поведінка боягуза, що
просто лякається іншої людини, навіть найслабшої.
Христос зазнавав насилля практично з моменту народження. Цар Ірод, якого в історії називають великим,
насправді був малим боягузом: боявся за свою владу, почувався невдахою перед обличчям Бога у немічній
Дитині. Щоб утримати владу і пов’язане з нею багатство, вдався до насильства: наказав убити вифлеємських
малят, дітей власного народу! Та Божий мир завжди сильніший за людське насилля, тому саме він перемагає.
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Стратегію підступного нападу, агресії чи сліпого насильства як шляху до запевнення своєї влади обирає
безсилий і слабодухий, бо нічим іншим не може переконати чи повести за собою. Натомість запорукою
справжньої перемоги і тривалого миру часто стає людська слабкість, одягнена в Божу силу. Згадаймо, як
об’явив Господь Апостолові народів: «Моя сила виявляється в безсиллі» (2 Кор. 12, 9). Немічне Боже є
сильнішим від позірно могутнього людського. Ірода незадовго після народження Господа Ісуса поховали, а
Христос – Князь миру – живий вчора, сьогодні і навіки! (див. Євр. 13, 8).
Дорогі в Христі! Святкувати Різдво – це сповнюватися миром із небес і сказати «ні» насильству. Приймімо
новонародженого Спасителя як Князя миру в наші родини і станьмо, за прикладом святого Йосифа та
Богородиці Марії, носіями і хранителями миру. Уникаймо будь-якого насильства – у словах і вчинках –
передусім у родинному колі, у стосунках чоловіка і жінки чи батьків і дітей. Відкидаймо культуру смерті, яка
допускає вбивство невинних ненароджених і заохочує, як це буває в деяких країнах світу, важкохворих або
старших людей вкорочувати собі віку під маскою так званої «солодкої смерті», що є насправді нічим іншим,
як викликом проти Бога і злочином проти святості й недоторканності людського життя.
Нехай залунає прабатьківська колядка в наших школах та інших навчальних закладах, запобігаючи проявам
насильства серед дітей. У суспільстві, в якому живемо, не дозволяймо, щоб сліпе фізичне чи моральне
насильство було засобом політичної боротьби. Представники політичних сил, які заохочують до насильства і
розпалюють конфлікти, насправді є слабодухими і ніколи не будуть здатними послужити спільному благу
нашого народу. Хоч би де ми жили: в Україні, яка в недалекому майбутньому обиратиме президента і
парламент, чи в країнах наших поселень – підтримуймо тих, хто йде до влади не з метою панування, а щоб
служити і має силу протистояти насиллю, утверджуючи справедливий і тривалий Божий мир.
Святкуймо сьогодні Різдво Христове та будьмо носіями небесної радості й миру, перемагаймо насильство і
страх, як в особистому житті, так і на всіх фронтах війни, наслідки якої кожний із нас сьогодні дуже глибоко
переживає. Чужоземній агресії протиставмо, як це роблять захисники рідної землі на Сході України,
жертовність нашої любові, дієву солідарність із жертвами агресії, витривалість у молитві, якою спільно
прикликаймо Божий мир на нашу землю, у наші родини і серця! Нехай сповняться на нас слова пророка Ісаї:
«Не чути буде більше про насильство в твоїм краю та про спустошення й руїну в твоїх межах. Ти зватимеш
твої мури спасінням, славою – твої ворота» (Іс. 60, 18).
Дорогі браття і сестри! Оцим різдвяним словом вітаю кожного з вас, батьків з дітьми, старших із молоддю,
що сьогодні, як домашня Церква, приймаєте до своїх родин новонародженого Христа. Спішу з благовістю
радості й миру до тих, хто є на заробітках – далеко від свого дому та від близьких, обіймаю вимушено
переселених братів і сестер, що тужать за рідною стороною, та всіх, хто сьогодні носить на своєму тілі й у
душі рани війни та насильства.
Особливо вітаю з Різдвом Христовим наших військових, які є оборонцями миру та переможцями війни. Лину
думками та молитвою до холодних тюрем, де страждають наші військовополонені й в’язні сумління, до
лікарень, де одужують поранені в боях за нашу Батьківщину, до домівок, де вбиті горем українці
переживають втрату своїх рідних внаслідок війни. Господь миру є з усіма нами! Хай різдвяна зоря сяє нам
своїм світлом, а в кожній хаті дзвінко лунає пісня-коляда:
Ангели співають:
«Слава» восклицають,
На небесах і на землі
Мир проповідають.
Усім бажаю справжньої радості дітей Божих, веселих свят Різдва Христового та щасливого, мирного і
благословенного нового року!
Христос народився! Славімо Його!
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
у день Святого отця нашого Миколая, архиєпископа Мир Лікійських, чудотворця,
19 (6) грудня 2018 року Божого
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Блаженнішому Епіфанію,
Митрополитові Київському і всієї України
Ваше Блаженство!
Слава Ісусу Христу!
Особисто та від імені Синоду Єпископів
Української
Греко-Католицької
Церкви
сердечно вітаю Вас з нагоди завершення
Об’єднавчого Собору, плодом якого стало
обрання Вас на Предстоятеля Православної
Церкви України. Передусім складаємо вдячність
Господеві, який благословив учасників цієї, без
перебільшення, важливої події, яка ввійде в
історію незалежної України, як великий Божий
дар на шляху до повної єдності Церков Володимирового Хрещення.
Усі ми стали свідками, як Господь силою і діянням Святого Духа, у співпраці з Вашою доброю
волею, зцілює рани церковних поділів і ворожнечі, даруючи можливість примиритися зі своїми
братом в Христі. Перед обличчям Київської Оранти, покровительки нашого
многостраждального і боголюбивого народу, Ви склали іспит вірності Христовій заповіді
«єдиномислія», засвідчивши бажання «мати одне серце і одну душу» (пор. Ді. 4, 32).
Попереду у Вас багато праці, але я вірю, що Господь «благословить діло рук своїх» і невдовзі
ми побачимо добрі плоди Вашого архипастирського служіння. Молитимуся, щоб процес
об’єднання православних спільнот під Вашим предстоятельством був позначений братньою
любов’ю та постійною пам’яттю про благо нашого народу.
«Глядіть, як добре і як любо, коли брати живуть укупі!» (Пс. 133, 1). Ці важливі слова
псалмоспівця Давида є для нас, Церков Володимирового хрещення, які були зроджені в купелі
дніпровських вод, завданням для подальшого спільного життя. Ми живемо однією літургійною
спадщиною, із глибини краси й богонатхненної мудрості якої черпаємо духовні сили. Хоч ще
сьогодні ми не перебуваємо в повному євхаристійному сопричасті, однак покликані спільно
долати перешкоди, які стоять на шляху до єдності. Цю історичну місію та фундамент
майбутнього патріархату об’єднаної Київської Церкви заклали ще славні церковні мужі Петро
Могила та Йосиф Велямин Рутський.
У цей знаменний момент я простягаю руку від імені нашої Церкви до Вас та всіх православних
братів, пропонуючи вам почати разом торувати наш шлях до єдності, до правди. Бо від того,
наскільки ми сьогодні будемо плекати єдність і долати те, що нас розділяє, залежить майбутнє
Церкви, нашого народу та Української незалежної європейської держави. Саме Бог є тим, хто
об’єднує нас довкола себе.
Нехай новонароджений Спаситель, Різдва якого з великим трепетом і надією очікує кожна
християнська душа, щедро благословить Вас і подасть Вам силу й натхнення виконувати Його
святу волю, яка є спасінням «тих, що загибають».
Бажаю Вам, щоб, утверджені у вірі, підтримувані надією, діяльні в любові, Ви під опікою та за
заступництвом Пречистої Діви Марії, Матері нашого Спасителя, стали добрим знаряддям у
Господніх руках і вміло використали дар, якого сподобилися.
Із молитвою та запевненням співпраці для Божої слави та блага нашого українського народу
+ СВЯТОСЛАВ
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви
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REVENUES / ПРИХІД: SUNDAY COLLECTION 12-16-2018
SUNDAY COLLECTION / ЗБІРКА (Envelopes) ……………………….
$
(Cash) …………………………………………………………………
$
ST ANDREW'S PENCE………………………………………………………….
$
FEAST OF IMMACULATE CONCEPTION…………………………………….
$
THANKSGIVING………………………………………………………………..
$
CHRISTMAS FLOWERS………………………………………………………..
$
CANDLES…………………………………………………………………………………………
$
TOTAL: $

Bojsiuk, M. M.
Butry, J.
Bystrianyk,W.D.
Cebrij, I. M.
Czajkowsky,R.C.
Damczuk, P.
Diaz, C.
Dyadyshyn, Y.
Dycio, Dr. M.
Ferenc, M. Z.
Fridrich, P. A.
Futey, Dr. B. M.
Gelembyn, T.
Guran, Dr. B. R.
Guran, Z.J.
Hapaczylo, N.
Hirak,M

Czajkowsky,R.C.
Fridrich, P. A.
Futey, Dr. B. M.
Hapaczylo, N.
Hirak,M

1,321.00
305.00
283.00
10.00
20.00
30.00
66.00
52.50
2,021.50

SUNDAY COLLECTION / ЗБІРКА
10 Homick, J. A.
10 Lotoshynskyy, R.
5 Rejnarowycz, A. M.
120
20 Horbachevsky, O.
10 Luzniak. L.D.
25 Robinson, R.N.
20
20 Iwanczuk, N.
10 Macielinski, O. A.
20 Shablatovych, L. M.
10
5 Iwanycky, L.
5 Maluk, R. S.
100 Shandra, S.
10
20 Iwaskiw, M.
20 Melnyk,E.
20 Sheldon, C.
10
5 Jachnycky,L.
50 Motyka, Dr. W.
20 Sluzar, N.
20
10 Jarmak, L.
5 Olesnycky,N.I.
25 Sullivan, J.
5
5 Juzyn, E.
5 Olszewski, R. E.
10 Susla, J. A.
25
50 Kicak, E. D.
5 Olynyk, S.
30 Swystun, O.
5
10 Kobryn, A. K.
20 Palubok,V.
10 Szpiczka, V. C.
10
5 Kolesnichensko,A.
10 Panteluk, I.
5 Tomashosky, E. D.
25
50 Kucipak, N.
5 Petrinko,Wodoslewsky 20 Wus, S.
5
6 Kuzyk, I.
5 Petriv,Rev.V.L.
20 Yaremko, I.
10
50 Kyzyma, C.
5 Polansky, G.A.
25 Envelope #1
25
50 Lechman N.
25 Popel, A.
15 Envelope #10
10
5 Lew, O.
50 Posnachiwsky, K.
5 Envelope(OLD) # 142
10
10

* ST.ANDREW'S PENCE *
5 Iwanczuk, N.
10 Olesnycky,N.I.
5 Jarmak, L.
5 Petrinko,Wodoslewsky
20 Kobryn, A. K.
5 Rejnarowycz, A. M.
5 Korolyshyn,B.I.
100 Shandra, S.
5 Lechman N.
10

*CHRISTMAS FLOWERS *
* FEAST OF IMMACULATE CONCEPTION *
*THANKSGIVING *

Guran, Z.J.

10 Sheldon, C.
50 Swystun, O.
20 Szpiczka, V. C.
5 Wus, S.

25

Swystun, O.
Fryder, B.
Woloszczuk, Rev. W.

10
5
10
3

5
10
20

6

ВЕРВИЦЯ	
  
За	
  мир	
  і	
  благословення	
  для	
  України	
  та	
  Українського	
  Народу.	
  
Кожної	
  середи	
  о	
  4:00	
  по	
  полудні,	
  в	
  нашому	
  парафіяльному	
  Храмі.	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  

CALENDAR OF SPECIAL PARISH EVENTS 2019
Sun., Jan. 6 - Sviat Vechir: 5:00pm Holy Sopper/Свята Вечеря 	
  
Sun., Jan. 12 – Malanka

	
  	
  	
  С В Я ТІ	
  Л ІТ УР ГІЇ	
   .	
  

Вівторок, 1 січня, Обрізання Господа Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа. Св. Василія
Великого/The Circumcision of Our Lord, God and Savior Jesus Christ; Our Father Among
the Saints Basil the Great,
10:00р.Літургія Василія Великого/Divine Liturgy of St. Basil
Середа, 2 січня,
9:00 Свята Л ітургія за бл. п. Іванну Головату
Субота, 5 січня, Навечер’я Богоявлення
10:00р Велике Водосвяття
4:00 рm Divine Liturgy
Неділя, 6 січня, Богоявлення/Epiphany
10:00р. Свята Літургі я/ Divine Liturgy

Divine Liturgy/Свята Літургія
Saturday/Субота
Sunday/Неділя
Weekdays/На тижні
Holy Days/Свята

4:00 pm (Eng.)
10:00 am (Ukr.)
9:00 am
10:00 am

Website: www.uccnp.com
Rectory: (941) 426-7931
Hall: (941) 423-2427
Pastor: Rev. Vasyl Petriv
Cell: (440) 292-7102
E-Mail: petrivv@yahoo.com
Rt. Rev. Mitrat Archpriest Wolodymyr
Woloszczuk-pastor emeritus (941) 493-7299
7

A JOB WELL DONE

Proud Contractors
for the Parish’s
new Roof

1001 Corporate Avenue, Suite 105 • North Port, FL 34289
941-426-5241 • www.markkaufmanroofing.com

(941) 485-3777

Venice/Port Charlotte / Englewood

Bernard F. Walsh
Hablamos Español

Port Charlotte
(941) 625-4113

Punta Gorda
(941) 639-1133

Venice
(941) 493-4900

kays-ponger.com
“remembering life through the stories”

GOD BLESS
THE UNITED STATES
OF AMERICA

Harbor

New Patient
Special
$59 Cleaning
Exam & X-ray

Support your North Port Community.
Make Quality Health Care Center
YOUR CHOICE for all your short
term rehabilitation and long term
care needs. We are a 5 star AHCA
rated facility right here in your
neighborhood! Come in for a tour
today! We are located off of Pan
American Blvd.

(941) 426-8411
6940 Outreach Way, North Port

International
Food

Family Dental
Dr. Greg Brandau D.D.S.

Dr.B has an old fashioned concern
and respect for his patients

1978 Tamiami Trail S, Unit 1 • Venice, FL 34293
Business (941) 234-9411

2762 Tamiami Trail • Port Charlotte

Toll Free: (800) 330-1320 • Fax (941) 485-8132

(941) 629-4804
We Treat our Patients Like Family!

Email: romalong@hotmail.com
RomaLong.net

CELL: (941) 321-0655
Home: (941) 426-5766

13201 Tamiami Trail,
North Port, FL 34287

Mira Babek

Contact Joe Sheehy to place an ad today!
jsheehy@4Lpi.com or (203) 231-0727

For ad info. call 1-866-651-2111 • www.4lpi.com

16-0046

