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 2019 рік

(Лука 2,1-20)
Радість на небі і на землі мир
Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.
Сьогодні ми отримуємо звістку і велику радість від Бога.
Через нас вона має засяяти довкола. Маємо знак: ”Дитя сповите,
що лежатиме в яслах” (Лк. 2,12). Поспішаймо, як пастушки,
постановімо знайти той знак, через який отримаємо радість. А
для цього його слід шукати. Знайшовши його, зможемо
споглядати того, Який народися заради нашого відродження в
Божій радості.
Усі богоявлення Старого Завіту були знаками,
покликаними провіщати таїнство Бога на ім’я Емануїл, що значить
з нами Бог (мт.1,23). Який показував себе здалеку, час до часу,
перебуваючи назовні людини. Знак, який ми отримали в Ісусі, це
наша людська природа без прикрас, і цей знак відкриває, як Син
Отця таїнственним способом поєднався з нами назавжди, а ми – з
Ним. Якщо приймемо цей знак, заради якого Він учиться жити в
людському тілі, Він навчить нас жити в Отці, як новонароджені
діти. Яка ж це буде нечувана радість!
Той, кого Марія щойно привела на світ, ще не бачить, і поки
Його очі не звикнуть до світла, Він цілковито безпомічний,
цілковито віддається матиринській опіці. Те саме відбувається з
нами, коли відроджуємося в Отці: якщо ми увірували, в нас
перебуває Його світло, але тоді ще бачимо Отця і віддаємо себе в
Його руки з беззастережною довірою, в умиротворенні.
Ісус учиться вдихати і видихати. Тут не обходиться без крику і
плачу. Водночас він помазаний Духом Отця, все Його маленьке
тілоо наповнене Ним. Так і ми, бо написано: ”А що Ви сини, Бог
послав у Ваші серця Духа Сина свого, Який взиває: Авва, Отче!”
(Гал. 4, 6). Яка це радість для Отця, коли ми даємо можливість
синівському Духові вдихати наше прагнення Бога і взивати разом
з нами до Отця!

ПАРOXІЯЛЬНІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Різдвяні та Богоявленські Богослуження оспівують
таїнство Спасення, яке нaм дарує Господь. Хай радість
Христового Різдва звеселить наші серця, а 2019 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, включно. Прошу
зголошуватися до парохіяльної канцелярії або прямо до
поодиноких отців душпастирів.
Щиросердечна
подяка
належиться
нашим
парoxіянам за всі пожертви в 2018 році нa потреби
Парoxії св. Отця Миколая і благодійні цілі. Нехай
Господь Вас щедро винагородить!

Різдво Христове – Утреня
Стихири на псалмі похвальнім
Веселіться праведні, радійте небеса,* тремтіть
радісно гори, бо народився Христос!* Сидить Діва, до
херувимів подібна,* і тримає у своїх обіймах Бога
Слово, що сталося тілом.* Пастирі подивляють
Народженого,* мудреці володареві приносять дари,*
ангели ж співають:* Неосяжний Господи, - слава
Тобі!
Богородице Діво, що породила Спаса!* Ти
знищила первісне прокляття Єви,* бо стала Матір’ю
Того, хто є вподобанням Отця,* тримаючи в обіймах
воплочене Боже Слово.* Це тайна незбагненна,* яку
ми єдиною вірою всі звеличуємо, проголошуючи з
Тобою:* Невимовний Господи, - слава Тобі!
Прийдіть, прославмо Матір Спасителя,* що й після
різдва залишилася Дівою!* Радуйся, духовний городе
Царя і Бога,* в якому Христос, живши, довершив
спасіння.* З Гавриїлом оспівуймо, з пастирями
прославляймо, кажучи:* Богородице, моли Того, що
від Тебе прийняв тіло,* щоб ми спаслися.

Хоч Ісус є сповитий, та потребує тепла, того людського тепла, від
якого віє ніжністю. Щоб навчитися жити поза материнським лоном,
Він мусить відчувати дотик, контакт люблячих рук своєї матері,
треба, щоб вона колисала Його на руках. Нам, немовлятам, що
живемо в цьому крижаному й анонімному світі, необхідно
навчитися від Бога любови, жити любов’ю. Ісус показує нам,
наскільки ми нещасні і позбавлені любови, коли не даємо Отцеві
ніжно торкатися нас, носити нас на руках. Відкриймо Йому своє
серце – і Дух Утішитель торкнеться самої глибини нашої істоти. Ісус
каже: ”Хто Царства Божого не прийме, як дитина, - не ввійде в
нього” (Мр.10,15).
Для того сповитого Немовляти, покладеного в ясла, є єдиний
спосіб вступити в живий контакт з людьми – слухати їх. Це
неабиякий парадокс воплоченого Слова: вічне Слово Отця починає
бути людиною, слухаючи людей, і виростає, слухаючи їх. У вірі
завжди бере початок наше нове народження, бо віра походить від
слухання Отця, Який усе каже і дає нам у Слові, що стає тілом в Ісусі.
Від нього мусимо навчитися, як слухати Отця, а звідси – наших
братів і сестер, які так потребують, щоб їх слухали. Без такого
слухання серцем нема справжньої радости, бо велика радість – це
радість, яка настільки наповнює серце того, хто слухає, що
передається тим, кого воно слухає. І саме за цим знаком можна
розпізнати Ісуса в тих, що шукають Його.
(Різдв’яна проповідь є взята із книжки: Жан Корбон, Це
Називається Світанком (Літургійний рік у проповідях), Львів 2007.
Різдво Христове Дві тисячі років тому відбулася подія, яка радикально
змінила шлях людства. Я твердо переконаний в тому, що ми як людство ще
дотепер до кінця не усвідомили, що сталося. Кожна людина, як сьогодні, так і
колись, завжди шукала й шукає Бога. В особі Ісуса Христа Бог сам приходить до
людини, Бог є з людиною, Бог приходить як людина. Тому нам, християнам, дуже
важливо бути свідомими й розуміти, який великий дар ми маємо. Жодна релігія не
може похвалитися тим, що Бог прийшов до свого народу. А християнство – це
навіть не релігія, бо в релігії людина шукає Бога. У християнстві Бог сам приходить
до людини. Маємо задуматися над цією великою тайною, яка вже дві тисячі років є
незбагненною для людського розуму: як Бог стає людиною? Тому в цей Різдвяний
день маємо спитати себе: Христос народився, Христос воплотився – а що це
означає для мене? (Розважання Кир Венедикта Алексійчука

ПОРЯДОК СВЯТОЧНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ
РІЗДВА І БОГОЯВЛЕННЯ НА 2019 РІК
3 0 Х І І Неділя перед Різдвом Христовим – Святих
праотців
Недільний порядок Богослужень

4 І П’тниця перед Різдвом Христовим
Год. 7:30 ранку - Царські Часи

6 І Неділя - Навечер’я Різдва Христового
Год. 6:30 Утреня
Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія
Год. 9:30 ранку – Божественна Літургія
Год. 11:30 ранку – Божественна Літургія
Год. 8:00 вечора - Повечір’я і Утреня
Год. 10:15 вечора - Божественна Літургія св. Василія Великого

7 І Понеділок - 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 Вівторок - Собор Пресвятої Богородиці
Год. 6:30 ранку - Утреня
Год. 8:00 ранку - Божественна Літургія
Год. 10:00 ранку - Божественна Літургія
Год. 6:00 вечора - Божественна Літургія

9 І Середа - св. Первомуч. Архидиякона Стефана
Год. 8:00 ранку - Божественна Літургія
Год. 10:00 ранку - Божественна Літургія
Год. 6:00 вечора - Божественна Літургія

13 І Неділя по Різдві та перед Богоявленням Віддання празника Різдва Христового,
Преподобної Меланії Римлянки
Недільний порядок Богослужень

14 І Понеділок - Найменування Господнє,
св. Василія Великого
Год. 7:00 ранку - Утреня
Год. 8:00 ранку - Божественна Літургія
Год. 10:00 ранку - Божественна Літургія
Год. 6:00 вечора - Божественна Літургія

18 I Пятниця - Навечер’я Богоявлення
Год. 7:30 ранку - Царські Часи
Год. 9:30 ранку - Вечірня з Літургією св. Василія Великого,
і Велике Водосвяття
Год. 5:00 попол. - Велике Повечір’я

19 I Субота - Богоявлення Господнє
Год. 7:00 ранку - Утреня
Год. 8:00 ранку - Божественна Літургія
Год. 10:00 ранку - Божественна Літургія і Велике Водосвяття
Год. 6:00 вечора - Божественна Літургія

20 І Неділя після Богоявлення
Недільний порядок Богослужень

