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Вітаємо учасників сьогоднішніх Святих Літургій - шановних парафіян та милих наших
гостей. В наших молитвах не забуваймо на тих, які з причин старості, немочі чи інших
не в силі сьогодні бути з нами. Молімось й за тих, які нехтують сьогоднішнім
Богослуженням.
ПОДЯКА ПАТРІАРХА СВЯТОСЛАВА

Дорогі в Христі братя і сестри,
З цілого серця Вітаю Вас із Велеким святом Різдва Христового!
Колись у Вифлеємі Пресвятій родині, яка прибула до міста і дому Давида за наказом
імператора Августа, не знайшлося місця в заїзді. Син Божий, котрий прийшов, щоб
принести спасіння світові, народився в бідному вертепі, в яслах на сіні. Сьогодні Він знову
стукає до нашого сумління, бо хоче народитися в нашому серці та ввійти в наше життя.
Наша Церква-мучениця повторює у своїй історії шлях нашого Спасителя. Сьогодні і їй не
знайшлося місця у київських храмах, які будували наші предки. Однак саме ця Церква,
ми переконані, послана на спасіння нашого народу в цей непростий період його історії.
Спорудження Патріаршого собору стало можливим завдяки спільній жертві нашої
Церкви: духовенства і мирян. Хочу подякувати вам, вірним нашої Церкви всього світу,
передусім за молитву під час його будівництва і за “цеглини“ любові та жертви, які ви
вклали у наш спільний храм. Цей внесок у розбудову святині в столиці України є жертвою
на вічність. Щодня на Літургії у “серці“ Київської Церкви підоситься моління до Господа
за душі тих, хто сьогодні молитвою чи матеріяльно долучається до зведення собору
Воскресіння Христового.
Нехай новонароджений Спаситель, якого ви приймаєте до свого серця і свого дому
ділами покаяння та милостині, щедро винагородить вас небесними благодатями, миром
і різдвяною радістю. З усього серця вітаю вас із Різдвом Христовим та Новим роком і
уділяю вам своє батьківське благословення.
Христос Рождається! Славімо Його!
+ СВЯТОСЛАВ
**********************************************
З СВЯТОМ РІЗДВА ХРИСТОВОГО І З НОВИМ РОКОМ

Найщиріші побажання всього добра і обильних Божих ласк шлемо Главі нашої Помісної
Української Греко-Католицької Церкви Їх Блаженству Патріархові Святославові із
Синодом Владик, Преосвященному Владиці нашої Едмонтонської Єпархії Кир Давидові,
всім священикам нашої Єпархії, монахам і монахиням, всьому Українському народові,
всім церковним і національним організаціям, дорогим і шановним нашим парафіянам та
всім нашим прихильникам і добродіям.
Хай радість Христового Різдва сповнить душі і серця всіх дітей Українського народу
небесною радістю,що її приніс світові воплочене Боже Слово-Христос Господь і Спаситель
Христос Рождається! Славімо Його!

Ваш парох, Церковна рада й управи церковних організацій
РІЗДВЯНИЙ ПРИВІТ ПАТРІАРХА СВЯТОСЛАВА І НАШИХ КАНАДСЬКИХ ЄПИСКОПІВ можна прочитати на
нашому парафіяльному Веб-сайт: www.ukrainianstgeorge.com.
ЗАСІДАННЯ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ у вівторок 15 січня від 7-ої години вечора.
БІБЛІЙНІ НАУКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ у чертвер 10 січня від 7-ої години вечора.
ПАРАФІЯЛЬНІ КОНВЕРТКИ НА 2013 РІК розложені в підвалі. Проситься шановних парафіян взяти
своє число конверток.
ВІСТИЙ ДЛЯ ВІРНИХ (БЮЛЕТЕНУ) у слідуючу неділю не буде. Слідуюче число у неділю 20 січня.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 3,000.оо дол. Володимир Цвенар; по 200.оо дол.
Володимир Урбан, Ольга Шафран, Орест і Лінда Ґовда; 168.оо дол. (яленки) Зенон і Рут
Мартинкові; 150.оо дол.: Ярослав і Ольга Ногас; по 100.оо дол.: д-р Богдан Медвідський на
будівельний фонд, Іван і Галина Шафран, Ді Бенет Арнолд. На квіти: 20.оо дол. Анна
Папуга. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ: Понеділок(7), Вівторок(8) і Середа(9): Різдвяний порядок богослужень
Четвер(10): Свята Літургія не відправиться; П’ятниця(11): в намірі дародавця - Лілея
Субота(12): + Василь Семотюк - Легатова; Неділя(13): Богослуження, як кожної неділі
Понеділок(14): св. Василія, Найменовання Христа, Новий рік - Різдвяний порядок
Вівторок(15): в намірі дародавця - Лілея; Середа(16): + Галина - Оксана Тарнавська
Четвер(17): + Михайло Щебівлок і родина - Легатова
П’ятниця(18): Навечір’я Богоявлення. Різдвяний порядок богослужень
Субота(19): Богоявлення Господнє. Різдвяний порядок богослужень
**********************************
І сказав до них ангел: “Не бійтеся, ось бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю
усього люду. Сьогодні народився вам Спаситель, Христос Господь“ (Лк.2,10). Сьогодні
людина нічого так не прагне, як радости. Вона потрібна до життя так само, як сонце,
повітря, хліб і вода. Де її нема, там зачинається повільне вмирання з усіма своїми
проявами, в духовній і тілесній площині. Це можна ствердити на кожнім кроці. Здавалося б,
що зі зростом добробуту повинна зростати й радість, а в дійсності стається щось противне. З
піднесенням життєвого рівня в країнах високого розвитку цивілізації й матеріяльних дібр,
спостерігається різкий спад життєвої радости, задоволення, духовної рівноваги, погідности,
миру. Все люди мають, все, що їхнім батькам і не снилося, а все ж таки чогось основного
для задоволення і щастя їм не достає. Яку ж радість звіщав ангел пастирям на
вифлеємських полях у ту святу ніч народження Христа Спасителя? Напевно, не ту штучну чи
грішну, яку за гроші можна купити, але тривалу, здорову, ущасливлюючу. Кожна чесна
справжня радість доступна людині на цій землі.
Тому, святкуючи народження Христа, що є світлом світу, дорогою до щастя, піднесімось
духом понад сіру буденність і, давши Ісусові місце в наших серцях, станьмо “новими
людьми“, носіями любови Христа і Божої радости для людей нашого оточення. Ту радість,
якою нас Бог у Христі Ісусі обдарував, яка випливає з відчуття близькости Бога, ми повинні
роздавати нинішним нещасним людям. Христос родився! Радіймо й прославляймо його!

