ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ!
Блаженнішому Патріярхові Святославові,
Високопреосвященнішим і Преосвященнішим
Владикам,
усім нашим Парoxіянам
та всьому Українському Народові
РАДІСНИХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО
та
ЩАСЛИВОГО HOBOГO POKУ
бажають
Отці душпастирі церкви св. Отця Миколая,
Парoxіяльна Рада, Церковний Комітет,
Управи ЛУКЖК і БУКК,
Управи Парoxіяльних Хорів,
Управа Свято-Миколаївської Школи,
Управа Школи ім. Патріярха Йосифа Сліпого.

Ікона Різдва Христового – парoxія св. Отця Миколая, Торонто

РІЗДВЯНІ І БОГОЯВЛЕНСЬКІ БОГОСЛУЖЕННЯ
В
СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОМУ
ХРАМІ
Різдво Христовe 2018 рік

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ

БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Ви ж знаєте ласку Господа
нашого Ісуса Христа,
що задля вас став бідним,
бувши багатим, щоб ви
його вбожеством
розбагатіли.
2 Кор. 8, 9
Христос рождається! Славімо Його!
Дорогі в Христі!
Сьогодні ми знову ділимося невимовною радістю святого Різдва,
яка наповнює серце кожного віруючого. Божий Син став одним із нас,
взявши собі за матір Діву з Назарета. Син предвічного і всемогутнього
Бога, Творця всього видимого і невидимого, народився в бідному
вертепі та особисто зазнав всієї людської нужди. Це не тільки
історичний факт, подія давно минулих років, а й наша дійсність. У цій
події, що сталася у Вифлеємі Юдейському понад дві тисячі років тому,
ми пізнаємо безмежну Божу любов до всього роду людського на всі
часи: «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб
кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним» (Ів. 3, 16).
Споглядаючи новонародженого Спасителя в бідному вертепі, у
яслах на сіні, ми відчуваємо, наскільки Божа мудрість перевершує
мудрість людську. У світлі різдвяної зорі сила, слава і багатство, що
походять від людини, виглядають порожніми, минущими та
малозначущими. Христос, Син Божий, задля нас став убогим і
немічним, відмовився від небесної слави, щоб народитися як останній
серед людей – нужденним, що немає де голови приклонити, як співає
наша колядка: «…не в царськім палаті, а поміж бидляти...» Він задля нас
«стає бідним, бувши багатим, щоб ми Його вбожеством розбагатіли»
(пор. 2 Кор. 8, 9). Приймаючи людську нужду і неміч на себе, Син
Божий підносить убогу людину до Господньої величі. Примітно, що
саме вбогі пастушки в околицях Вифлеєма стали першими адресатами
цієї спасенної благовісті, яку і нам сьогодні сповіщає ангел Господній:
«"І ось вам знак: Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах". І
вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила
Бога й промовляла: "Слава на висотах Богу й на землі мир людям його
вподобання"» (Лк. 2, 12-13). У Різдві немов відбувається обмін дарами:
Бог сходить із неба на землю, щоб людина вийшла на небо; Син Божий
стає вбогим, щоб збагатити людину.

ПАРOXІЯЛЬНІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Щиросердечна
подяка
належиться
нашим
парoxіянам за всі пожертви в 2017 році нa потреби
Парoxії св. Отця Миколая і благодійні цілі. Нехай
Господь Вас щедро винагородить!
Різдвяні та Богоявленські Богослуження оспівують
таїнство Спасення, яке нaм дарує Господь. Хай радість
Христового Різдва звеселить наші серця, а 2018 рік,
стане Богом благословенним часом для поглиблення
розуміння таїнства віри.
Навечeр’я Різдва Христового
Господнього обов’язує Строгий Піст.

і

Богоявлення

Від Різдва Христового дo Богоявлення Господнього
це час загальниці, себто церковні устави дозволяють
н a споживання м’ясних страв також і в п’ятницю.
В Навечeр’я Богоявлення Господнього, 18 січня, о
год. 6-ій вечора Членкині ЛУКЖК влаштовують
Щедрий Вечір, н а який запрошують усіх парoxіян.
Отці парохії відвідують парохіян з Йорданською
водою від 19 січня до 14 лютого, 2018 року включно.
Прошу зголошуватися до парохіяльної канцелярії або
прямо до поодиноких отців душпастирів.

Коли нині живемо у світі, де жадоба матеріального збагачення
нерідко переростає, за словами Святішого Отця Франциска, у «нове
ідолопоклонство грошам», а в «економіці проявляється великий брак
уваги до людини, що зводить людську істоту лише до однієї з її потреб –
споживання» (Радість Євангелія, 55), ангел Різдва скеровує своє
послання саме до вбогих і закликає їх, а заразом і нас прославити Бога, в
якому вміщене справжнє і вічне багатство людини. Будучи з’єднаними з
Христом, «в якому сховані усі скарби мудрості і знання» (Кол. 2, 3),
християни постають перед світом «як бідні, які багатьох збагачують; як
ті, що нічого не мають, а все посідають!» (пор. 2 Кор. 6, 10). І ось у Різдві
те багатство – життя з Богом і в Бозі – приходить до нас і стає джерелом
нашої радості і надії, якими ми обдаровуємо одне одного.
Попри злидні і випробування сьогодення, маємо визнати, що
насправді існують різні види бідності – духовна, культурна, освітня,
цивілізаційна і аж тоді – матеріальна. Убозтво сучасного світу частіше
має не матеріальний, а духовний характер. Нинішні «скоробагатьки» в
Україні переважно є бідніші – і духовно, і культурно – за жебраків. І ця
духовна убогість, тобто віддаленість сильних цього світу від Бога,
нерідко спричиняє соціальну несправедливість, згубне використання
влади, корупцію та зловживання ресурсами, даними для загального
блага.
У такій ситуації не достатньо, щоб багачі призначили частину
крихт зі свого стола як певну допомогу убогим. Потрібна переміна
людського серця, яке допустило б до себе Боже світло і Божу благодать.
Бо хто вважає себе рятівником бідних, а не несе Бога - той пропонує
порожні ідеології, які лише використовують злидні людини з
політичною метою і, насправді, не здатні їх усунути. За таких обставин
бідні ставатимуть ще біднішими, а багаті далі наживатимуться. Лише
той, хто стане багатим Богом, зможе преобразити власне життя та
сприяти побудові справедливого суспільства, у центрі якого стоятиме
людина, а не прибуток; загальне добро, а не егоїстичні інтереси
окремих груп чи кланів.
У Різдві Христос нас усіх робить багатими, насичує і підносить з
усіх видів бідності, бо Він народжується у Вифлеємі для того, щоб
кожну людину зробити своїм братом чи своєю сестрою – дитиною
Божою, учасником вічних Божих благ. Ось чому Різдво – свято
загальнолюдської солідарності, коли особа не багата, позбавлена
«золота-дарів» цього світу, збагачує багатьох своїх ближніх «ціннішим

даром» – «вірою серця і щирою любов’ю», як про це співаємо в наших
колядках.
Дорогі в Христі! Щоб гідно святкувати Різдво, ділімося з убогими –
всякого виду бідності – тим багатством, яке ми, віруючі люди, посідаємо,
насамперед духовними дарами, а відтак і матеріальними благами. Нехай
прадідівська коляда, яка вітає Царя в бідному вертепі, буде для нас Божим
заповітом наближатися до вбогих і збагачувати їх скарбами нашої святої
віри. Похиляймося над Христом, присутнім у наших нужденних братах і
сестрах, даючи їм відчути близькість Бога, який огортає кожного своїм
безмежним милосердям і своєю безумовною любов’ю. Завітаймо з
колядою до наших воїнів у місцях їхнього перебування – чи то в домівках,
до яких вони повернулися після виконали святого обов’язку захисту
Батьківщини, чи у військових частинах, чи на фронті. Навідаймося до
постраждалих від бойових дій, приймімо до свого серця біль убогого та
потребуючого – так ми приймемо Христа із Пресвятою родиною,
збагатимо наш дім, родину та суспільство невичерпними Божими
скарбами, «яких ані міль не точить, ані злодії не викрадають» (Мт. 6, 1920). До цього кличе нас свята Церква, коли співає: «Приготуймося нині
духом і поспішімось зустрінути чистими очима і добрими ділами Того,
хто своїм чудесним народженням схотів прийти до своїх. Він
народжується у Вифлеємі, щоб нас, позбавлених райського життя, зі свого
милосердя, знову до нього ввести» (Стихира з Вечірні Неділі перед
Різдвом).
Дорогі браття і сестри, зі щирого серця бажаю кожному з вас, від
наймолодшого до найстаршого, від найбагатшого на Божі дари до
найбіднішого, в Україні і на поселеннях, справжньої радості дітей Божих,
смачної куті, веселих свят Різдва Христового та щасливого, мирного і
благословенного нового року!
Христос рождається! Славімо Його!
† СВЯТОСЛАВ

Якщо Бог у Різдві понижується, сходить на землю, як убоге
Дитя, то й ми не повинні виноситися над іншими, а навпаки, понижуватися, служити, ставати малими разом із найменшими
й убогими, з бідними.
Папа Франциск, Вірую в єдиного Бога

ПОРЯДОК СВЯТОЧНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ
РІЗДВА І БОГОЯВЛЕННЯ НА 2018 РІК
3 1 Х І І Неділя перед Різдвом Христовим – Святих
Отців
Недільний порядок Богослужень

5 І П’ятниця – Передсвяття Різдва
Год. 7:30 ранку - Царські Часи

6 І Субота – Навечер’я Різдва Христового

Год. 9:00 ранку - Вечірня з Літургією Св. Івана Золотоустого
Год. 8:30 вечора - Повечер’я і Утреня
Год. 10:30 вечора - Божественна Літургія Св. Василія Великого

7 І Неділя – Різдво Господа Нашого Ісуса Христа

Год. 8:00 ранку - Божественна Літургія Св. Василія Великого
Год. 9:30 ранку - Божественна Літургія Св. Василія Великого
Год. 11:30 ранку - Божественна Літургія Св. Василія Великого

8 І Понеділок – Собор Пресвятої Богородиці
Год. 6:30 ранку - Утреня
Год. 8:00 ранку - Божественна Літургія Св. Івана Золотоустого
Год. 9:30 ранку - Божественна Літургія Св. Івана Золотоустого
Год. 6:00 вечора - Божественна Літургія Св. Івана Золотоустого

9 І Вівторок - Св. Первомуч. Архидиякона Стефана
Год. 8:00 ранку - Божественна Літургія Св. Івана Золотоустого
Год. 9:30 ранку - Божественна Літургія Св. Івана Золотоустого
Год. 6:00 вечора - Божественна Літургія Св. Івана Золотоустого

13 І Субота - Віддання празника Різдва
Христового, Преподобної Меланії Римлянки
Год. 6:00 вечора – Вечірня з Литією

14 І Неділя - Найменування Господнє, Св. Василія
Великого
Год. 6:30 ранку - Утреня

Год. 8:00 ранку - Божественна Літургія Св. Василія Великого
Год. 9:30 ранку - Божественна Літургія Св. Василія Великого
Год. 11:30 ранку -Божественна Літургія Св. Василія Великого
Год. 6:00 вечора - Божественна Літургія Св. Василія Великого

18 I Четвер - Навечер’я Богоявлення

Год. 7:30 ранку - Царські Часи
Год. 9:30 ранку - Вечірня з Божественною Літургією Св. Василія
Великого і Велике Водосвяття
Год. 5:00 вечора - Велике Повечер’я

19 І П’ятниця - Богоявлення Господнє
Год. 6:40 ранку - Утреня
Год. 8:00 ранку - Божественна Літургія
Год. 9:30 ранку - Божественна Літургія i Велике Водосвяття
Год. 6:00 вечора - Божественна Літургія

20 І Субота після Богоявлення
Год. 6:00 вечора - Велика Вечірня

21 І Неділя після Богоявлення. Неділя про Закхея.
Год. 6:30 ранку - Утреня
Год. 8:00 ранку - Божественна Літургія
Год. 9:30 ранку - Божественна Літургія
Год. 11:30 ранку - Божественна Літургія

Год. 6:00 вечора - Божественна Літургія

