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Christ IS Born!

Христос Народився!

The Nativity of Our Lord
and Saviour Jesus Christ
“I behold a
strange and
most glorious
mystery,
Heaven, a
Cave; the
Virgin the
Throne of the Cherubim; the
Manger a room, in which Christ,
the God Whom nothing can
contain is laid.”
Having given birth to the divine
Infant without travail, the Most
Holy Virgin “wrapped Him in
swaddling clothes, and laid Him
in a manger” (Luke 2:7).
An angel of the Lord came before
them and said: “Fear not: for
behold, I bring you good tidings
of great joy, which shall be to all
people. For unto you is born this
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day in the city of David a Savior,
Who is Christ the Lord” (Luke 2:1011). Besides the glad tidings to the
Bethlehem shepherds, the Nativity
of Christ was revealed to the Magi
by a wondrous star.
The present Feast, commemorating
the Nativity in the flesh of our
Lord Jesus Christ, was established
by the Church with its origin to
the time of the Apostles. In the
Apostolic Constitutions (Section 3,
13) it says, “Brethren, observe
the feast days; and first of all the
Birth of Christ, which you are to
celebrate on the twenty-fifth day
of the ninth month.” (January 7th)

14th the Circumcision
On the eighth day
after His Nativity, our
Lord Jesus Christ was
circumcised in
accordance with the
Old Testament Law.

appeared to illumine “those who
sat in darkness,” and “in the
region of the shadow of
death” (Mt.4:16), and to
save the fallen race of
mankind by grace.

All male infants underwent
circumcision as a sign of God’s
Covenant with the holy Forefather
Abraham
and his
descendants
[Genesis 17:10-14,

Різдво Господа і
Спасителя нашого
Ісуса Христа

Leviticus 12:3]

19th Baptism
of Our Lord

« Таїнство бачу я дивне і
преславне: небо — вертеп,
престол херувимський — Діва,
ясла -- вмістилище, в яких возліг
Неосяжний Христос Бог. Його
ж, оспівуючи, величаємо ».

Theophany is
the Feast
which reveals
the Most Holy
Trinity to
the world
through the
Baptism of
the Lord
(Mt.3:13-17; Mark 1:9-11; Luke
3:21-22).

Народивши без мук
божественнк Немовля, Пресвята
Богородиця «загорнула Його в
пелени і поклала в ясла» (Лука
2: 7).
Ангел Господній підійшов до них і
сказав: «Не бійтеся, бо ось я звіщаю вам
велику радість, яка буде для всіх людей.
Бо сьогодні вам народився в місті
Давида Спаситель, Який є Христос
Господь» (Лука 2: 10-11). Крім радісної
звістки віфлеємським пастухам, Різдво
Христове було відкрите волхвам через
чудову зірку.

God the Father spoke from Heaven
about the Son, the Son was
baptized by Saint John the
Forerunner, and the Holy Spirit
descended upon the Son in the
form of a dove. From ancient times
this Feast was called the Day of
Illumination and the Feast of
Lights, since God is Light and has

Нинішнє свято, яке згадує Різдво у плоті
нашого Господа Ісуса Христа, було
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встановлено Церквою ще з апостольских
часів. В Апостольських правилах
(розділи 3, 13) сказано: «Брати,
дотримуйтесь свят; і насамперед
народження Христа, яке ви повинні
відсвяткувати двадцять п’ятого дня
дев’ятого місяця». (або 7 січня за
Юліанським календарем).

Рождество Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа

14-е січня Обрізання

Родив без мучений божественного
Младенца, Пресвятая Дева «завернула
Его в пелены и положила в ясла» (Лука 2:
7).

На восьмий день після Свого Різдва наш
Господь Ісус Христос був обрізаний
згідно зі Старозавітним Законом. Усі
немовлята чоловічої статі зазнали
обрізання на знак Божого завіту зі
святим праотцем Авраамом та його
нащадками (Буття 17: 10-14, Левит 12: 3)

19-е січня - Хрещення
Господнє
Богоявлення – це свято, яке
відкриває світу Пресвяту
Трійцю через Хрещення
Господнє (Мт.3:13-17;
Марк 1:9-11; Лука 3:21-22).
Бог Отець говорив з неба
про Сина, Сина хрестив
святий Іван Предтеча, а
Святий Дух зійшов на Сина
у вигляді голубиному. З давніх-давен це
свято називали Днем Просвітлення і
Святом Світла, оскільки Бог є Світло і
з’явився, щоб просвітити «тих, що
сиділи в темряві», і «в області тіні
смертної» (Мт.4: 16), і врятувати
занепалий людстський рід Своєю
благодаттю.
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« Таинство странное вижу и
преславное: небо, вертеп: престол
херувимский, Деву: ясли, вместилище, в
нихже возлеже Невместимый Христос
Бог, Егоже воспевающе величаем ».

Ангел Господень предстал перед ними и
сказал: «Не бойтесь, ибо вот, Я несу вам
добрую весть великой радости, которая
будет для всех людей. Ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель,
Христос Господь» (Лука 2:
10-11). Помимо радостной
вести вифлеемским
пастырям, Рождество
Христово было явлено
волхвам чудесной звездой.
Настоящий праздник,
посвященный Рождеству во
плоти Господа нашего
Иисуса Христа, учрежден
Церковью со времен Апостолов. В
Апостольских Правилах (разделы 3, 13)
сказано: «Братья, соблюдайте праздники;
и прежде всего Рождение Христа,
которое вы должны праздновать в
двадцать пятый день девятого месяца». (7
января по Юлианскому календарю).

14-е января Обрезание

of Jesus.
Our study group includes lively discussions
where Father Myroslav provides
information about practical aspects of
Christianity and how to apply them in
everyday life. We found that this knowledge
could help us in real-life situations.

На восьмой день после Его Рождества
наш Господь Иисус Христос был обрезан
в соответствии с Законом Ветхого Завета.
Все младенцы мужского пола прошли
обрезание в знак завета Бога со святым
праотцом Авраамом и его потомками
(Бытие 17: 10-14, Левит 12: 3).

If we look at the Scriptures, we could find
that we should grow in the grace and
knowledge of Jesus Christ (2 Peter 3:18).
Bible study has been especially important
during the last two years when
communications between Church members
could be limited. It is so delightful to see
everyone and study together.

19-е января - Крещение Господне
Богоявление - это праздник, который
открывает миру Пресвятую Троицу через
Крещение Господне (Мф 3: 13-17; Марк
1: 9-11; Лука 3: 21-22).

Some benefits of Bible Study:

Бог Отец говорил с Небес о Сыне, Сын
был крещен святым Иоанном Предтечей,
и Святой Дух сошел на Сына в виде
голубя. С древних времен этот праздник
назывался Днем озарения и Праздником
света, поскольку Бог есть Свет и явился,
чтобы просветить «сидящих во тьме» и
«в области тени смертной» (Мф 4: 16), и
чтобы спасти падшую расу человечества
по благодати.

•

Bible Study provides the opportunity to
deepen our understanding of Scriptures
and better understand Liturgy.

•

Bible Study provides the opportunity
for informal and interactive study of
the Bible and helps to build stronger
community and relationships.

•

Bible Study helps to stay more content
and peaceful during the week.

Friday Bible classes are in Ukrainian/
Russian, and if you prefer in English, you
could attend Monday Bible class or both.

Bible Study Groups
sisters Nataliia and Anna

Our Bible study group on Friday has been
running for over 10 years years, for the last
two years over Zoom on Friday evenings for
about 90 minutes.

We are all grateful
to Father Myroslav
and Matushka for
organizing Bible
study, and we are
looking forward to our next classes.

Father Myroslav prepares an excellent
program to help us to learn more about the
Old Testament, New Testament and the life
4

•

Изучение Библии дает возможность
углубить наше понимание
Священного Писания и лучше понять
Литургию.

•

Изучение Библии дает возможность
неформального и интерактивного
изучения Библии и помогает
укреплять общность и отношения.

•

Изучение Библии помогает
оставаться более спокойним и
умиротворенным в течение недели.

Группы по изучению Библии

Сестры Наталия и Анна

Наша группа по изучению Библии
собирается в пятницу уже более 10 лет, а
в течение последних двух лет по вечерам
пятницы на платформе Zoom мы
проводим около 90 минут.
Отец Мирослав готовит отличную
программу, которая помогает нам
больше узнать о Ветхом и Новом Завете
и жизни Иисуса.

В нашей учебной группе проходят
оживленные дискуссии, где отец
Мирослав дает информацию о
практических аспектах христианства и о
том, как их применять в повседневной
жизни. Мы обнаружили, что эти знания
могут помочь нам в реальных жизненных
ситуациях.
Если мы посмотрим на Священное
Писание, мы увидим, что должны
возрастать в благодати и познании
Иисуса Христа (2 Петра 3:18). Изучение
Библии было особенно важным в
последние два года, когда общение
между членами Церкви было
ограниченным. Так приятно видеть всех
и вместе учиться!
Некоторые преимущества изучения
Библии:
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Пятничные занятия по изучению Библии
проходят на украинском / русском
языках, и, если вы предпочитаете
английский, вы можете посещать
занятия по изучению Библии в
понедельник или оба занятия.
Мы все благодарны отцу Мирославу и
матушке за организацию изучения
Библии и с нетерпением ждем наших
следующих занятий.

Групи з вивчення Біблії

Сестри Наталія та Анна

Наша група з вивчення Біблії збирається
у п'ятницю вже більше 10 років, а
протягом останніх двох років вечорами
п'ятниці на платформі Zoom ми
проводимо близько 90 хвилин.
Отець Мирослав готує чудову програму,
яка допомагає нам більше дізнатися про
Старий та Новий Завіт та життя Ісуса.
У нашій навчальній групі відбуваються
жваві дискусії, де отець Мирослав дає
інформацію про практичні аспекти
християнства та про те, як їх

застосовувати у повсякденному житті.
Ми бачимо, що ці знання можуть
допомогти нам у реальних життєвих
ситуаціях.

A Miracle
With open doors and open
hearts God works many
Miracles

Якщо ми подивимося на Писання, то
побачимо, що маємо зростати у благодаті
та пізнанні Ісуса Христа (2 Петра 3:18).
Вивчення Біблії було особливо важливим
протягом останніх двох років, коли
спілкування між членами Церкви було
обмеженим. Так приємно бачити всіх та
разом вчитися!

Glory to Jesus Christ!
Father Myroslaw, I am in the process of
determining my charitable donations for
the upcoming Nativity Fast and I was
brought to mind of your parish in
Waterloo.

Деякі переваги вивчення Біблії:
•

•

Вивчення Біблії
дає можливість
поглибити наше
розуміння
Святого Письма
і краще
зрозуміти
Літургію.

In particular, it saddens me that your
parish owes $2,397 in arrears to the
Eastern Eparchy for the Levies.
When I visited St. Sophia parish (with my
friend Nancy) in 2018, I could see that you
are doing very good work and that your
parish shows great possibility of growth.

Вивчення Біблії дає можливість
неформального та інтерактивного
вивчення Біблії та допомагає
зміцнювати громаду та стосунки.

Therefore, I propose that I send you $2,397
as a donation to the parish to be paid
against these arrears. However, I am aware
that no gift is proper if it has strings
attached to it. So, if you have an urgent
need to direct this money to another area
of your parish administration, you have my
approval to do so.

Вивчення Біблії допомагає
залишатися спокійнішим і
умиротворенішим протягом тижня.
П'ятничні заняття з вивчення Біблії
відбуваються українською / російською
мовами, і, якщо ви віддаєте перевагу
англійській, ви можете відвідувати
заняття з вивчення Біблії в понеділок або
обидва заняття.
•

Let me know the best way to send you this
donation….

Ми всі вдячні отцю Мирославу та
Матушці за організацію вивчення Біблії
та з нетерпінням чекаємо на наші
наступні заняття.

Yours in Christ,
Slavco
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Чудо

Чудо

З відкритими дверима і
відкритими серцями Бог творить
багато чудес

С открытыми дверями и
открытыми сердцами Бог творит
много чудес

Слава Ісусу Христу!

Слава Иисусу Христу!

Отче Мирославе, я вирішую куди
направити свої благодійні пожертви на
майбутній Різдвяний піст і згадав про
вашу парафію у Ватерлоо.

Отец Мирослав, я решаю куда
направить свои благотворительные
пожертвования на предстоящий
Рождественский пост, и мне мне
вспомнился ваш приход в Ватерлоо.

Зокрема, мене засмучує те, що ваша
парафія заборгувала $ 2397 Східній
єпархії.

В частности, меня огорчает то, что ваш
приход должен $ 2397 Восточной
епархии.

Коли я відвідав парафію Святої Софії (з
моєю подругою Ненсі) у 2018 році, то
побачив, що ви робите дуже гарну
роботу і що ваша парафія має великі
можливості для зростання.
Тому я хотів би надіслати вам $ 2397 як
пожертву на парафію, щоб виплатити
цей борг. Однак я знаю, що жоден
подарунок не є належним, якщо до нього
прив’язані умови. Отже, якщо у вас є
нагальна потреба спрямувати ці гроші на
інші потреби вашої парафіїї, ви маєте на
це мою згоду.
Дайте мені знати, як найкраще надіслати
вам цю пожертву...
Ваш у Христі,
Славко

Когда я посетил приход Святой Софии
(с моей подругой Нэнси) в 2018 году, я
увидел, что вы делаете очень хорошую
работу и что ваш приход демонстрирует
большие возможности для роста.
Поэтому я хотел бы послать вам $ 2397 в
качестве пожертвования для оплаты
этого долга. Однако я понимаю, что ни
один подарок не считается правильным,
если к нему привязаны условия. Так что,
если вам срочно нужно направить эти
деньги на другие потребности вашего
прихода, я даю на это свое согласие.
Сообщите мне, как лучше всего
отправить вам это пожертвование...
Ваш во Христе,
Славко
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On Thursday, December 23
during his visit to Ukraine
Father Myroslav had a chance
to visit the Bukovo orphanage
(boarding school) for children
with disabilities.

У четвер, 23 грудня, під час візиту в
Україну отець Мирослав відвідав
Буківський дитячий будинок (школуінтернат) для дітей з обмеженими
можливостями. Вчителі та діти пішли
помолитися з о. Мирославом до церкви,
що знаходиться на території школи.
Після цього всі отримали солодкі
подарунки від отця та гроші на покупку
мікроавтобуса. Після цього адміністрація
школи провела для нього екскурсію по
об'єктах, включаючи кімнати, де живуть
прикуті до ліжка діти. Всі отримали
духовну користь від цього візиту, і для
парафії Святої Софії, як і для всієї
Східної Єпархії УПЦК це дуже велике
благословення брати участь у цій місії.

Teachers and the children went to pray with
Father in the church which is on the territory
of the school. After that everyone got sweet
presents from Father as well as the money
for the purchase of the van.
Finally, the administration of the school
gave him a tour of the facilities including
the rooms where bed-ridden children stay.
Everyone got spiritual benefits from this
visit and St. Sophia parish as well as all
Easter Diocese of UOCC is very blessed to
be a part of this merciful work.

В четверг, 23 декабря, во время визита в
Украину отец Мирослав
посетил Буковский детский
дом (школу-интернат) для
детей с ограниченными
возможностями. Учителя и
дети пошли помолиться c о.
Мирославом в церковь,
которая находится на
территории школы. После
этого все получили сладкие
подарки от отца и деньги на
покупку микроавтобуса.
После этого, администрация
школы провела для него
экскурсию по объектам, включая
комнаты, где живут прикованные к
постели дети. Все получили духовную
пользу от этого визита, и для прихода
Святой Софии как и для всей Восточной
Епархии УПЦК это очень большое
благословение участвовать в этой
миссии.
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