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HOLY EUCHARIST CATHEDRAL 

КАФЕДРАЛЬНИЙ СОБОР ПРЕСВЯТОЇ ЕВХАРИСТІЇ 
______________________________________________________________________________________ 

501 - 4th Avenue, New Westminster, BC V3L 1S2 
The Ukrainian Catholic Eparchy of New Westminster  

Eparch: Most Rev. Ken Nowakowski

І І

With Your precious Cross, O Christ, You have put the 
Devil  to  shame.  With  Your  Resurrection  You have 
deadened the sting of Death.  We, therefore,  glorify 
You, O only-begotten Son of God.

O Christ, Who granted resurrection to mankind, You 
were  led  like  a  lamb  to  the  slaughter.  Then  the 
princes of Hades were struck with terror as they saw 
the gates of their tearful domain being lifted up; for 
Christ,  the  King  of  Glory,  entered  therein  and 
exclaimed  to  those  in  chains:  Go  forth  from here! 
And to those in darkness: Go forth into the light!

What a great wonder! The Creator of invisible beings 
suffered in the flesh for mankind, and rose from the 
dead as immortal.  Come, therefore,  all  you nations 
and adore Him; for through His compassion we have 
been freed from the snares of the Devil, and we have 
learned to praise the one God in three Persons.

Pastor: Very Rev. Yuriy Vyshnevskyy / о. Юрій Вишневський
Assistant Pastor/Pastoral Internship: Rev. Stepan Dovhoshyia / о. Степан Довгошия

Mailing address: 408 - 5th Str, New Westminster, BC V3L 2X6
Church: 604.522.7711 Res: 604.526.1261 Emergency: 604.377.6329
Sundays: 8:30 am (Eng.), 10:30 am (Ukr.); Tue-Sat & Holy Days: 8:30 am

Web: www.newwestminster.nweparchy.ca E-mail: cathedral.nwe@gmail.com 
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Holy Priest-Martyr Ignatius 
the Godbearer 
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OPENING HYMN We Are Gathered: p. 235 Увійди Єрею: с. 238

COMMUNION HYMN Let Me Receive You: p. 259 Тіло Христове: с. 258 

CLOSING HYMN O Virgin Mary: p. 347 Маріє, Діво: с. 346

Please join us today in singing our Sunday hymns!

SUNDAY, December 20 For the Parishioners of the Holy Eucharist Cathedral
For the Faithful of the Eparchy of New Westminster

8:30 AM
10:30 AM

MONDAY, December 21 NO DIVINE LITURGY **********

TUESDAY, December 22 Divine Liturgy of St. John Chrysostom 8:30 AM

WEDNESDAY, December 23 Divine Liturgy of St. John Chrysostom 8:30 AM

THURSDAY, December 24 SEE CHRISTMAS SCHEDULE **********

FRIDAY, December 25 SEE CHRISTMAS SCHEDULE **********

SATURDAY, December 26 SEE CHRISTMAS SCHEDULE **********

SUNDAY, December 27  First Martyr Stephen / Первомученика Стефана 9:30 AM

Please Note: to request a Divine Liturgy for a special intention, please see Fr. Yuriy to arrange for it!

DATE READING
8:30 DL 10:30 DL

ENGLISH UKRAINIAN ENGLISH

DECEMBER 13 Col. 3: 4-11 Robin Isberg Vlada Mazur Joe Kostur

DECEMBER 20 Heb. 11: 9-10… Grace Larson Nadiya Kostur Julian Loutsik

DECEMBER 27 Gal. 1: 11-19 Larissa Saranchuk Oleh Kalynovych Christina Loutsik

JANUARY 3 Gal. 4: 22-31 Millie Kozak Maryana Hnativ Steve Kostur

Thank you, Epistle readers, for your service in proclaiming God’s Word!

CHAIRPERSON……….…..…Taras Kuziw - 604.210.2339
VICE-CHAIRPERSON………Nick Loutsik - 604.590.1485
TREASURER………..……Polina Mullaeva - 604.264.8656
SECRETARY….…….…Larissa Saranchuk - 604-349-2356
FIFTH MEMBER………..……Brad Letwin - 604.839.1194

CONFESSIONS………….…1/2 hour before Liturgy
EUCHARIST…….…….….…for the sick - any time
BAPTISMS……….…..…….…..…..by appointment
MARRIAGES…….……….…..……by appointment
FUNERALS……..…………….……by appointment
ANOINTING…..………..……….…………any time
HOSPITAL VISITS…….………….….……any timeUCWLC PRESIDENT..….Joyce Vermeulen - 604.944.1971

Please join us for coffee & fellowship right after 10:30 AM Divine Liturgy!
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Troparion,  Tone 5:  Let  us the faithful  acclaim and worship the Word,* co-eternal  with the 
Father and the Spirit,* and born of the Virgin for our salvation.* For He willed to be lifted up on 
the cross in the flesh, to suffer death* and to raise the dead by His glorious resurrection.
Troparion, Tone 2: Great are the achievements of faith!* In the fountain of flames, the three 
holy youths rejoiced as by the water of rest,* and the prophet Daniel was revealed shepherding 
lions like sheep.* Through their intercession, O Christ God, save our souls.
Glory: Now: Kontakion, Tone 6: Armed by the Being that defies description,* you defied the 
man- made idol, O thrice blessed youth.* In the midst of the unbearable flames you stood and 
cried out to God:* “In Your mercy, O gracious One, hasten and come to our aid,”* for You can 
do whatever You will. 
Prokeimenon, Tone 4: Blessed are You, Lord God of our fathers,* and praised and glorified is 
Your Name forever. Verse: For You are righteous in everything that You have done to us.
Epistle - Heb. 11:9-10, 17-23, 32-40 - A Reading from the Letter of Saint Apostle Paul to 
Hebrews: Brothers and Sisters,  by faith Abraham stayed for a time in the land he had been 
promised, as in a foreign land, living in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of 
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Vibrant Parish Prayer 
O Lord Jesus Christ, our Good Shepherd, as you once gathered lost sheep that they might hear 
Your voice and be your flock, so also today graciously look down from heaven upon our parish 
community, and send down on it your Holy Spirit, that it might be a place to receive the joy of 
Your Good News. Strengthen us with your presence, and always gather us together in prayer. 
Grant us the spirit of serving others, so that in our parish all might encounter You, the merciful 
God. Bless our spiritual leaders with Your wisdom, and inspire us to generously give of our 
time, talents and treasure for the building up of Your Kingdom. Unite us in peace and harmony, 
as befits Your community of love. Instill in us a missionary spirit, and let our parish community 
shine with the light of the Gospel, with prayer and good works, inviting all to share in the 
divine life, so that Your Name, O Savior, may be praised, together with Your eternal Father, 
and your most-holy, good and life-giving Spirit. Amen.

Молитва Живої Парафії 
Господи Ісусе Христе, Пастирю Добрий, як колись Ти пригорнув заблуканих овечок, щоб 
вони  пізнали  Твій  голос  і  були  Твоїм  стадом,  так  і  сьогодні  глянь  ласкаво  з  небесних 
висот  на  нашу  парафію  та  зішли  на  неї  Твого  Святого  Духа,  щоб  вона  була  місцем 
пізнання  радості  Доброї  Новини.  Скріплюй  нас  Твоєю  присутністю  та  єднай  нас 
кожночасно  в  молитві.  Даруй  нам  духа  служіння  ближньому,  щоб  у  нашій  парафії 
кожний  міг  зустріти  Тебе,  милостивого  Бога.  Благослови  наш  духовний  провід  Твоєю 
мудрістю і дай, щоб ніхто з нас не шкодував ні часу, ні талантів, ні матеріальних дібр для 
розбудови Твого царства. Єднай нас у мирі та злагоді, щоб ми були Твоєю спільнотою 
любові. Всели в нас місійного духа, щоб ми стали тим світилом євангельського слова, 
молитви  і  добрих  діл,  що  кличе  кожного  до  участі  в  Божественному  житті,  щоб 
славилося,  Спасе,  Твоє  Ім’я  з  безначальним  Твоїм  Отцем  та  пресвятим,  благим  і 
животворящим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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the same promise. For he looked forward to the city that has foundations, whose architect and 
builder is God. By faith Abraham, when put to the test, offered up Isaac. He who had received 
the promises was ready to offer up his only son, of whom he had been told, ‘It is through Isaac 
that descendants shall be named after you.’ He considered the fact that God is able even to raise 
someone from the dead—and figuratively speaking,  he did receive him back.  By faith Isaac 
invoked blessings for the future on Jacob and Esau. By faith Jacob, when dying, blessed each of 
the sons of Joseph, ‘bowing in worship over the top of his staff.’ By faith Joseph, at the end of 
his life, made mention of the exodus of the Israelites and gave instructions about his burial. By 
faith Moses was hidden by his parents for three months after his birth, because they saw that the 
child was beautiful; and they were not afraid of the king’s edict. And what more should I say? 
For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the 
prophets— who through faith conquered kingdoms, administered justice, obtained promises, shut 
the mouths of lions, quenched raging fire, escaped the edge of the sword, won strength out of 
weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. Women received their dead by 
resurrection.  Others  were  tortured,  refusing  to  accept  release,  in  order  to  obtain  a  better 
resurrection. Others suffered mocking and flogging, and even chains and imprisonment. They 
were stoned to death, they were sawn in two, they were killed by the sword; they went about in 
skins of sheep and goats, destitute, persecuted, tormented - of whom the world was not worthy. 
They wandered in deserts and mountains, and in caves and holes in the ground. Yet all these, 
though they were commended for their faith, did not receive what was promised, since God had 
provided something better so that they would not, without us, be made perfect.
Alleluia, Tone 4: Verse: O God, we have heard with our ears, and our fathers have told us the 
work You did in their days. Verse: You saved us from our oppressors and put to shame those who 
hate us. 
Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest. Rejoice in the 
Lord, O you just; praise befits the righteous. Alleluia, alleluia, alleluia! 

Тропар, глас 5: Рівнобезначальне з Отцем і Духом Слово,*  що від Діви народилося на 
спасіння наше,*  прославмо,  вірні,  і поклонімся,*  бо Воно благозволило тілом зійти на 
хрест* і смерть перетерпіти, і воскресити померлих* славним воскресінням Своїм. 
Тропар, глас 2: Великі подвиги віри,* в джерелі полум’я, як на спокійній воді, святі три 
отроки радувалися;* і пророк Даниїл пастирем левів, наче овець, являвся.* Їх молитвами, 
Христе Боже, спаси душі наші. 
Слава:  І  Нині:  Кондак,  глас  6:  Рукописаному  образові  не  поклонившися,*  але 
неописанним  єством  захистившися,  триблаженні,*  в  подвизі  вогню  ви  прославилися*  і, 
посеред нестерпного полум’я стоячи, Бога ви призвали:* Поспішись, о, Щедрий,* і скоро 
прийди як милостивий нам на поміч,* бо ти можеш, якщо воля твоя. 
Прокімен, глас 4: Благословен єси, Господи, Боже отців наших,* і хвальне, і прославлене 
ім’я твоє на віки. Стих: Бо праведний єси в усьому, що сотворив ти нам. 
Апостол  -  Євр.  11:9-10, 17-23, 32-40 - До  Євреїв  Послання  Святого  Апостола  Павла 
Читання: Браття і сестри, вірою Авраам перебував у обіцяній землі, як у чужій, живучи у 
наметах з Ісааком та Яковом, спадкоємцями, як і він, тієї самої обітниці. Бо чекав міста з 
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непохитними основами, якого Бог будівничий і засновник. Вірою Авраам, поставлений на 
пробу, приніс у жертву Ісаака; і то єдинородного приніс у жертву сина, він, що обітниці 
одержав, до якого було сказано: «Від Ісаака тобі народиться потомство», думаючи, що Бог 
має  силу  і  з  мертвих  воскресити;  тому  його  й  одержав  назад,  як  символ.  Вірою  Ісаак 
благословив Якова та Ісава на майбутнє. Вірою Яків, перед смертю, благословив кожного з 
синів Йосифа і поклонився, спираючись на кінець палиці своєї. Вірою Йосиф, вмираючи, 
згадав про вихід синів Ізраїля і розпорядився про свої кості. Вірою батьки Мойсея, як він 
народився,  три  місяці  його  ховали,  бо  бачили  красу  дитини,  і  не  злякалися  царського 
наказу. І що ще скажу? Часу не вистане мені, коли заходжуся розповідати про Гедеона, про 
Варака,  про  Самсона,  про  Єфту,  про  Давида  й  Самуїла  та  пророків,  що  вірою  підбили 
царства,  чинили  справедливість,  обітниць  осягнули,  загородили  пащі  левам,  силу  вогню 
гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні проявили мужність, 
наскоки чужинців відбивали. Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші 
загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші наруг і 
бичів  зазнали  та  ще  й  кайданів  і  в’язниці;  їх  каменовано,  розрізувано  пилою,  брано  на 
допити;  вони  вмирали,  мечем  забиті;  тинялися  в  овечих  та  козячих  шкурах,  збідовані, 
гноблені, кривджені; вони, яких світ був невартий, блукали пустинями, горами, печерами та 
земними  вертепами.  І  всі  вони,  дарма  що  мали  добре  засвідчення  вірою,  не  одержали 
обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли досконалість. 
Алилуя, глас 4: Алилуя, aлилуя, aлилуя! Стих: Боже, ушима нашими ми почули і отці 
наші сповістили нам. Стих: Ти спас нас від тих, що напастують нас, і тих, що ненавидять 
нас, засоромив ти. 
Причасний:  Хваліте  Господа  з  небес,  хваліте  Його  на  висотах.  Радуйтеся,  праведні,  у 
Господі, правим належить похвала. Алилуя, алилуя, алилуя! 

• NEW Thank You to Bill Lesyk for donating a dishwasher and a food processor for our church 
kitchen. May God bless you  abundantly for such generous donation !

• NEW Christmas Car Magnets: Please consider purchasing “Keep Christ In Christmas” car 
magnet and help to spread the real meaning of the Christmas season - Christ! Each car it is on 
gives  us  another  chance  to  minimize  the  commercialization  of  this  blessed  season  and  to 
reclaim what the Day is all about. Cost - $5.00 per magnet. Please see Fr. Stepan

• TODAY Changing Altar Cloth: Sunday, Dec. 20 after 10:30 am Divine Liturgy we will be 
changing altar cloth for the Christmas season. Please stay and help. 

• NEW Christmas flowers donation: Please consider donating for poinsettias to decorate our 
church for Christmas. Please see Fr. Stepan.

• TODAY  Christmas  trees  decorations:  Sunday,  December  20  we  will  be  decorating  our 
Christmas trees after 10:30 am Divine Liturgy. Please stay and help.

• Theophany Supper (Sunday, January 10, 2015) following 9:30 am Divine Liturgy. Tickets: 
$15.00 - adults; $10.00 - students; $5.00 - children 6-12 years of age; children 5 years of age 
and under - free. For tickets contact Fr. Stepan 604.518.1873 or Maria 604.590.1485

• Food Bank Donation: we are collecting non-perishable food as Christmas charity gifts. Please 
give generously and place your items in the box located at the church entrance.
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• Happy  Birthday  to  Daniel  Kuziw,  Judy  Lackmanes  and  all  those  who  celebrated  their 
birthdays this past week. May the Lord Our God continue to bless you abundantly and the 
Holy Mother of God protects you at all times. Многая Літа!

• Annual General Meeting: Dear Parishioners, we are approaching our Annual General 
Meeting, January 31, 2016 and will be selecting a new Parish Council. We are looking for 
parishioners, both experienced and new members, who would like to take an active role in our 
church to be apart of how it can continue to grow and flourish..We have the following positions 
that are open for nominations: Chairperson, Vice Chairperson, Treasurer, Recording Secretary 
and the Fifth member. The envelopes with nominations for the Parish Council Executive will 
be distributed after Divine Liturgies to all the parish members. After you fill out he Nomination 
Form please drop your envelope in the box at the church church entrance by Sunday, January 
3, 2016. 

• Gift Certificates: Looking for a Christmas Gift - get your Friday Perogy Supper gift certificate 
$17.00 or $10.00 value.

• “Christmas Candle” / “Різдвяна свічка” Appeal: Since 2012 our Eparchy of New 
Westminster has been collecting funds to help disadvantaged and orphaned children in Ukraine 
through our Christmas Candle appeal.  Our fundraising program is part of a larger global 
appeal sponsored by Caritas Ukraine.  We have had great momentum over the last few years 
raising over $19,000 with support from our BC Parishes as well as Parishes in other Provinces 
and parts of the United States. This appeal will again take place in December 2015 and we 
encourage everyone to remember these Children during our Christmas season with a voluntary 
donation.  Please place your donation in an envelope marked Christmas Candle, with your 
name and address and include it with the Sunday Collection at any Ukrainian Catholic Church 
in BC or mail it to the Ukrainian Catholic Eparchy of New Westminster.  All donations over 
$20.00 will receive a tax receipt and cheques can be made out to Eparchy of New Westminster 
with Christmas Candle Project in the memo.  Candles will also be available for purchase at all 
the Ukrainian Catholic Parishes in BC for a minimum donation of $5.00 per candle.  We Thank 
You for your past support and ask that you again consider supporting this ongoing Eparchial 
appeal and lighting these candles as part of your Christmas Eve celebrations. Caritas is an 
organization that is supported and approved by His Beatitude Sviatoslav Shevchuk and His 
Excellency Bishop Ken Nowakowski. 100% of the proceeds go to Caritas Ukraine.  For more 
information, please contact Dana Koren Lupynis at nweparchy.christmascandle@gmail.com . 

• NEW December 13 Sunday collection: $ 1110.50
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2015-2016 Christmas Season Services
2015

24 December (Thursday) - CHRISTMAS EVE / НАВЕЧІР’Я РІЗДВА
8:00 PM - Divine Liturgy  

10:00 PM - Great Compline with Lytia; Divine Liturgy; Blessing with Holy Oil  
*On this day we are obliged to abstain from all meat products  

 
25 December (Friday) - NATIVITY OF OUR LORD / РІЗДВO ХРИСТОВЕ

10:00 AM - Divine Liturgy; Blessing with Holy Oil

26 December (Saturday) - Synaxis of the BVM / Собор Богородиці
10:00 AM - Divine Liturgy

27 December (Sunday) - First Martyr Stephen / Первомученика Стефана
9:30 AM - Divine Liturgy

2016
1 January (Friday) - The Circumcision of our Lord, God and Saviour Jesus Christ; 

Saint Basil the Great; New Year’s Day
10:00 AM - Divine Liturgy

5 January (Tuesday) - THEOPHANY EVE / НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ
5:00 PM - Great Compline with Lytia; Great Blessing of Water.
*On this day we are obliged to abstain from all meat products

6 January (Wednesday) - FEAST OF THE THEOPHANY / БОГОЯВЛЕННЯ (ЙОРДАН)
10:00 AM - Divine Liturgy

10 January (Sunday) - Sunday after Theophany
9:30 AM - Divine Liturgy followed by Theophany Supper
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CHRISTMAS MESSAGE OF HIS BEATITUDE SVIATOSLAV 
(unofficial translation) 

 To the Most Reverend Archbishops and Metropolitans, God-loving bishops, honourable 
clergy, reverend religious, and beloved brothers and sisters in Ukraine and throughout 

the diaspora. 
Glory to God in the highest heaven, and on earth peace  
among those with whom He is pleased 

(Luke 2:14) 
 Christ is born! Let us glorify Him! 

 The evangelist Luke proclaims the words spoken by the angel who appeared to the shepherds: "Be 
not afraid; for behold, I bring you good news of a great joy which will come to all the people; for to you is born this 
day in the city of David a Savior, who is the Messiah, the Lord.” (Luke 2: 10-11) The joy of the Nativity of Christ, 
the good news of the birth in human flesh of the Son of God Himself, is like a powerful beam of eternal sunlight that 
descends today from heaven to earth. 
 Christ is born! These are the words with which the heavenly powers gladdened the hearts of the shepherds 
who stood watch over their sheep. Christ is born!  These tidings transformed night into day, sadness into 
consolation, waiting into the fulfilment of hope. Christ is born! This joy, which comes down from Heaven, inspires 
a person to act: to seek the Eternal God in a new-born babe, to serve Him as a neighbour, and to share this joy with 
others. 
 Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among those with whom He is pleased. 
 These are words from the Heavenly Liturgy, in which the angelic choirs praise God for His love towards 
His people. As participants and witnesses of this supernatural reality, the shepherds learn the true reason for the joy 
of Christmas. The Saviour has been born; in Him is disclosed the very core of our faith – faith in God’s merciful 
love towards His creation, which makes us people upon whom His favour rests. 
 So it is that this heavenly hymn relates to each one of us! The angels glorify God on high for the simple 
reason that He eternally bestows His good will upon His people, that is, He desires for them what is good. He is our 
highest benefactor. The eternal active love of God the Father flows throughout the history of the whole world and is 
incarnated in the person of His beloved Son, who is born today in Bethlehem. The Evangelist John teaches us about 
the good will of God in these words: “the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into 
the world, so that we might live through him. In this is love, not that we loved God but that he loved us and sent his 
Son to be the expiation for our sins.” (1 John 4: 9-10) 
Glory to God in the highest heaven, and on earth peace… 
 Peace is one of the essential expressions of God’s love for His people. No wonder the Old 
Testament prophets foretold that the coming of the Messiah on earth would bring peace on earth,  grant 
people the gifts of love and justice, eliminate all evil and hatred, and restore harmony throughout the 
world.   And so today we hear that Christ, the Prince of Peace, the Eternal King, upon whose shoulders 
rests all authority and honour, is the very same One of whom Isaiah spoke, now born at last.   The peace, 
which the Lord brings, does not mean a temporary truce or a simple absence of war.  A person obtains true 
peace only by reconciling with God and personally uniting with Him. The new-born Jesus unites and 
reconciles within Himself both God and mankind.  As a result of this union and reconciliation, Christ 
becomes the source of peace in the whole world. The Apostle Saint Paul teaches us this about Christ – 
“For he is our peace, who has made us both one, and has broken down the dividing wall of 
hostility” (Ephesians 2:14) 
 How long God’s people awaited this peace, which Christ brought with His Nativity! With what 
eagerness the shepherds hastened to Bethlehem, and with what persistence the wise men from the East 
journeyed to the place of His birth. But how they must have been awed by the fact that they found that 
long-awaited peace, not in an earthly ruler, not in the cleverness of a skilled diplomat, not in the power of 
a well-formed army, but in a fragile new-born homeless infant. And what’s more, the foretold Prince of 
Peace, upon the moment of His birth, was forced to become a displaced person, a fugitive fleeing to 
escape the persecution of King Herod. This Wondrous Divine Wisdom, through the Mystery of the 
Nativity, teaches us that God’s love, heavenly peace and glory come only when we humble ourselves 
before the least one among us, and that only in serving the needy will we meet God. 
Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among those whom he favours! 
 With God’s help, we have lived through yet one more year – one more year of war. The suffering 
of our people has not ended; our trials have not come to an end. But we have survived and we carry on.  
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To the surprise of the whole world, we have survived in the midst of immeasurable pain, loss of blood, 
and tears. In a war situation we’ve had to rethink the value and meaning of the words "peace" and "mercy 
", "courage" and “humanity ", “allegiance" and "responsibility." We have learned that such zeal is found 
in prayer. By releasing the power of prayer, together with the whole world, we sincerely and persistently 
continue to entreat God for peace. 
The road to peace has become for us the road to our neighbour. We are learning to be in solidarity. We are 
learning to recognize the needs of our soldiers at the front as our needs. We are learning to be concerned 
about the pain of those who have lost family members and friends, and the pain of the wounded and 
imprisoned, as if it were our own pain. In the midst of ever greater needs, economic hardships, corruption 
still present everywhere and lack of effective political management, we have not lost compassion for our 
neighbour, but have become more responsible and bolder in defending dignity.  We continue to share with 
those in need: what we have, what we know and can do, what we believe in – and what we are.  The way 
to our victory in Christ is that which unites, reconciles and makes us community. Solidarity, compassion 
and trust give us hope in God and reveal to us the true road to peace. 
 It is in this nationwide solidarity in faith, hope and love that we feel the active presence of God 
among us and His real birth in our homeland.  The path to our neighbour has become for millions of 
Ukrainians the path to God’s love. We might say that in this wondrous good will of God for us, in this 
solidarity, we have discovered the key to victory, for, as the Apostle Paul teaches us: “When God is with 
us, who can be against us?” (Romans 8:31) 
Let us celebrate this Christmas together with those who have become displaced, those who have lost their 
loved ones, their possessions and their homes. In this Holy Year of the Mercy of God, may the doors of 
our homes, open to the needy, be, in the words of Pope Francis, the doors of the mercy of God. Hence 
whoever walks through them may experience the flow of God’s merciful love, love which forgives our 
sins, heals the wounds of our souls and bodies, transforms sadness into joy, and makes all that is weak 
strong and invincible. 
 By welcoming the refugees, the poor and the suffering, we welcome into our homes, into our 
families and into our communities the Son of God Himself- the Font of God’s peace. Let us not ask what 
language they speak, what church they attend, or what beliefs they hold. Rather let us be interested in 
what hurts them, where their loved ones are, and how we may help them. With our prayers and acts of 
mercy let us approach together with them the manger in which Christ is resting. It is in them, precisely, 
that we will be able to welcome the new-born Saviour. And it is precisely in this way that we will enter 
into reconciliation with God and with our brothers and sisters, and bring God’s peace to our greatly 
suffering Ukrainian land. 
 On this joyful bright feast of the Nativity of Christ, I wish to express to all of you, dearly beloved 
in Christ, heartfelt greetings. I desire to convey this joy to every home, to the dugouts at the front, to the 
hospitals where the wounded are recovering, to the dwelling places of hundreds of thousands of displaced 
brothers and sisters, to those in Ukraine, and those in the diaspora– to all I desire today to send a word of 
comfort and hope, the source of which is the birth of the Saviour. 
 With the good news of the Nativity of Jesus Christ, I wish to visit those of you who have opened 
the doors of your hearts to God and neighbour, and I wish to pass through the Doors of Mercy together 
with you in this Holy Year.  While sharing the joyful news of the birth of Christ-God, I long to shake the 
hands of our brave soldiers  who safeguard our Christmas, to comfort the sorrowful, to wipe the tears of 
those who are weeping, to strengthen the  faith of those who doubt that good will triumph over evil. 
 Standing today before the altar of God, I sense an extraordinary solidarity with the vast family of 
our particular Church, which has gathered together around the Lord’s Table here on earth and in God’s 
glory on high. May the new-born Saviour hear all our prayers, keep our nation and our leaders in peace 
and wellbeing and bestow upon them His heavenly blessing.  
 Wishing you a blessed Feast of the Nativity of our Lord, a tasty kutia and a happy new year! 
Christ is born!  Let us glorify Him! 
       † SVIATOSLAV 

Issued in Kyiv, at the Patriarchal Cathedral of the Resurrection of Christ,  on the feast of the 
praiseworthy First-Called Apostle, Saint Andrew,  and the beginning of the Jubilee Year of Divine Mercy 

December 13, 2015 
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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 
Слава на висотах Богу і на землі мир 
людям Його благовоління! 

(Лк. 2, 14). 
Христос народився! Славімо Його! 

Євангелист Лука оповідає нам, які слова промовив ангел, з’явившись пастирям: «Не 
бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у 
місті Давидовім Спаситель, Він же Христос Господь» (Лк. 2, 10-11). Радість Різдва Христового, 
благовість про народження в людському тілі самого Божого Сина неначе могутній промінь вічного 
сяйва сходить сьогодні з небес на землю. 
Христос народився! Це слова, якими небесні сили потішили пастирів, що вночі стояли на сторожі 
біля своїх отар. Христос народився! Це вістка, яка перемінила ніч на день, смуток на втіху, 
очікування на сповнення надії. Христос народився! Це радість, яка сходить із небес і спонукає 
людину діяти: шукати вічного Бога в новонародженій дитині, служити Йому, як ближньому, та 
ділитися цією радістю з іншими. 
 Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його благовоління!   

Це слова небесної Літургії, в якій ангельські хори величають Бога за Його любов до 
людини. Стаючи учасниками та свідками цієї неземної дійсності, пастирі дізнаються про істинну 
причину різдвяної радості. Народився Спаситель, і в Ньому відкривається найглибша суть нашої 
віри, – віри в милосердну Божу любов до своїх творінь, яка робить нас людьми Його благовоління. 

Тож у цьому небесному співі йдеться про кожного з нас! Ангели славлять во вишніх Бога 
за те, що Він вічно благоволить людям, тобто хоче людству добра. Він є нашим найвищим 
благодійником. Жива і вічна любов Бога Отця входить в історію всесвіту, втілюється в особі Його 
улюбленого Сина, що народився сьогодні у Вифлеємі. Євангелист Іван навчає про благовоління 
Боже так: «Цим виявилася до нас любов Божа, що Бог свого єдинородного Сина послав у світ, щоб 
ми жили через Нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і 
послав Сина свого – примирення за гріхи наші» (1 Ів. 4, 9-10) 
Слава на висотах Богу і на землі мир… 

Мир є одним із найсуттєвіших проявів любові Бога до людини. Недарма старозавітні 
пророки передвіщали, що прихід Месії на землю принесе із собою мир, подарує людям любов і 
справедливість, усуне всяке зло і ненависть, відновить вселенську гармонію та злагоду. І ось 
сьогодні ми чуємо, що Христос, Князь миру, Цар довічний, в якого на плечах влада і честь, саме 
той, про якого пророкував Ісая, нарешті народився. Мир, що його приносить Господь, не означає 
тимчасового перемир’я чи простої відсутності війни. Справжній мир людина отримує лише тоді, 
коли примириться з Богом і особисто поєднається з Ним. Новонароджений Ісус поєднує і 
примирює в собі Бога та людину. І внаслідок такого поєднання та примирення Христос стає 
джерелом миру на всій землі. Святий апостол Павло навчає нас, що Христос – це «наш мир, Він, 
що зробив із двох одне, зруйнувавши… ворожнечу, – своїм тілом» (Еф. 2, 14). 

Як довго чекав Божий народ того миру, що його приніс у своєму Різдві Христос. З яким 
нетерпінням бігли пастирі до Вифлиєма і з якою настирливістю подорожували до вертепу царі зі 
Сходу. Але як вони, мабуть, здивувалися, знайшовши довгожданий мир не у владі земного 
володаря, не в хитрості вправного дипломата, не в силі добре озброєного війська, а в тендітній 
особі новонародженого безхатченка. Навіть більше, провіщений Князь миру в момент свого 
народження став переселенцем і вигнанцем, переслідуваним з боку царя Ірода втікачем. Дивна 
Божественна Премудрість в таїнстві Різдва вчить нас, що Божа любов, небесний мир і слава 
приходять тоді, коли ми схиляємося перед останнім серед нас, що саме в служінні потребуючій 
людині зустрічаємо Бога. 
Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його благовоління!  

 ___Слава Ісусу Христу * Glory to Jesus Christ * Слава Ісусу Христу * Glory to Jesus Christ * Слава Ісусу Христу * Glory to Jesus Christ___



20 December, 2015_______________________________________________________Holy Eucharist Cathedral Parish Bulletin

З Божою допомогою ми пережили ще один рік, - ще один рік війни. Страждання нашого 
народу не закінчилися, випробування не добігли кінця. Проте ми вистояли і йдемо далі! На подив 
усього світу, ми вистояли серед незмірного болю втрат, крові та сліз.  В умовах війни ми 
переосмислили цінність і значення слів «мир» та «милосердя», «відвага» та «людяність», 
«відданість» та «відповідальність». Ми досвідчили, що таке ревність у молитві. Відкривши силу 
молитви, разом з усім світом щиро і витривало надалі благаємо Бога про мир. 

Дорога до миру стала для нас дорогою до ближнього. Ми вчимося бути солідарними. Ми 
вчимося відчувати потреби наших солдат на фронті як власні потреби. Ми вчимося перейматися 
болем тих, хто втратив рідних і близьких, болем поранених і полонених як своїм болем. Серед 
щоразу більших нестатків, економічної скрути, усе ще всюди присутньої корупції та недостатньо 
ефективного політичного управління ми не втратили співчуття до ближнього, стали 
відповідальнішими і сміливішими в обстоюванні власної гідності, продовжуємо ділитися з 
потребуючими останнім: тим, що маємо, тим, що вміємо і знаємо, тим, у що віримо, – тим, ким ми 
є. Шляхом до нашої перемоги в Христі є те, що єднає, примирює та робить нас спільнотою. 
Солідарність, співчуття і довіра дають нам надію в Бозі та відкривають справжню дорогу до миру. 

Саме в цій всенародній солідарності у вірі, надії та любові ми відчуваємо живу 
присутність Бога серед нас, Його справжнє народження на нашій землі. Дорога до ближнього стала 
для мільйонів українців дорогою до Божої любові. Можна сказати, що в цьому дивному 
благоволінні Божому до нас, у цій солідарності ми знайшли ключ до перемоги. Бо, як навчає 
апостол Павло, «коли Бог за нас, хто проти нас?» (Рим. 8, 31). 

Відсвяткуймо це Різдво разом із переселенцями, тими, що втратили своїх рідних, майно та 
дім. Нехай у цей Святий рік Божого милосердя відчинені для потребуючих двері наших домівок, за 
словами Папи Франциска, перетворяться на двері Божого милосердя. Тоді на всіх, хто буде крізь 
них проходити, спливатиме Божа милосердна любов, яка прощає наші провини, гоїть рани душі й 
тіла, перетворює смуток на радість, усе немічне робить сильним і непереможним.  

Приймаючи біженців, убогих і стражденних, ми приймемо в наш дім, у наші родини і 
нашу спільну хату самого Божого Сина – Джерело Божого миру. Не питаймо в них, якою мовою 
вони розмовляють, до якого храму ходять чи яких переконань дотримуються. Радше поцікавмося, 
що їм болить, де їхні рідні та як ми можемо їм послужити. Нашою молитвою та ділами милосердя 
приступімо разом із ними до ясел, в яких спочиває Христос. Саме в них ми можемо прийняти 
новонародженого Спасителя. Саме так пройдемо шлях примирення з Богом і нашими братами й 
сестрами, принесемо Божий мир на багатостраждальну українську землю. 

У цей радісний день світлого свята Різдва Христового бажаю скласти всім вам, дорогі в 
Христі, сердечні вітання. Цю радість прагну занести до кожної оселі, до бліндажів на фронті, до 
госпіталів, де лікуються поранені, до помешкань сотень тисяч вимушено переселених братів і 
сестер, до тих, хто в Україні, і до тих, хто на поселеннях, - до всіх прагну сьогодні скерувати слово 
втіхи і надії, джерелом якої є  народження Спасителя. 

З благовістю про Різдво Ісуса Христа хочу відвідати тих із вас, хто відчинив двері своєї 
душі для Бога і ближнього, та переступити через Двері Божого милосердя разом із вами в цей 
Святий рік. Ділячись радісною звісткою про народження Христа-Господа, прагну потиснути 
мужню руку наших воїнів, котрі захищають наше Різдво, потішити засмучених, обтерти сльози 
заплаканих, покріпити у вірі в перемогу добра над злом усіх, хто сумнівається. 

Стоячи сьогодні перед Божим престолом, відчуваю надзвичайну солідарність з усією 
великою родиною нашої помісної Церкви, яка зібралася довкола Господньої трапези тут, на землі, 
й у славі Божій на висотах. Нехай новонароджений Спаситель вислухає всі наші молитви, збереже 
наш народ і нашу державу в мирі й гаразді та обдарує своїм небесним благословенням. 

Веселих свят Різдва Христового, смачної куті та щасливого нового року! 
Христос народився! Славімо Його! 

† СВЯТОСЛАВ 
Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, у день Святого всехвального 

апостола Андрія Первозванного, початок Ювілейного року Божого милосердя в УГКЦ, 13 грудня 
2015 року Божого 
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PASTORAL LETTER OF THE UKRAINIAN CATHOLIC BISHOPS OF CANADA
ON THE OCCASION OF THE NATIVITY OF OUR LORD 2015/2016 

December 8, 2015 

To the Very Reverend Clergy, Monastics and Religious Sisters, Seminarians and Laity of the Ukrainian 
Catholic Church in Canada: 

Christ is Born!  Glorify Him! 

The unapproachable God, out of mercy, wished to become visible for us. He comes in the flesh, to be born 
as a human being of the most pure Virgin, in the city of Bethlehem. Therefore, let us hasten with devotion 

to receive him.  [Sessional hymn, prefeast of the Nativity] 

It is the middle of the night. You are sound asleep in bed. Suddenly you are awakend by knocking at the 
door.  Who could it be at this hour? Could it be refugees from Syria fleeing their war torn homeland? 
Could it be an ex convict released from the local prison with no place to go? Could it be a stranger from 
Ukraine claiming to be a long lost relative? Could it be an older man with a young wife about to give 
birth, but for whom the health care system has no bed? 
If we get up and open the door to our home, how will it change our lives? 
 Dear Brothers and Sisters in Christ! 
 As we prepare to celebrate the birth of the Lord Jesus during this Christmas season we find 
ourselves at the beginning of the Holy Jubilee Year of Mercy initiated by Pope Francis this past December 
8th.  The purpose of the Holy Jubilee Year, according to Pope Francis, is to encounter the mercy of God. 
And the primary way we encounter God is through Jesus Christ, the face of the Father’s mercy. [Cf. 
Misericordiae Vultus 1] 
 Our rich and meaningful Ukrainian Christmas traditions call our attention to the birth in 
Bethlehem of the Son of God.  The liturgical texts, the carols and greetings, the special foods and 
decorations help remind us that “God is with us – Z namy Boh!” With the coming of Jesus Christ onto 
this earth with a human body, we have been given tangible proof of the love and mercy of our God.  
In one liturgical verse we hear Mary speaking to Jesus just after his birth: Having learned that You were 
to be born a King, O Son, the kings from the East come to You, bringing gifts of gold, frankincense, 
and myrrh. Behold them standing before the doors; bid them enter to gaze upon You, held in my arms 
as a child, even though You are older than ancient Adam. [Aposticha, prefeast of the Nativity] 
 One of the important symbols used during the Holy Jubilee Year is that of the holy door. In 
cathedrals and other appointed churches a door is designated through which the faithful are invited to 
enter the church. The holy door stands as a symbol of the extraordinary pathway towards salvation that is 
offered to the believers, through prayer, penitence, and works of mercy. The holy door becomes a door of 
mercy through which anyone who enters will experience the love of God who consoles, pardons and 
instills hope. 
 At Christmas time the holy doors reminds us of the doorway into the stable at Bethlehem 
whereby the shepherds and magi entered to find the Christ Child, the long awaited Messiah.  All were 
welcome to enter through the door way into the stable: the poor and the rich, peasant and lord, saint and 
sinner.  And so we are challenged by our faith in Jesus Christ to respond to those who stand at the 
threshold of our homes and of our lives and who seek our mercy and love. Our Christian faith calls upon 
us to open the doors of our homes and of our lives and welcome them just as Mary and Joseph did in the 
stable of Bethlehem.  
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Come and make haste to enter, said the Virgin to the magi, and behold Him who is invisible is now 
visibly manifest and has become a child. They came eagerly and worshipped Him, bringing gifts in 
fulfillment of the divine prophecy. [Aposticha, prefeast of the Nativity] 
 The Lord Jesus was with us on the earth in human form for only 33 years, before returning to his 
heavenly Father.  And now how is his presence tangible to us?  In St. Matthew’s gospel Jesus tells us that 
when we encounter the hungry, the thirsty, the stranger, the naked, the sick, those in prison – we 
encounter the Lord in these people. [Cf. Mt. 25:31-40] 
 We do not have to look far to find the Lord Jesus. He is in those around us. When they come to 
the doors of our lives, we are given the choice to either open our doors of mercy and receive them, or to 
keep them closed and shuttered, saying there is no room in our inn, just as Mary and Joseph discovered in 
Bethlehem. [Cf. Lk. 2:7] 
 This Christmas season, in the spirit of the Holy Jubilee Year of Mercy, let us reach out to the 
strangers and to those in need, be they from Ukraine or from Syria, be they in prisons or homeless on the 
streets, be they sick or jobless, be they alone and near death. Let us show by our good deeds and by our 
love that we share with them the mercy of our Heavenly Father who shares with us his love and goodness.  
And let us repeat the praise of the angels as they sang at the birth of Christ: Glory to God in the highest 
and on earth peace to those on whom his favor rests. [Lk. 2:14] 

The Blessing of the Lord be upon you! 

+Lawrence Huculak, OSBM   Metropolitan Archbishop of Winnipeg 
+David Motiuk,   Eparchial Bishop of Edmonton 
+Stephen Chmilar,   Eparchial Bishop of Toronto 
+Ken Nowakowski,   Eparchial Bishop of New Westminster 
+Bryan Bayda, CSsR   Eparchial Bishop of Saskatoon 
+Michael Wiwchar, CSsR   Eparch Emeritus of Saskatoon 
+Severian Yakymyshyn, OSBM   Eparch Emeritus of New Westminster 

F

Пастирське Послання Українських Католицьких Єпископів Канади з нагоди Різдва 
Христового 2015/2016 

8 грудня , 2015 

Всечесним Отцям, Преподобним Ченцям і Черницям, Семінаристам та Вірним Української 
Католицької Церкви в Канаді: 

Христос Народився!        Славіте Його! 

Неприступний Бог з милосердя схотів стати для нас видимим і приходить у тілі, щоб, як людина, 
родитися в місті Вифлеємі з Пречистої Діви. Тож поспішаймо побожно його 

прийняти. (Передсвяття Різдва, Сідальний) 

Опівніч. Ви міцно спите. Раптом ви прокидаєтеся від гучного стуку у ваші двері. Хто це може бути 
о такій пізній годині? Можливо – це біженці з Сирії, втікають зі  своєї розірваної війною 
батьківщини? Можливо – це щойно звільнений з місцевої в'язниці, якому ніде піти? Можливо – це 
хтось з України, хто стверджує, що він є ваш родич з яким ви давно втратили зв’язок? Чи можливо 
– це літній чоловік з молодою вагітною дружиною, яким система охорони здоров'я відмовила в 
опіці? 
Якщо ми відкриємо двері нашого дому, як це змінить наше життя? 
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 Дорогі у Христі брати і сестри! 
Одночасно приготовляючись до святкування Різдва Христового, ми опинилися на початку Святого 
Ювілейного Року Божого Милосердя, проголошеного Папою Франциском 8-го грудня цього року. 
Метою Ювілейного Року, як сказав Папа Франциск, є віднайти Боже милосердя. Втім, тільки в 
Ісусі Христі ми можемо побачити обличчя Божого милосердя. (Див. Misericordiae Vultus 1) 
 Наші багаті і змістовні українські різдвяні традиції звертають нашу увагу на народження 
Божого Сина у Вифлеємі. Літургійні тексти, колядки та віншування, різдвяні страви і різдвяні 
прикраси нагадують нам, що "З нами Бог!" З приходом Ісуса Христа на землю у людському тілі, ми 
отримали важливий доказ Божої любові і милосердя до нас. 
 У одному літургійному тексті ми чуємо, як Марія звертається до Ісуса після його 
народження:Прийшли мудреці зі сходу і пізнавши в тобі, Сину, того Царя, що має народитися, 
принесли дари: ладан, пахощі й золото, і ось стоять перед дверима. Дозволь їм поглянути на 
себе, як на дитину, яку тримаю на руках, ти бо давніший від древнього Адама. (Передсвяття 
Різдва, Стихира на Стиховні) 
 Святі двері є одним з важливих символів, у святкуванні Ювілейного Року. У катедрах і 
інших обраних церквах віруючих запрошують увійти до церкви через визначені Святі Двері. Святі 
Двері є символом особливого шляху на дорозі до спасіння, який пропонується вірним, через 
молитву, покаяння, і діла милосердя. Святі Двері стають дверями милосердя, через які кожен, хто 
входить може відчути Божу втішаючу любов і Боже милосердя яке вселяє надію. 
 На Різдво Христове Святі Двері нагадують нам двері у вифлеємській стаєнці через які 
увійшли пастирі і волхви, щоб у малій дитині знайти довгоочікуваного Месію. Всі хто ввійшов 
через ці двері до стаєнки: бідні і багаті, пастухи і пани, святі і грішники були гостинно прийняті. І 
тому наша віри в Ісуса Христа сьогодні закликає нас, прийняти тих, хто стоїть на порозі наших 
домів, і хто шукає нашого милосердя і нашої любові. Наша християнська віра закликає нас 
відкрити двері наших осель і наші серця і прийняти їх як це зробили Пречиста Діва Марія і св. 
Йосиф Обручник в стаєнці у Вифлеємі. 
Прийдіть і увійдіть негайно – сказала тоді мудрецям Діва – і побачте Невидимого, що видимо 
появився і став дитиною! Вони ж увійшли з радістю, поклонились і принесли дари, 
здійснивши цим божественне пророцтво. (Передсвяття Різдва, Стихира на Стиховні) 
 Господь Ісус був з нами на землі в людській подобі всього 33 роки, перш ніж повернутися 
до свого небесного Отця. Проте, як ми сьогодні відчуваємо його присутність? У Євангелії від св. 
Матея Ісус говорить, що, коли ми стикаємося з особою у потребі; голодною, спраглою, нагою, 
хворою, ув'язненою подорожнім чи іммігрантом – ми в цих людях і їхніх потребах зустрічаємо 
Ісуса Христа. (Див. Мт. 25: 31-40) 
 Нам не потрібно дуже далеко дивитися, щоб знайти Ісуса Христа. Він є у тих, хто нас 
оточує. Коли вони приходять до дверей нашого життя, нам дається нагода, щоб відкрити двері 
нашого милосердя і прийняти їх, або замкнути зі словами, що немає місця в нашій оселі, як це 
сталося з Марією і Йосифом у Вифлеєм. (Лк. 2:7) 
 Під час нашого Різдвяного святкування у дусі Ювілейного Року Милосердя, запрошуємо 
усіх простягнути руку допомоги тим, хто її потребує, будь то з України або з Сирії, будь то 
ув'язненим або бездомним, будь то невиліковно хворим або безробітним, самотнім або на 
смертному ложі. Ще раз заохочуємо усіх показати наші добрі справи і нашу взаємну любов щоб 
розділити з ними милосердя нашого Небесного Отця, який розділяє з нами свою любов і доброту. 
Наостанок, давайте повторимо пісню ангелів, яку вони заспівали при народженні Христа: Слава во 
вишніх Богу і на землі мир, в людях добра воля. (Див. Лк. 2:14) 

Благословення Господнє на вас! 
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+ Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ, Митрополит Вінніпезький 
+ Давид Мотюк, Єпарх Едмонтонський 
+ Степан Хміляр, Єпарх Торонтонський 
+ Кен Новаківський, Єпарх Нью-Вестмінстерський 
+ Браєн Байда, ЧНІ, Єпарх Саскатунський 
+ Михаїл Вівчар, ЧНІ, Єпископ-емерит Саскатунський 
+ Северин Якимишин, Єпископ-емерит Нью-Вестмінстерський 
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