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РІЗДВО ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА
Різдво Твоє, Христе Боже наш, принесло світло 
пізнання цілому світові. Бо ним ті, що звіздам 

вклонялися, від звізди навчилися поклонятися Тобі, 
Сонцю праведному, і визнати Тебе, як схід із неба. 

Господи, слава Тобі!

UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL OF ST. VLADIMIR
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З радісними святами Різдва Христового, новим роком, Св. Василієм і Богоявленням 
та Св. Йорданом, вітаю всіх вірних прохожан і новоприбулих, які уважають наш храм як 
їх духовним і культурним серцем і душею. 

Нехай Новонароджене дитя поблагословить всіх душевним заспокоєнням, доб-
рим здоров’ям і глибокою непохитною вірою. Молімся разом, в чистій совісьті, щоб 
Милосердний послав Україні, захисникам, захисницям, урядовцям, і всіх жителям, 
перемогу над ворогом і – мир. 

А тим приятелям, які помагають у цій боротьбі, дають фізичну і духовну поміч, 
дають притулок поза межами рідної землі, нехай Господь поблагослобить їх своїми 
ласками і щедротами. А наступаючий новий 2023-ий рік нехай буде виявленням 
Божої Милосерної волі. 

Христос Народився! Славіте Його! 
О. Василь, Добродійка Лариса з родиною  

Січень, 2023 Р. Б. 
 

May Emanuel, God with us, the New-Born God-Child, the Incarnate God, whose 
birth we now celebrate bless our faithful parishioners, visitors and those newcomers who 
see St. Vladimir’s as their spiritual home with this peace, grant good health and a deep 
and abiding faith. 

Let us pray with a good conscience that the Lord grant Ukraine, to her defenders, 
authorities, and citizens, victory over the enemies of light and life and a lasting peace. 

And to all her friends who are aiding her in this struggle, are giving physical and 
spiritual comfort and providing housing to those fleeing her borders, may the Lord bless 
them with mercy and compassion. May the new 2023 year be an expression of God’s will. 
 

Christ is Born! Glorify Him! 
fr. Wasyl, Dobrodiyka Larysa and family 

January 2023 
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On behalf of the Parish Council, we greet our parishioners, all the newly arrived 
refugees from Ukraine, all the faithful and visitors of our St Vladimir Sobor and extend 
sincere best wishes on the occasion of Christ’s Nativity, the New Year and the Feast of 
Jordon. May this day be full of peace and love!   

Let us also be mindful for the people in Ukraine who this year must endure the 
Holiday Season in a state of war and aggression. We pray that at this time next year, the 
newborn Saviour will have brought peace and tranquility to Ukraine and will have blessed 
its people with joy and love during this festive time. 
 

Christ is Born! Let us Glorify Him 
Walter Rosizky, Parish Council President 

 
Від імені Парафіяльної Ради вітаємо наших парафіян, усіх новоприбулих біженців 

з України, всіх вірних і відвідувачів нашого Св. Володимирського Собору і передаємо 
щирі найкращі побажання з нагоди Різдва Христового, Нового Року та Йордану.  Нехай 
цей день буде сповнений миру та любові! 

Пам’ятаймо також про людей і вірних в Україні, які цього року мають пережити 
відпустку у стані війни та агресії. Молимося, щоб наступного року в цій порі новонарод-
жений Спаситель приніс Україні мир і спокій і благословив її народ радістю та любов’ю в 
цей святковий час. 

Христос Рождається! Славімо Його! 
Володимир Росіцький, Голова Парафіальної Ради

CHRIST IS BORN! LET US GLORIFY HIM! 
 
Every year we gather with our family and friends to 
recognize and celebrate Christmas and New Years. This 
provides an opportunity for us to spend quality time to-
gether during the holiday season. May this season bring 
our Parish community peace, joy and good health and 
may the star in heaven always shine upon each one of 
you. Merry Christmas and Happy New Year! 
 

Eroslava Evanetz 
President, UWAC Lesia Ukrainka Branch  

 
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІТЕ ЙОГО! 
 
Кожного року ми стрічаємося з родиною і приятелями, щоб 
святкувати Різдво  і Новий Рік. Це дає нам нагоду провести 
якісний час разом підчас цього святкового сезону. Хай цей 
сезон приносить нашим громадянам мир, радість та кріпого 
здоров’я і хай зірка в небі постійно просвітлює кожного з вас. 
Веселих Свят Різдва Христового і Щасливого Нового Року! 
 

Ярослава Іванець 
Голова Союзу Українок Канади, Відділ ім. Лесі Українки 
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Служби СІЧень 2023 Р.Б.СІЧень 2023 Р.Б.
неділя, 1‑го січня | Св. Літургія  10:00 рано 
Неділя перед Різдвом Христовим. Голос 4. Апостол Євр. 11:9‐10, 17‐23, 32‐40. Євангелія Мт. 1:1‐25.  
 
п’ятниця, 6‑го січня | Навечір’я Різдва Христового  10:00 веч.  
Різдв’яний Свят Вечір. Апостол Євр. 1:1‐12. Євангелія Лк. 2:1‐20.  
 
субота, 7‑го січня | Св. Літургія  10:00 рано 
Різдво Господа Бога і Спасителя Нашого Ісуса Христа. Апостол Гал. 4:4‐7. Євангелія Мат. 2:1‐12. 
 
неділя, 8‑го січня | Св. Літургія  10:00 рано (АНГЛOМОВНА) 
Собор Пресвятої Богородиці. Голос 5. Апостол Гал. 1:11‐19. Євангелія Мат. 2:13‐23.  
 
понеділок, 9‑го січня | Св. Літургія  10:00 рано        
Ап. першомч. та архідиякона Стефана. Апостол Єв. 11:17‐23, 27‐31. Євангелія Мк. 10:46‐52. 
СЛУЖБА В КАПЛИЦІ СВ. ПОКРОВИ. 
 
субота, 14‑го січня | Св. Літургія  10:00 рано 
Обрізання Господнє. Св. Василія Великого. Св. Петра Могили. Апостол Кол. 2:8‐12. Євангелія Лк. 
2:20‐21, 40‐52.  
 
неділя, 15‑го січня | Св. Літургія  10:00 рано 
Неділя перед Богоявленням. Голос 6. Апостол 2 Тим. 4:5‐8. Євангелія Мк. 1:1‐8. 
 
середа, 18‑го січня | Навечір’я Богоявлення  5:00 по обіді 
Хрещенський Свят Вечір. Велике Освячення Води. Апостол 1 Кор. 9:19‐27. Євангелія Лк. 3:1‐18. 
 

ВСІ ЗАПРОШЕНІ НА ТРАДИЦІЙНУ ЙОРДАНСЬКУ СВ. ВЕЧЕРЮ В ЦЕРКОВНІЙ ЗАЛІ 
 
четвер, 19‑го січня | Св. Літургія  10:00 рано 
Святе Богоявлення. Хрещення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Велике Освя‑
чення Води. Апостол Тит. 2: 11‐14, 3:4‐7. Євангелія Мат. 3:13‐17. 
 
п’ятниця, 20‑го січня | Св. Літургія  10:00 рано 
Післясвято Богоявлення. Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. Апостол Діян. 19:1‐8. 
Євангелія Ін. 1:29‐34. СЛУЖБА В КАПЛИЦІ СВ. ПОКРОВИ. 
 
неділя, 22‑го січня | Св. Літургія  10:00 рано 
Неділя після Богоявлення. Голос 7. Апостол Еф. 4: 7‐13. Євангелія Мат. 4:12‐17. 
 
субота 28‑го січня | Св. Літургія (АНГЛOМОВНА)  10:00 рано   
Прп. Павла Фівейсьлкого та Іоана Кущника. Апостол 1Кол. 5:14‐23. Євангелія Лк. 17:3‐10. 
 
неділя 29‑го січня | Св. Літургія  10:00 рано 
Неділя про Заххея. Голос 8. Апостол 1 Тим. 4:9‐15. Євангелія Лк. 19:1‐10.
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SERVICES JANUARY 2023 A.D.JANUARY 2023 A.D.   
Sunday, January 1st | Divine Liturgy 10:00 AM 
Sunday before Nativity. Tone 4. Epistle Hebrews 11:9‐10, 17‐23, 32‐40. Gospel of St. Mаtthew 1:1‐25.  
 
Friday, January 6th | Holy Compline 10:00 PM 
Eve of the Nativity of Christ. Epistle Hebrews 1:1‐12. Gospel of St. Luke 2:1‐20. 
 
Saturday, January 7th | Divine Liturgy 10:00 AM 
Nativity of our Lord and Saviour Jesus Christ. Epistle Galatians 4:4‐7. Gospel of St. Matthew 2:1‐12. 
 
Sunday, January 8th | Divine Liturgy 10:00 AM  (ENGLISH LANGUAGE) 
Synaxis of the Most Holy Theotokos. Tone 5. Epistle Galatians 1:11‐19. Gospel of St. Matthew 2:13‐23.  
  
Monday, January 9th | Divine Liturgy  10:00 AM 
St. Stephen the First Martyr. Tone 4. Epistle Hebrews 11:17‐23. Gospel of St. Mark 10:46‐52.  SERVICE IN 
THE CHAPEL OF THE HOLY PROTECTION 
 
Saturday, January 14th | Divine Liturgy 10:00 AM 
Circumcision of our Lord. St. Basil the Great. St. Petro Mohyla. Epistle Col 2:8‐12. Gospel of St. Luke 
2:20‐21, 40‐52.  
 
Sunday, January 15th | Divine Liturgy  10:00 AM 
Sunday before Theophany. Tone 6. Epistle 2 Timothy 4:5‐8. Gospel of St. Mark 1:1‐8. 
 
Wednesday, January 18th | Great Compline 5:00 PM 
Eve of Theophany. Great Blessing of Water. Epistle 1 Corinthians 9:19‐27. Gospel of St. Luke 3:1‐18.  
 

ALL ARE INVITED TO OUR TRADITIONAL JORDAN HOLY SUPPER IN THE AUDITORIUM 
 
Thursday, January 19th | Divine Liturgy  10:00 AM 
Holy Theophany of our Lord. Great Blessing of Water. Epistle Titus 2: 11‐14, 3:4‐7. Gospel of St. Mat‐
thew 3:13‐17. 
 
Friday, January 20th | Divine Liturgy  10:00 AM 
Synaxis of St. John the Baptist. Epistle Acts 19:1‐8. Gospel of St. Jn. 1:29‐34. SERVICE IN THE CHAPEL OF 
THE HOLY PROTECTION 
 
Sunday, January 22nd | Divine Liturgy  10:00 AM 
Sunday After Theophany. Tone 7. Epistle Ephesians 4:7‐13. Gospel of St. Matthew 4:12‐17. 
 
Saturday, January 28th | Divine Liturgy (ENGLISH LANGUAGE) 
Epistle 1 Timothy 1:15‐17. Gospel of St. Luke 18:35‐43. 
 
Sunday, January 29th | Divine Liturgy  
Zaccheus Sunday. Tone 8. Epistle 1 Timothy 4:9‐15. Gospel of St. Luke 19:1‐10.



UWAC, Lesia Ukrainka Branch invite you to 
join us on Sunday, January 15th, for coffee 
social and caroling to celebrate new year. 
Immediately following Divine Liturgy. 
 
Союз Українок Канади, Відділ ім. Лесі 

Українки запрошує всіх бути з нам після  
Служби Божої, в неділю, 15‐го січня, щоб разом 
випити каву і колядувати, та привітати новий 
рік. Відразу опісля Службої Божи.

ADULT EDUCATION 
CLASS –  

ORTHODOXY 101 
 

Akathist and class resumes  
on Wednesday, January 4th  

at 6:00 p.m. 
 

For information, please contact  
fr. Wasyl @ 905-730-7542 or  

905-385-2712

Christmas Caroling on  
Saturday, January 7th 
 

If you would like to join a caroling 
group or if you would like carolers to 
visit your home, between 1 pm and 7 
pm on January 7th, please contact  
Oksana at stvladshamilton@gmail.com. 
 

Колядування  
в суботу, 7‑го січня 
 

Якщо хочете приєднатися до групи 
колядників або хочете, щоб коляд‐
ники відвідали ваш дім, з 1‐ої до  
7‐ої вечора, 7‐го січня, будь ласка, 
зверніться до Оксани ‐  
stvladshamilton@gmail.com.

LEARN TO PLAY BANDURA 
Lessons on Fridays from 6 pm to 7:30 pm 
 

To register, please contact Elena Lazar at 647-830-1525 
Banduras are available for loan to students 
 

 

НАВЧІТЬСЯ ГРАТИ НА БАНДУРІ 
Уроки по п'ятницях з 6:00 до 7:30 
 

Для реєстрації, прошу зв'яжіться з Оленою Лазар на 647-830-1525 
Бандури доступні для кредитування студентам 
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УКРАЇНСЬКА ШКОЛА СПАДЩИНИ 
Наша діяльність розпочинається в суботу 14-го січня о год. 10-ій рано 

 
Дорогі Батьки! Не уникайте нагоду дати вашим дітьям знання про нашу віру і культуру, особливо в 

цих екзосустичних часах де чорні сили намагаються знищити нашу суть.  
Контакти за інформацію:  

о. Василь 905-730-7542 або 905-385-2712, або п-ні Орися 647-687-3700

UKRAINIAN HERITAGE SCHOOL 
Every Saturday from 10 am to 12 pm in the auditorium 

LANGUAGE - MUSIC - ARTS & CRAFTS - MATHEMATICS 
Newcomers from Ukraine are exempt from fees 

 

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 
ESL class is held concurrently

Дякуємо нашим студентам та викладачам за презентацію чудового концерту в честь Святого Миколая.  
Thank you to our students and teachers for a wonderful St. Nicholas concert on December 18th. 

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА СПАДЩИНИ 
Що суботи з 10 до 12 год. в аудиторії 

МОВА - МУЗИКА - МИСТЕЦТВО - МАТЕМАТИКА 
Безкоштовно для новоприбулі з України 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК ДРУГА МОВА 
Заняття ESL проводиться одночасно
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Celebrating the feast day of St. Andrew the First-Called. Divine Liturgy at the Chapel of the Holy 
Protection, Shevchenko Residence.  |  Святкування Святого Андрія Первозванного.  
Божественна літургія в каплиці Святої Покрови, Дім Шевченка.

Thank you to the Sobolewski Family for donating the 
beautiful nativity scene to our church last year. Thank 
you to Sam Borsellino, Barry Hashimoto, Mitch Hill, and 
Pat Przychocki for reconstructing it for us for this year. 
 

Дякуємо родині Соболевських за те, що минулого року 
пожертвували чудовий вертеп для церкви.  
Дякуємо Sam Borsellino, Barry Hashimoto, Mitch Hill, 
and Pat Przychocki за реконструкцію на 2023 рік.

Thank you to our parishioners 
who volunteered at Good 
Shepherd, preparing and  
distributing Christmas take-
away meals at the men’s  
residence. Many thanks to Sam 
Borsellino, Walter and Donna 
Rosizky, Lesia Gregorovich, 
and Doreen Minigan.
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The Shocking Humility of 
Christ’s Birth 

 
Christ is Born!  Glorify Him! 

 
          The glorious feast of Christmas is finally here, 
and what a mysterious blessing it is. For the Eternal 
Word of God becomes a human being—as helpless 
a babe as was ever born—with a manger for His 
crib. Angels sing in His honour. The lowly shepherds 
and the foreign wisemen worship Him. A young  
virgin becomes a mother, not simply of a Son, but of 
the Son of God.  And kings tremble, for this baby 
brings to earth a kingdom not of this world. 
 
          The good news of Christmas is that Jesus 
Christ is born this day, not to judge or to destroy us, 
but to save and bless us. He is the Second Adam in 
Whom the diseased decay of the first Adam is 
healed. By becoming one of us, He brings us into 
the life of God. We are made holy, we are fulfilled, 
we are raised to life eternal in Him. 
 
       Our Lord brings His great joy to the world 
humbly and peaceably. He does not arrive in the 
earthly splendor of a king, with the military power of 
a conquering general, or in the material comfort of 
the rich. Instead, He takes the lowest, most vulner-
able place for Himself: born in a cave used as a 
barn to a family that lived under the oppression of 
the Roman Empire and the cruelty of Herod. Soon, 
Joseph would take the Virgin Mary and the young 
Jesus to Egypt by night, fleeing for their lives from a 
wicked, murderous king. What a difficult, lowly way 
to come into a dark and dangerous world, not unlike 
how refugee children are born in parts of the Middle 
East, Africa, and other war-torn regions to this very 
day, (not the least of which, our beloved Ukraine. 
Еd.) 
 
          But when we pause to consider the glory of 
our Lord’s incarnation, we should not be surprised 
at all. For what does it mean for the Immortal One to 
put on mortality? What does it mean for the One 
Who spoke the world into existence to become part 
of that creation? What does it mean for the King of 
the universe to become subject to the kings of the 
world? It means humility and selfless, suffering love 
beyond our understanding. For our Lord, God, and 
Saviour is not a rational concept to be defined, but a 

Person Who shares His life with us. So that we 
could enter into His life, He entered into ours, sanc-
tifying every bit of what it means to be a human 
being, literally from the womb to the tomb that could 
not contain Him. 
 
          The wisemen show us how to respond to the 
unbelievably good news that God has become a 
human being: they worship Him. Let us follow their 
example this Christmas season by worshipping Him 
as we open ourselves to the glorious transformation 
that the Incarnate Son of God brings. For Christ is 
born, and the peace and joy of God’s kingdom are 
ours even as we live and breathe in the world as we 
know it. Christ is born, and we encounter Him in 
every human being, especially the poor, needy, and 
outcast. Christ is born, and we participate in the 
eternal life for which we were created in God’s 
image and likeness.  
 
          Yes, this wonderful news really is true. And 
the only limits on the blessing of Christmas are 
those that we place on ourselves. For the One Who 
comes as a humble, meek, peaceable baby in a 
manger never forces us or anyone else. He is the 
mystery of Love made flesh for our salvation. If we 
accept Him, we must become participants in the  
deified humanity that the God-Man Jesus Christ has 
brought to the world. We must live in this world in 
ways that reflect the deep truth of the Incarnation. 
We must become living icons of the good news of 
this season.    
 
          So this Christmas, let us be like Mary the 
Theotokos who received Him with joy, like the 
elder Joseph, His steadfast protector, and like 
that strange combination of lowly shepherds and 
Persian astrologers who first worshipped Him. Let 
us welcome Him into our life and live accordingly, 
for now nothing but our own refusal can separate 
us from His love. That, my brothers and sisters, is 
the good news of Christmas.      
   

Christ is Born! Glorify Him! 
 

Fr. Philip LeMasters 
December 26, 2014 · 
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Святе Богоявлення - Хрещення Господа нашого Ісуса Христа в Йордані 
 
Свято, присвячений великій події - Хрещенню Господа нашого Ісуса Христа в Йордані, з`явилося 
в найперші роки християнства. Він був любимо усіма послідовниками християнського вчення, 
оскільки дозволяв їм знову пережити хвилюючі моменти власного хрещення і подумки поринути 
у світ це таїнство. Коли ж ікони стали входити в церковний ужиток, то поряд з іншим з`явилася 
ікона «Хрещення Господнє». Але спочатку поговоримо про подію, що послужила приводом до її 
написання. 
 

Предтеча Господа на берегах Йордану 
Ікона Хрещення Господнє 

 
Свята Євангелія розповідає нам про те, як то Господь послав Іоанна, щоб підготувати людей 
до приходу Сина Свого Ісуса Христа. Передує Ісусу Іоанн іменувався в Новому Завіті як Іоанн 
Предтеча, або Іоанн Хреститель. Волею Господа Бога він звернувся до судеїв із закликом 
прийти покаятися у вчинених гріхах і очистити душі для прийняття Царства Божого. Сам же 
він був найбільшим подвижником і аскетом. Проживши все життя в умовах суворої пустелі і 
відкинувши мирські радості, святий Іоанн себе віддав служінню Богові. 
 
Його проповіді, повні життя і правди, зустріли широкий відгук. Євангелія говорить про тисячі 
євреїв, що поспішили на його заклик. Усі вони брали від Іоанна хрещення у водах річки Йордан. 
Це був символічний акт обмивання тіла і душі, але це ще не було благодатним християнським 
таїнством. Це було лише підготовкою до нього. 



Патріарше послання на  
Різдво Христове 

 
+ Варфоломій, 

Милістю Божою Архиєпископ Константино-
польський, Нового Риму і Вселенський Патрі-

арх Усій повноті Церкви 
 

Благодать, милість і мир Від Христа Спасителя 
народженого у Вифлеємі. 

  
Чесніші браття Архиєреї, 

 
Возлюблені чада у Господі, 

 
Сьогодні наша Свята Церква святкує Народження у 
плоті предвічного Сина і Слова Божого, цю «чужу та 
дивну таємницю», яка «від віків і від поколінь захо-
вана» (Кол. 1:26). У Христі остаточно відкривається 
правда про Бога і людину, яку по богословськи по-
яснює св. Кирило Олександрійський: «Ми люди за 
природою, але Він заради любові спустився до того, 
що суперечить божественній природі, і став люди-
ною. Ми є рабами Бога за своєю природою як Його 
творіння, але Він знову став рабом всупереч боже-
ственній природі, коли став людиною. Але вірним є і 
зворотне: «Він є Богом за сутністю, і ми за благо-
даттю можемо піднятися до того, що суперечить 
людській природі. Бо ми люди, а Він Син за приро-
дою; але ми також стаємо синами за статусом, ос-
кільки покликані до спілкування з Ним»[1]. 
 
«Пізнайте істину, і істина вас вільними зробить» (Ін. 
8:32). Господь наш Ісус Христос є «дорога, і істина, і 
життя» (Ін. 14:6), визволитель людини «від рабства 
ворога». Немає життя і свободи без Істини або поза 
Істиною. Надання будь-якого сенсу, якого ми праг-
немо, нашому життю є не свободою, а сучасною вер-
сією первородного гріха, нашого самозамикання в 
межах самодостатньої та корисливої незалежності, 
без сприйняття істини як відносини з Богом і нашими 
ближніми. Різдво – час для самопізнання, для розу-
міння різниці між тим як, «Бог став людиною» і як 
«людина діє як Бог». Це час для усвідомлення хри-
стиянського вчення про те, що «ми говоримо не про 
те, людина стає Богом, а про те, що Бог став люди-
ною»[2]. 
 
Благовіствування про Різдво Христове сьогодні відлу-
нює гомоном війни та брязканням зброї в Україні, яка 
переживає жахливі наслідки провокативної та не-
справедливої загарбницької війни. Для нас, хри-
стиян, усі війни є вбивством наших братів; усі вони є 
громадянськими війнами, які, як проголосив Святий і 
Великий Собор Православної Церкви, є «результа-

том присутності зла і гріха у світі»[3]. У випадку 
України ще актуальнішими є слова св. Григорія Па-
лами про його одночасні криваві конфлікти між пра-
вославними вірними в Салоніках: «Бо їх спільною 
матір’ю-вихователькою є свята Церква і благочестя, 
котрого начальник і довершитель є Христос, справж-
ній Син, який не тільки є нашим Богом, але й зволив 
бути нашим братом і Батьком»[4]. 
 
В особі Христа було досягнуто «об’єднання під його 
главою» всього, появи єдності всередині людського 
роду та святості людської особи, відкриття шляху до 
«подоби Божої» та об’явлення миру, «що перевершує 
всякий розум» (Флп. 4:10). Христос є «нашим миром» 
(Еф. 2:14), і саме Христу присвячена історична та 
символічна Свята церква «Святої Ірини» (Святого 
Миру) в граді Костянтина. 
 
Наш Спаситель благословляє «миротворців», бо 
«вони синами Божими назвуться» (Мт. 5:9). Він про-
пагує ідею праведності та любові навіть до наших во-
рогів. Під час Божественної Літургії Православна 
Церква молиться «за мир з неба» і «за мир усього 
світу». А під час Літургії Василія Великого молимося і 
прославляємо Подателя всіх благ: «Мир Твій і любов 
Твою даруй нам, Господи Боже наш; бо Ти дав нам 
усе». Як одержувачі та найвищі одержувачі всього від 
Бога, ми зобов’язані більше, ніж будь-хто інший, праг-
нути миру згідно зі Святим Письмом: «Хто одержав 
багато, з того більше вимагатимуть» (Лк. 12:48). У 
цьому сенсі все, що вчиняють християни всупереч 
цьому принципу, впливає не на християнство, а на 
тих, хто живе всупереч Божественним заповідям. 
 
Ніколи в історії людства мир між людьми не сприй-
мався як належне. Натомість він скрізь і завжди був 
результатом натхненних ініціатив, мужності та само-
пожертви, опору насиллю та неприйняття війни як за-
собу вирішення суперечностей, постійної боротьби 
за справедливість і захист людської гідності. Їхній 
внесок у мир і примирення є основним критерієм до-
віри до релігій. У релігійних традиціях, безсумнівно, є 
спонукання не лише до внутрішнього миру, а й до 
просування та встановлення суспільного миру, до по-
долання агресії у відносинах між людьми та наро-
дами. Це особливо важливо в наш час, коли 
підтримується позиція, що мир буде забезпечено в 
результаті економічного розвитку, підвищення рівня 
життя, науково-технічного прогресу, цифрового 
зв’язку та Інтернету. Ми переконані, що не може бути 
миру між людьми та цивілізаціями без миру між релі-
гіями, без їхнього діалогу та співпраці. Віра в Бога 
зміцнює наші зусилля для світу миру та справедли-
вості, навіть коли ці зусилля стикаються з нездолан-
ними для людини перешкодами. У будь-якому 
випадку неприпустимо, щоб представники релігій 
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проповідували фанатизм і розпалювали вогнем нена-
висть. 
 
Преосвященні браття та возлюблені чада, 
 
Христос народжується, славіте Його. Христос схо-
дить із небес, зустрічайте Його. Христос на землі, 
встаньте! Дотримуючись напучення нашого святого 
попередника на престолі Константинопольської 
Церкви Григорія Богослова, святкуймо Різдво Спаси-
теля світу з духовною радістю «не по-земному, а по-
небесному», уникаючи «всього зайвого і 
непотрібного; особливо тоді, коли інші – зроблені з 
тієї ж глини та поєднання – страждають від голоду та 
злиднів»[5]. Ми молимося, щоб усі Ви могли насолод-
жуватися молитовними та славними святками, як 
справжньою повнотою часу та сяйвом світла вічності. 
Нехай наступаючий 2023 рік стане періодом миру, 
любові та солідарності, добротою і благодаттю Боже-
ственного Слова, яке стало тілом для нас і заради 
нашого спасіння, справді роком праведності нашого 
Господа! 

Бажаємо вам многих і благословенних літ! 
 
Різдво Христове, 2022 
 
† Варфоломій Константинопольський, 
 
палкий молитовник перед Богом за всіх Вас 
 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
 
[1] Кирило Олександрійський, Тезаурус про Пресвяту 
і Єдиносущну Трійцю, PG 75,561. 
 
[2] Іоан Дамаскин, Точний виклад православної віри, 
PG 94,988. 
 
[3] Місія Православної Церкви в сучасному світі, IV, 1. 
 
[4] Григорій Палама, Про мир між собою, PG 151,10. 
 
[5] Григорій Богослов, На свято Богоявлення, цебто 
Різдва Христового, PG 36,316.

PATRIARCHAL ENCYCLICAL FOR 
CHRISTMAS 

 
+ B A R T H O L O M E W 

BY GOD’S MERCY, ARCHBISHOP OF CONSTAN-
TINOPLE-NEW ROME 

AND ECUMENICAL PATRIARCH 
TO ALL THE PLENITUDE OF THE CHURCH 

 
GRACE, MERCY AND PEACE FROM THE SAVIOR 

CHRIST BORN IN BETHLEHEM 
 

Most honorable brother hierarchs, 
 

Beloved children in the Lord, 
 
Today our Holy Church celebrates the Nativity in the 
flesh of the pre-eternal Son and Word of God, this “for-
eign and strange mystery” that “was concealed from 
ages and from generations” (Col. 1:26). In Christ, the 
truth about God and humankind is definitively revealed, 
as St. Cyril of Alexandria so theologically explains: “We 
are human by nature, but He condescended to what is 
contrary to divine nature for the sake of love and be-
came man. We are servants of God by nature as His 
creation, but He became a servant once again, contrary 
to divine nature when He became man. But the reverse 
also holds true: He is God in essence, and we are, by 

grace, able to ascend to what is contrary to human na-
ture. For we are human, and He is the Son by nature, 
yet we too become sons by status inasmuch as we are 
called to fellowship in Him.”[1] 
 
“Know the truth, and the truth shall set you free” (Jn. 
8:32). Our Lord Jesus Christ is “the way and the truth 
and the life” (Jn. 14:6), the liberator of man “from en-
slavement to the enemy.” There is no life and liberty 
without the Truth or outside the Truth. Giving any mean-
ing we desire to our life is not freedom, but the contem-
porary version of original sin, our self-enclosure within 
self-sufficient and self-serving independence, without a 
perception for truth as a relationship with God and our 
fellow human beings. Christmas is the time for self-
knowledge, for understanding the difference between 
“God becoming man” and “man acting as god.” It is the 
time for awareness of the Christian teaching that “we do 
not speak of man becoming divine, but of God becoming 
human.”[2] 
 
The message of the good news about Christmas today 
echoes alongside the din of war and the clash of 
weapons in Ukraine, which is experiencing the horrible 
consequences of a provocative and unjust invasion. For 
us Christians, all wars are the murder of our brothers; 
they are all civil wars, which as the Holy and Great 
Council of the Orthodox Church proclaimed, are “the re-
sult of the presence of evil and sin in the world.”[3] In the 
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case of Ukraine, the words of St. Gregory Palamas 
about his contemporaneous bloody conflicts among Or-
thodox believers in Thessaloniki are still more relevant: 
“For their common nurturing mother is the holy Church 
and devotion, whose chief and perfecter is Christ, the 
genuine Son, who is not only our God, but who also 
deigned it appropriate to be our brother and Father.”[4] 
 
In the person of Christ, the “recapitulation” of all has 
been achieved, the emergence of unity within the human 
race and the sanctity of the human person, the opening 
of the way toward the “likeness of God,” and the rev-
elation of the peace “that surpasses all understanding” 
(Phil. 4:10). Christ is “our peace” (Eph. 2:14), and it is to 
Christ that the historic and emblematic Sacred Church of 
“Holy Irene” is dedicated in the City of Constantine. 
 
Our Savior blesses the “peacemakers,” for “they shall be 
called children of God” (Matt. 5:9); He promotes the no-
tion of righteousness and love, even toward our 
enemies. In the Divine Liturgy, the Orthodox Church 
prays “for the peace from above” and “for the peace of 
the whole world.” And during the Liturgy of Basil the 
Great, we pray to and glorify the Giver of all good things: 
“Grant us your peace and your love, Lord our God; for 
you have granted us all things.” As recipients and su-
preme beneficiaries of all things from God, we are 
obliged more than anyone else to strive for peace in ac-
cordance with the scriptural: “To the one that has re-
ceived much, more will be demanded” (Lk. 12:48). In this 
sense, all that is enacted by Christians contrary to this 
principle does not primarily affect Christianity but rather 
those who live contrary to the divine commandments. 
 
Never in the history of humankind has peace among 
peoples been a condition taken for granted. Instead, it 
was everywhere and always the result of inspired initia-
tives, of courage and self-sacrifice, of resistance to vio-
lence and rejection of war as a means of resolving 
differences, and a perpetual struggle for justice and pro-
tection of human dignity. Their contribution to peace and 
reconciliation constitutes the primary criterion for the 
credibility of religions. Within religious traditions, there 
are undoubtedly motivations not only for inner peace, but 
also for the advancement and establishment of societal 
peace and overcoming aggression in relations between 
people and nations. This is especially significant in our 
time when the position is maintained that peace will en-
sure due to economic development, a rise in living stan-
dards, and progress in science and technology through 
digital communication and the internet. We are con-
vinced that there can be no peace among people and 
civilizations without peace among religions without dia-
logue and collaboration. Faith in God strengthens our ef-
fort for a world of peace and justice, even when that 
effort confronts humanly unsurpassable hurdles. At any 

rate, it is unacceptable for representatives of religions to 
preach fanaticism and fan the flames of hatred. 
 
Most reverend brothers and beloved children, 
 
Christ is born; glorify Him. Christ is descending from the 
heavens; come and meet Him. Christ is on earth; rise up 
to greet Him! Adhering to the exhortation of our holy 
predecessor on the Throne of the Church of Constanti-
nople, let us celebrate the nativity of the world’s Savior 
with spiritual joy, “not in an earthly, but in a heavenly 
manner,” avoiding “everything superfluous and unnec-
essary; especially when others – made of the same clay 
and combination – are suffering hunger and poverty.”[5] 
We pray that all of you may enjoy a prayerful and glo-
rious Holy Twelve Days of Christmas, like a genuine full-
ness of time and radiance of the light of eternity. May the 
coming 2023 prove – by the goodness and grace of the 
Divine Word that became flesh for us and for our salva-
tion – to be a period of peace, love, and solidarity, truly a 
year in the righteousness of our Lord! 
 
We wish you many blessed years! 
 
Christmas 2022 
 
+ Bartholomew of Constantinople 
 
Fervent supplicant of all before God 
 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
 
[1] Cyril of Alexandria, Thesaurus on the Holy and Con-
substantial Trinity, PG 75.561. 
 
[2] John of Damascus, Exact Exposition of the Orthodox 
Faith, PG 94.988. 
 
[3] The Mission of the Orthodox Church in Today’s 
World, IV, 1. 
 
[4] Gregory Palamas, On Peace with One Another, PG 
151.10. 
 
[5] Gregory the Theologian, On the Feast of Theophany, 
or the Nativity of Christ, PG 36.316.
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STRICHA 
 

Welcome all recently arrived Ukrainians to  
Stricha! We offer women’s, men’s, and 
children’s clothing, shoes, toys, and 
househould items. 
 
In the Cultural Centre, next to St. Vladimir  
Ukrainian Orthodox Cathedral, 855 Barton 
Street East, Hamilton 
 

Wednesday: 11:00 AM - 3:00 PM 
Friday: 4:00 PM - 7:00 PM 
Saturday: 2:00 PM - 6:00 PM

СТРІЧА 
 

Вітаємо всіх новоприбулих Українців до 
Стрічі! Маємо жіночу, мужеську і діточу 
одежу, як також взуття, забавки і домашні 
речі. 
 
У Культурному Центрі на задній площі  
Собору Св. Володимира, 855 Barton Street 
East, Hamilton 
 
В середу від 11-ої год. рано до 3-ої по обіді 
В п’ятницю від 4-ої год. до 7-ої веч. 
В суботу від 2-ої год. до 6-ої веч. 

Ukrainian Canadian Congress 
Конґрес Українців Канади 

 

New Years Day Potluck 
 

January 1, 2021 
2:00 pm to 5:00 pm 

 
Ukrainian Church of the Resurrection 

821 Upper Wentworth, Hamilton 
 

Знайомтесь - вечірка шанс з їжею 
Сім’ї приносять одну улюблену 

страву, щоб поділитися 
 

Кава/чай надається 
Coffee/ tea provided  

(no alcohol permitted) 
 

For more info: 
Ukiepotluck@gmail.com
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Grant them, O Lord! A Prayer for the Lord’s Mercy 
 
We will be including a new section in our bulletin which will include 
the names of those needing the Lord’s mercy. Please provide their 
names to fr. Wasyl. To avoid any privacy issues, please ensure that 
permission is given for the inclusion of their names into our bulletin.   

fr. Wasyl 
 
Даруй їм, Господи! Молитва про Господнє милосердя 
 
Ми включатиме в наш бюлетень новий розділ, який включатиме 
імена тих, хто потребує Господнього милосердя. Будь ласка, на-
дайте їх імена о. Василю. Щоб уникнути будь-яких проблем із кон-
фіденційністю, будь ласка, дістаньте дозвіл на включення їхніх 
імен до нашого бюлетеню.   

о. Василь



Dr. Steven & Nancy Bryniak  $4,000  In memory of Paul, Ray, 
Walter, and Ann Bryniak 
Vera Hudyma $100 Flowers 
Alexander Mitic $150 Humanitarian Aid to Ukraine 
Raffaella & Joseph Tofano $300 Ukrainian Refugee Aid 
Nina Werchola $100 In memory of husband Yuri Werchola 
Nina Werchola $50 Renovation Fund 
John Moorhouse $50 In memory of Helen Mary Moorhouse 
John Moorhouse $50 In memory of Justice Morris Perozak 
John Moorhouse $50 In memory of The Rt Hon Eric Gelling 
Moorhouse 
John Moorhouse $50 In memory of Dr. Walter Smyrniw 
Joan Bohdaniw $100 Kolyada 
Joan Bohdaniw $100 In memory of husband John & family 
members 
John Bohdaniw $100  
Joanne Hawrish $500 
Lucy Migus $100 In memory of husband Ronald Migus
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Membership Donations are being accepted for 2023 — $140 single and $280 family 
Приймаємо членські пожертви на 2023 рік — $140 від одної особи i $280 від родини 

 

We are grateful to receive your donations by:  
 

Cheque to St. Vladimir Ukrainian Orthodox Church, 855 Barton Street E, Hamilton ON L8L 3B4 
OR via etransfer to our church account via stvladshamilton@gmail.com  

OR by clicking the DONATE NOW icon on our website at stvladshamilton.com   
(Please specify in the comments section whether an in memoriam donation or otherwise) 

OR if you wish to enroll in a monthly preauthorized withdrawal plan,  
please contact Oksana Sushko at stvladshamilton@gmail.com or Walter Rosizky at 9056811653.

UWAC Lesia Ukrainka Branch - 2023 Membership  
 

Please use one of the following options to make your annual 
membership payment: 

1) In person, either by cheque or cash 
2) Mail your membership 855 Barton St. E, Hamilton ON L8L 3B4 

3) Electronic transfer  deposit to uwachamilton@gmail.com 
The Treasurer receives notification of the transfer the moment it 

is deposited into the UWAC Lesia Ukrainka account. Your bank 
notification will act as your receipt. 

Eroslava Evanetz, President

As winter approaches, we will all be 
congregating indoors more often. We 
want all attendees to be safe while they 
are at church. While mask wearing is 
not mandatory, anyone who may feel 
uncomfortable in the current situation 
should feel free to wear a mask while 
attending a church service. We have 
hand sanitizers throughout the church 
facility as well a supply of masks if  
required. 
 

З наближенням зими ми всі будемо 
частіше збиратися всередині. Ми 
хочемо, щоб усі присутні були в 
безпеці під час перебування в 
церкві. Хоча носіння маски не є 
обов’язковим, будь-хто, хто може 
відчувати себе некомфортно в  
поточній ситуації, повинен сміливо  
носити маску під час відвідування 
церковної служби. У нас є дезінфі-
куючі засоби для рук у всій церкві,  
а також маски, якщо вам потрібно.

LIVESTREAMING  Please join us on 
Facebook (St. Vladimir Ukrainian Or-
thodox Cathedral) for services through-
out the week as indicated in this 
bulletin. Thank you.  
ЖИВІ ПЕРЕДАЧІ  Запрошуємо вас 
прилучитися до наших передач через 
Facebook (St. Vladimir’s Ukrainian Or-
thodox Cathedral). Просимо вас звер-
татися до нашого бюлетеню про 
порядок Богослужень. Дякуємо. 

Donations DECEMBER 1 to 24, 2022



В імені настоятеля, управи, та парафіян Собору Св. Володимира,  
висловлюємо щиро вдячність Дирекції  

Резиденції для Сеньорів ім. Тараса Шевченка 
за покриття коштів пов’язані з виданням нашого  

парафіяльного вісника. 
 

Для інформації про мешкання в резиденції, звертайтеся до 
бюра резиденції – Лилиєн Смит (Керівник)  905-548-8505 

 
The clergy, parish council and parishioners of the  

Ukrainian Orthodox Cathedral of St. Vladimir  
extend their heartfelt thanks to the Board of Directors  

of the Taras Shevchenko Home for the Aged 
for generously sponsoring the publication of our parish bulletins. 

 
For information on apartment availability, please call 

Lillian Smith, Property Manager, Taras Shevchenko  905-548-8505 
tarasshevchenko4@gmail.com 

 
190-194 Gage Avenue South, Hamilton


