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We are happy that you have come to celebrate the 
Day of our Lord, Jesus Christ, with us today. This 
is a unique community, dedicated to serving God 
and proclaiming the Good News through the 
ancient Traditions of the Holy Orthodox Church. 
We celebrate and preserve our Faith as it has been 
passed to us by God through our ancestral 
homeland Ukraine, and we share it with all who 
would come to know and grow in Him through 
the teaching and Mysteries of Christ’s Church. We 
invite you to worship with us as often as you are 
able! We can help you establish or re-establish a 
relationship with Christ and His Church that will 
allow you to enjoy life in abundance and to better 
love and serve those around you. 

 

Ми раді, що ви прийшли, щоб відсвяткувати 
день Господа нашого, Ісуса Христа, разом з 
нами сьогодні. Це унікальне співтовариство, 
яке присвячене служінню Богові і 
проголошення Доброї Новини через давні 
традиції Святої Православної Церкви. Ми 
намагаємося зберегти нашу віру, як це було 
передано нам від Бога через нашу історичну 
батьківщину Україну, і ми розділемо її з усіма, 
хто прийде познати і зрости в Ньому через 
навчання і таємниці Христової Церкви. Ми 
запрошуємо Вас до спільної молитви з нами, 
яка допоможе Вам знайти поєднання з Христом 
і Його Церквою у сьогоднішньому світі.   
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Panakhyda in memory of Anna Kuchirka (1st 
anniversary of repose).

 

 
  

 

 
Anna Rosputko, Greg Karbiwnyk, Wolodymyr Shandruk, Kyrylo Pasichnyk, 
Evdokia Trypupenko, PM Maryann Chubenko, Matthew, Irena Sherba, Nadia 

Broyaka, Ann Stryzak, Barbаra Sembrot, Taras and Anna Kowal, Ivan Sawchuk, Oksana Naber, Cathy 
Zador, Joe Zador, Helen Wilwert, Lauren Shevchek, Orysia Nowosiwsky, Halyna Palamar, Stephen 
Sheptak, Oleh Rosputko, Halyna Boiko, Tamara & Serge Komarowski, Klaudia Pacowska, Elizabeth & 
Lisa Curry. All who suffer from coronavirus. 

 

Brethren! For He Himself is our peace, who has 
made both one, and has broken down the middle 

Браття! Бо Вiн є мир наш, Який створив з обох 
одне i зруйнував перепону, яка стояла 
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wall of separation, having abolished in His flesh 
the enmity, that is, the law of commandments 
contained in ordinances, so as to create in Himself 
one new man from the two, thus making peace, 
and that He might reconcile them both to God in 
one body through the cross, thereby putting to 
death the enmity. And He came and preached 
peace to you who were afar off and to those who 
were near. For through Him we both have access 
by one Spirit to the Father. Now, therefore, you 
are no longer strangers and foreigners, but fellow 
citizens with the saints and members of the 
household of God, having been built on the 
foundation of the apostles and prophets, Jesus 
Christ Himself being the chief cornerstone, in 
whom the whole building, being fitted together, 
grows into a holy temple in the Lord, in whom 
you also are being built together for a dwelling 
place of God in the Spirit. 

посерединi, скасувавши ворожнечу плоттю 
Своєю, а закон заповiдей вченням, щоб з двох 
створити в Собi Самому одну нову людину, 
вчинивши мир, i в єдиному тiлi примирити 
обох iз Богом хрестом, убивши ворожнечу на 
ньому. I, прийшовши, благовiстив мир вам, 
далеким i близьким, бо через Hього i тi й iншi 
маємо доступ до Отця в одному Духовi. Отже, 
ви вже не чужi i не пришельцi, а спiвгромадяни 
святим i свої Боговi, утвердженi на основi 
апостолiв i пророкiв, маючи нарiжним каменем 
Самого Iсуса Христа, на Якому вся будiвля, 
складаючись злагоджено, зростає в святий 
храм у Господi, на якому i ви будуєтесь Духом 
на оселю Божу. 

  
The Lord spoke this parable saying: "The ground 
of a certain rich man yielded plentifully. And he 
thought within himself, saying, 'What shall I do, 
since I have no room to store my crops?' So he 
said, 'I will do this: I will pull down my barns and 
build greater, and there I will store all my crops 
and my goods. 'And I will say to my soul, "Soul, 
you have many goods laid up for many years; take 
your ease; eat, drink, and be merry." 'But God said 
to him, 'Fool! This night your soul will be required 
of you; then whose will those things be which you 
have provided?' So is he who lays up treasure for 
himself, and is not rich toward God. 

Господь говорив цю притчу і сказав: в одного 
багатого чоловіка добре вродила нива. І 
міркував він сам собі: що мені робити? Немає 
куди мені зібрати плодів моїх. І сказав: ось що 
зроблю — зруйную житниці мої та збудую 
більші, і зберу туди весь хліб мій і все добро 
моє. І скажу душі моїй: душе, багато маєш 
добра, що лежить у тебе на багато років: 
спочивай, їж, пий, веселись. Але Бог сказав 
йому: нерозумний! Цієї ночі душу твою 
візьмуть у тебе; кому ж дістанеться те, що ти 
наготував? Так буває з тим, хто збирає скарби 
для себе, а не в Бога багатіє. 

we invite all children help 
decorate Church School Christmas tree , 
following Liturgy.

запрошуємо усіх дітей на 
прикрашання ялинки , після Літургії.
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in preparation for St. Nicholas 
celebration will be held every Sunday after 
Liturgy. All children are welcome to participate. 
Please join us on Sunday, December 19, for the St. 
Nicholas Celebration. 

до підготовки свята Миколая 
відбуватимуться кожної неділі після Літургії. 
Запрошуємо усіх дітей до участі. Запрошуємо 
усіх на свято Миколая у неділю, 19 грудня. 

began on November 28 
and concludes at the Divine Liturgy on Nativity, 
January 7. This 40-day fast is given to prepare us 
for the celebration of the Lord's birth in the flesh. 
During this time, we should not only modify our 
diet so we can modify the movements of our 
hearts, but we should also seek to avail ourselves 
of the Sacraments of Holy Confession and 
Communion.

почався 
28 листопада і завершується на Божественній 
Літургії в день Різдва, 7 січня. Цей 40-денний 
піст дається для того, щоб підготувати нас до 
святкування народження Господа у плоті. 
Протягом цього часу ми повинні не лише 
змінювати свій раціон, щоб ми могли 
змінювати рухи свого серця, але й намагатися 
скористатись Таїнствами Святої Сповіді та 
Причастя. 

Give them a call. See how they are doing. Let 
them know that you not only miss them but also 
care enough to see if everything is okay. A kind 
word can go a long way.

Задзвoнiть дo них. Довідайтеся як вони та 
дайте їм знати що ви про них думаєте та 
торбуєтеся. Добре слово зiгріє душу людини.

Due to an increasing number of COVID-
19 infections and the highly contagious Delta 
variant, we strongly encourage everyone, 
regardless of their vaccination status, to wear a 
mask during liturgical services and while indoors 
in any church facility.

У зв’язку зі збільшенням кількості 
інфекцій COVID-19 та дуже заразним 
варіантом Дельти, ми наполегливо закликаємо 
всіх, незалежно від статусу щеплень, носити 
маску під час літургійних служб та в 
церковному залі. 

I wonder what would happen if we treated our Bible like we treat our cell phone? 
What if we carried it around in our purses or pockets? 
What if we flipped through it several times a day? 
What if we turned back to go get it if we forgot it? 
What if we used it to receive messages from the text? 
What if we treated it like we couldn’t live without it? 
What if we gave it to our kids as gifts? 
What if we used it when we traveled? 
What if we used it in case of emergency? 
This is something to make you go.... hmm... 
where IS my Bible? 
Oh, and one more thing. Unlike our cell phone, we don’t have to worry about our Bible being 
disconnected because Jesus already paid the bill. And no dropped calls! 
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Батьки Діви Марії, праведні Іоаким і Анна, будучи бездітними, 
сумували й не раз, гірко плачучи, молили Бога, щоб Він дав їм 
дитину, і при тому склали обіцянку, що віддадуть те дитя до 
храму Єрусалимського для служіння Богові. Тож зглянувся 
Господь над горем праведників, дарував їм доньку і назвали її 
Марією. Не встигли батьки натішитися своєю дитиною, як 
минуло дівчинці три роки і треба було виконати дану Богові 
обіцянку — відвести її до храму Єрусалимського. 
Урочистим і гарним був той похід. Іоаким і Анна скликали в 
Назарет своїх родичів, запросили багато дівчат. Одягнені у 
найкраще вбрання, із свічками в руках, дорослі дівчата поволі 
йшли попереду та співали побожних пісень. З ними йшла 
трирічна дівчинка Марія, а за Нею вже батьки, родичі та багато 
людей. Первосвященикові Захарію було дано знати від Духа 
Святого, що до храму має прийти майбутня Матір Божа, і він 

разом з священиками в пишному вбранні вже чекав Діву на паперті, до якої вели п’ятнадцять 
сходинок. На кожній із цих сходинок співали один псалом. 
На першу сходинку батьки поставили маленьку Марію, а далі Вона пішла вже сама прямо до 
первосвященика Захарія. Архієрей взяв Богом обрану Отроковицю за руку і, натхненний від 
Духа Святого, провів її до найголовнішої частини храму, в так зване Святеє Святих, куди в 
стародавні часи вносили з духовною радістю кивот Божий. Туди за законом дозволялося 
входити тільки одному архієрею один раз на рік, при тому з жертовною кров’ю, яку він 
приносив за себе і за людські провини (Євр. IX, 7). Дивувалися всі, хто там був, а в церковних 
піснях сказано, що навіть ангели дивувалися, як Діва увійшла в Святеє Святих. 
Діва Марія залишилась при храмі, де згодом під опікою первосвященика й священиків 
одержала досить високу освіту й гарне побожне виховання і навчилась різним ручним 
роботам. Пресвята Діва Марія прожила при храмі Єрусалимському майже дванадцять років. 
Настав час, коли Марія мала залишити храм і, як інші дівчата, вийти заміж. Вона пояснила 
первосвященику і священикам, що від зачаття Свого посвячена батьками єдиному Богу і Сама 
дала обітницю зберегти Себе непорочною, а тому не може вийти заміж. 
Отже, для нетлінного збереження непорочності Свята Діва в 15 років за порадою і згодою 
священного Собору була заручена зі своїм родичем праведним старцем Йосифом, який дав 
обітницю оберігати дівочу честь Марії, вважаючи себе тільки мнимим її чоловіком. Марія 
переселилась із храму в Назарет, у будинок праведного Йосифа. 
На згадку про Введення Пресвятої Богородиці у храм Єрусалимський 21 листопада Церквою 
започаткований цей празник. Перші згадки про нього можна знайти у переказах 
палестинських християн IV ст., де оповідається, що царицею Єленою був побудований храм 
Введення Богородиці. 
На прикладі Богоотців Іоакима і Анни, які посвятили свою дочку з юних літ Богу, ми бачимо, 
що й нам, батькам-християнам, потрібно з ранніх літ займатись духовним вихованням своїх 
дітей. Ознайомлення дітей із Законом Божим і святим словом Церкви допоможе їм у 
майбутньому стати чуйними і добрими людьми. Введення у храм Богородиці — це велике, 
вселенське двунадесяте свято. 
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