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Парафія Воздвиження Чесного Хреста  
УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА 
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HOLY MYSTERIES 
 

CONFESSION:  
30 min before the Divine Liturgy or by 
appointment  
HOLY COMMUNION:  
for the sick, by appointment, any time  
BAPTISM: by appointment 
MARRIAGE: six months’ notice should 
be given to the parish priest, and he 
should be contacted before any other 
arrangements are made  
FUNERAL:  by appointment 

CONTACT US 

PRIEST: Rev. Andrii Malysh 
Fr. Andriy’s cell: 604-440-3860 

pastor@crossparish.ca 
ADDRESS: 13753 - 108th Avenue, 

Surrey BC, V3T 2K6 
E-MAIL: info@crossparish.ca 
PHONE:  604-584-4421 (parish hall) 
WEB:  www.crossparish.ca 

Nativity of Christ 
Різдво Христове 

18 Нед перед Воздвиженням 
Celebrating the birth of the Child Jesus, who brings 
the light of hope and salvation into the world. He 
invites us to really think about God who became man, 
about our presence on earth, about looking ahead in 
these difficult times, about where we are heading to 
and what is the true happiness we are looking for... 
"So the best wish that we can make to others and to 
ourselves is to rediscover the we instead of the I, to 
look forward instead of backward, and to change 
course for a better time," he says, noting that in "This 
unpredictable Christmas let's not waste the 
opportunity that is offered to us!" 

We look at the Child Jesus and see Him in all 
the children of the world, "the promise of a future we 
must not betray," and the sign of hope for a better 
world to come. But He also recalls that it is also up to 
us to rethink the mistakes we have made and learn 
from the Child Jesus "how to turn the perspective 
upside down." 

This years’ experience has taught us many 
things, but we need to stop thinking "that we can be 
enough for ourselves, or that we are condemned to 
fend for ourselves, each on his or her own.  

"If only we understood that only together can 
we save ourselves; that it is from division that 
anguish is born, that unity conquers fear. "Let us 
wish for the grace to understand; let us live a merry 
Christmas. Let us start a new way after this 
Christmas, just like what happened 2,000 years ago." 

mailto:pastor@crossparish.ca
mailto:info@crossparish.ca
http://www.crossparish.c/


Troparion, Tone 4: When the disciples of the Lord learned from the angel* the glorious 
news of the resurrection* and cast off the ancestral condemnation,* they proudly told 
the apostles:* “Death has been plundered!* Christ our God is risen,* granting to the world 
great mercy.” 

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit 

Kontakion, Tone 3: Today the divine David is filled with gladness;* Joseph along with 
James offers praises* for having received a crown through their kinship with Christ they 
rejoice* and sing of the One who inexpressibly was born on earth,* crying out, “O 
Gracious One, save those who worship You.” 

Now and for ever and ever. Amen. 

Kontakion, Tone 3: The Virgin today gives birth to Him who is above all being;* the earth 
offers the cave to Him whom no one can approach;* Angel with shepherds give Him 
glory,* while Magi make their way with a star,* for to us is born a little Child – the pre-
eternal God. 

Instead of Holy God: 

All you who have been baptized into Christ, you have put on Christ! Alleluia! (x3) 

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and for ever and ever. 
Amen. You have put on Christ! Alleluia! All you who have been baptized into Christ, you 
have put on Christ! Alleluia! 

 

Prokeimenon (Tone 4): God is wonderful in His saints,* the God of Israel. 

Verse: In the churches bless God, the Lord from the fountains of Israel. 

A Reading from the letter of St. Paul to the Galatians (1:11-19): 

Brothers and Sisters, I want you to know that the gospel that was proclaimed by me is 
not of human origin; for I did not receive it from a human source, nor was I taught it, but 
I received it through a revelation of Jesus Christ. You have heard, no doubt, of my earlier 
life in Judaism. I was violently persecuting the church of God and was trying to destroy 
it. I advanced in Judaism beyond many among my people of the same age, for I was far 
more zealous for the traditions of my ancestors. But when God, who had set me apart 
before I was born and called me through his grace, was pleased to reveal his Son to me, 
so that I might proclaim him among the Gentiles, I did not confer with any human being, 
nor did I go up to Jerusalem to those who were already apostles before me, but I went 
away at once into Arabia, and afterwards I returned to Damascus. Then after three years 
I did go up to Jerusalem to visit Cephas and stayed with him fifteen days; but I did not 
see any other apostle except James the Lord’s brother.  



Тропар (глас 4): Різдво твоє, Христе Боже наш,* засвітило світові світло 
розуміння:* в ньому бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися* поклонятися 
тобі – Сонцю правди,* і пізнавати тебе – Схід з висоти.* Господи, слава тобі. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 

Кондак (глас 3): Благовістуй, Йосифе, чудеса Давидові, богоотцю.* Ти бачив Дiву, 
що родила;* з пастирями славословив ти,* з волхвами поклонився ти,* від ангела’ 
вістку прийнявши.* Моли Христа Бога спaсти душі наші. 

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Кондак (глас 3): Діва днесь преістотного родить* і земля вертеп неприступному 
приносить.* Ангели з пастирями славословлять,* а волхви зо звіздою 
подорожують,* бо ради нас родилося дитя мале – предвічний Бог. 

Замість Трисвятого співаємо: 

Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя! (x3)  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У 
Христа зодягнулися. Алилуя! Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. 
Алилуя! 

 

Прокімен (глас 4): Дивний Бог у святих свовіх,* Бог Ізраїлів. 

Стих: В церквах благословіть Бога, Господа, ви- з джерел ізраїлевих. 

До Галатів послання Св. Апостола Павла читання: (Гл. 1: 11-19): 

Браття і Сестри, сповіщаю вас, що Євангеліє, яке я вам проповідував, не від 
людей; бо ж я його не прийняв, ні навчився від людини, а через об’явлення 
Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, що я 
жорстоко переслідував Церкву Божу та руйнував її. Я визначався серед 
багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань 
моїх предків. Та коли Той, хто вибрав мене вже від утроби моєї матері і 
покликав Своєю благодаттю, зволив об’явити в мені Сина Свого, щоб я 
проповідував Його між поганами, я негайно, ні з ким не радившись, не 
пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, але пішов в 
Арабію і потім повернувся в Дамаск. Три роки після того пішов я в Єрусалим 
відвідати Петра. Іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата 
Господнього.  



Alleluia (Tone 1): 

Verse: Lord, remember David and all his meekness. 

Verse: How he swore an oath to the Lord, and vowed to the God of Jacob. 

Gospel: (Matthew 2:-13-23). 
Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream 
and said, “Rise, take the child and his mother, and flee to Egypt, and remain there until I 
tell you, for Herod is about to search for the child, to destroy him.” And he rose and took 
the child and his mother by night and departed to Egypt and remained there until the 
death of Herod. This was to fulfill what the Lord had spoken by the prophet, “Out of Egypt 
I called my son.” Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, 
became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all that 
region who were two years old or under, according to the time that he had ascertained 
from the wise men. Then was fulfilled what was spoken by the prophet Jeremiah: “A voice 
was heard in Ramah, weeping and loud lamentation, Rachel weeping for her children; 
she refused to be comforted, because they are no more.” But when Herod died, behold, 
an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, “Rise, take the child 
and his mother and go to the land of Israel, for those who sought the child’s life are dead.” 
And he rose and took the child and his mother and went to the land of Israel. But when 
he heard that Archelaus was reigning over Judea in place of his father Herod, he was 
afraid to go there, and being warned in a dream he withdrew to the district of Galilee. 
And he went and lived in a city called Nazareth, so that what was spoken by the prophets 
might be fulfilled, that he would be called a Nazarene. 
 
Instead of “It is truly…”: O my soul, magnify Christ the King born in a manger. A strange 
and glorious mystery do I behold: the cave is heaven; the Virgin, the throne of the 
cherubim; the manger, a dwelling place in which is laid Christ, the God Whom nothing 
can contain. Singing His praises, we magnify Him. Communion Verse: he Lord has sent 
 
Communion Verse: he Lord has sent deliverance* to His people. Alleluia! (3x) 
 
Instead of “We have seen the true light…” All creation is filled with rejoicing today, for 
Christ is born of a Virgin (1x) 
 
Instead of“May our mouths be filled…” All creation is filled with rejoicing today, for 
Christ is born of a Virgin (3x) 
 
Instead of “Blessed be the Name of the Lord…” All creation is filled with rejoicing 
today, for Christ is born of a Virgin (3x).  

http://biblia.com/bible/esv/Matthew%2017.14-23


Алилуя (глас 2): 
Стих: Пом’яни, Господи, Давида і всю кротость його. 
Стих: Бо клявся він Господеві, обіцявся Богові Якова. 
 
Євангеліє: (Мт 2: 13-23) 

Коли відійшли мудреці, то ангел Господній у сні явився Йосифові, кажучи: Встань, 
візьми дитя і матір Його, і втікай в Єгипет, і будь там, поки скажу тобі, бо Ірод хоче 
шукати дитя, щоб погубити Його. А він, вставши, взяв дитя та матір Його вночі і 
відійшов у Єгипет. І був там до смерти Іродової, щоб збулося сказане від Господа 
пророком, що говорив: 3 Єгипту визвав Я сина Мого. Тоді Ірод, побачивши, що був 
поруганий волхвами, розгнівався дуже і післав повбивати всіх дітей, що були у 
Вифлеємі і всіх околицях його, від двох років і нижче, згідно з часом, про який 
докладно розпитав у мудреців. Тоді збулося сказане Єремією пророком, що 
говорить: Голос в Рамі чути було, плач і ридання і голосіння велике. Рахиль — 
оплакуюча дітей своїх: і не хотіла утішитися, бо їх немає. І коли помер Ірод, то 
ангел Господень у сні явився Йосифові в Єгипті, кажучи: Встань, візьми дитя і 
матір Його і йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, що шукали душі дитяти. А він, 
вставши, взяв дитя і матір Його і прийшов в землю Ізраїлеву. Та почувши, що 
Архилай царює в Юдеї замість Ірода, батька свого, побоявся туди йти, а 
прийнявши вість у сні, відійшов в сторони галилейські. І прийшовши, поселився в 
городі, званім Назарет, щоб збулося сказане пророками, що Назорей назветься. 

Замість Достойно: 

Величай, душе моя, у вертепі народженого Царя – Христа. 

Ірмос (глас 1) Таїнство чудне бачу і преславне: небо – вертеп, престол 
херувимський – Діву, ясла – вмістилище, в яких возліг невмістимий Христос Бог. 
Його оспівуючи величаємо. 

Причасний: й Ізбавління послав Господь людям своїм. Алилуя (х3). 

Замість “Ми бачили світло істинне…”: Всесвіт днесь радістю сповняється, 
Христос родився від Діви. (x1) 
 
Замість “Нехай сповняться уста…” Всесвіт днесь радістю сповняється, Христос 
родився від Діви (x3) 
 
Замість “Нехай буде ім’я…” Всесвіт днесь радістю сповняється, Христос родився 
від Діви (x3)  



Christmas Pastoral Letter of His Beatitude Sviatoslav 
 

For you know the grace of our Lord Jesus Christ, 
that though he was rich, yet for your sake he became poor, 

so that you by his poverty might become rich. 
2 Cor 8:9 

  
Christ is born!  Glorify Him! 

  
Beloved in Christ! 

  
It is hard to believe how our life has changed from the final carol of last year to 

the first “Boh Predvichnyj” (God Pre-eternal) of this year’s Christmas Eve. Throughout 
2020 we were, it would seem, transported into a different world—a world of fear and 
uncertainty before the unknown. Yet, in spite of the restrictions, challenges, and 
human losses we endured due to the coronavirus pandemic, together, as Church, in 
our families, parishes, communities, and countries, we did not cease to proclaim the 
good news of hope, love, and joy. And so, this year on the occasion of Christ’s 
Nativity, we are called in a special way to bear witness before others to the “good 
news of great joy that will be for all the people: for unto you is born this day in the 
city of David a Savior, who is Christ the Lord” (Lk 2:10-11). 

The mystery of Christmas is found in the joy of the coming of the Son of God 
into a world, full of affliction, pain, and suffering. He leaves heavenly glory in order 
to enter into the human frailty of all times, cultures, and people. Christ-God becomes 
not just a human being, but a poor human being, a person who suffers from the 
beginning of His earthly life. The Pre-eternal God enters into human history and 
experiences human hunger and cold, pain and sickness, adversity, and the 
indifference of society. 

A homeless newborn God—what a strange contradiction, what wonder is this 
divine poverty! The Almighty God becomes poor in order to enrich us. The King of 
the Universe is placed “in a poor stable-cave, in a manger on hay” (from the carol, 
Vozveselimsya vsi razom nyni), in order to set a path for us to the heavenly abode. 
Gazing at this mystery St. Gregory the Theologian says: “The One who enriches 
became poor; for he took on the poverty of my flesh, in order that I may be enriched 
in His divinity” (Oratio 45, 9).  The Lord has come, the One who with His wounds 
heals our wounds, our weakness, our affliction. And He remains from generation to 
generation our Emmanuel, which means “God is with us,” in our needs, pains, and 



sufferings. The presence of the incarnate God in human history and in our life is our 
constant and endless joy, both on Nativity Day, and all the days of our life. 

In everyday life we sometimes use a word without thinking about its origin or 
meaning. Language evolves spontaneously and abruptly— we forget where the word 
came from and fail to grasp its depth. This is the case of the Ukrainian word ubohyj, 
which is used to describe a poor person. However, when we examine how this word 
is constructed, we understand that u-Bohyj (in God) is a person through whom the 
Lord comes to us, a person who is “in God,” that is, under the special care of the 
Almighty. 

Christ teaches us that the materially poor and the poor in spirit, the humble, are 
happy, are blessed, for theirs is the Kingdom of heaven (see Lk 6:20). Only God is the 
last hope, support, and salvation for the poor. Their fate is always in God’s hands. 
And the Lord is especially sensitive to how we treat His poor, that is, the needy, 
downtrodden, homeless, hungry, lonely, widows, and orphans. Those who disregard 
the poor scorn their Creator. To wrong such persons is to commit a sin that calls to 
heaven for vengeance! 

This year, in fact, the Synod of Bishops of our Church focused its attention on 
the face of poverty today. I encourage you to heed the Synodal pastoral letter, entitled 
“Only one thing will remain yours – that which you have given to the poor!” and 
examine it in the light of the star of Bethlehem, contemplating the face of the newborn 
Savior. The Divine Child is present in every destitute person who knocks on the door 
of our heart, as Joseph knocked on the doors of the inns in Bethlehem. 

Then, the wise men from the East hurried to the town of David, in order to bring 
gifts to the King of the ages, who was born as a little child in a stable-cave—gold, 
frankincense, and myrrh. Today, the infant Jesus is present in the sick, the frail, the 
homeless, and the neglected, who wait for someone to help them, to bring them 
gifts—the gold of a compassionate word, the incense of brotherhood, and the myrrh 
of immediate assistance, necessary for life. Those who stretch out their hand to the 
poor become rich with God and become partakers in the eternal goodness of the 
Creator Himself. 

We are celebrating Christmas in the midst of a worldwide situation of human 
anguish, brought on by the coronavirus pandemic. We have not yet fully grasped or 
understood all the consequences and faces of this global misfortune. We do not know 
what changes await us in the sphere of economic, social-community, and church 
life… But we have already understood that the virus is not interested, neither in our 
place of residence, nor in our wealth or social status. All of us are equally in danger 
of infection, and a new threat of poverty hangs over all corners of the globe. All of us 



in the same way need the kind of help and strength that goes beyond human abilities 
and power. For this reason, Christ’s Nativity is for us a ray of hope and joy in the 
midst of today’s dark fear and confusion, and each one of us must be open to God’s 
grace, which pours out on us without ceasing, even in the worst of times. 

To celebrate Christmas in a time of pandemic is to enlighten those who dwell in 
darkness, as the prophet Isaiah foretold: “The people who walked in darkness have 
seen a great light; those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light 
shined” (Isaiah 9:2). If we are permitted to gather—with proper distancing, of 
course—may our eyes shine with a joy that is visible to all. Let us wear masks, when 
necessary, but let them not silence our traditional carols. Let us celebrate as we are 
able. Let us acclaim the birth of the Savior, however possible, so that even in this 
pandemic we might bear witness to the most important truth of human history—that 
we are not alone or abandoned, because “God is with us!” 

Today let us bring to Bethlehem as our gift for the newborn Savior our own 
poverty and the wounds of humanity today, and let us ask Him for the richness of 
Divine wisdom in order to overcome this disease, for the fullness of divine strength 
in order to deal with its effects on society, on the life and health of every person. 
Above all, let us ask for the richness of His love, which alone can restore this 
distressed world of ours, and grant it hope, security, and joy. Solidarity with and 
closeness to those in need, participation in their pain and anxiety, rather than escape 
from the suffering that hangs over us all today—this will grant us the possibility to 
be merry and truly celebrate Christmas this year. Therefore, let us hurry to the creche 
where our Savior rests in a manger, and together with the shepherds and wise men 
let us sing: 

The pre-eternal God has been born! 
Today he came from the heavens, 
To save all his people, 
And has comforted all! 

Dear Brother and Sisters! In spite of our poverty and frailty, today we are rich 
in the joy and love of our newborn Savior. With Christ’s Nativity, I sincerely greet 
you all: from Kyiv to London, from Buenos Aires to Melbourne, from Winnipeg to 
Zelenyj Klyn—those who are celebrating today in their family circle and those who 
are keeping distance from their loved ones to protect them from danger, those who 
are able to attend church services for the Feast, and those who at home join in 
community prayer through social media. I especially greet all medical workers who, 
in spite of real danger to themselves and their families, tirelessly and with great 
sacrifice give of their time and talents for the health of others. I embrace those who 



suffer physical and spiritual wounds. I send a word of comfort to those who this year 
lost family members and friends, and for whom it is particularly painful to approach 
the festive table this Christmas eve. I unite myself in prayer with those who fearlessly 
stand on the frontlines and defend our country and people, risking their lives not only 
before the threat of the insidious sniper’s bullet, but also before the microscopic virus-
enemy that has come upon us and inflicts on us added suffering and distress. May 
the all-merciful Lord, who in His infinite love has visited our poverty, fill the heart of 
each and every one of us, Dear Brothers and Sisters, with His peace, His grace and 
hope! 

From the bottom of my heart, I wish all of you the authentic joy of the children 
of God, a tasty kutia, a cheerful celebration of Christ’s Nativity, and a happy, 
peaceful, and blessed New Year! 
  

Christ is born!  Glorify Him! 
† SVIATOSLAV 

 

 

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 народився!  Славімо Його! 

 
Дорогі в Христі! 

 
Важко повірити, наскільки змінилося наше життя від останньої коляди 

минулого року до першого «Бог предвічний» цьогорічної різдвяної ночі. 
Упродовж 2020 року всі ми немовби були перенесені в інший світ—світ страху 
та непевності перед невідомим. Та незважаючи на обмеження, випробування і 
людські втрати через пандемію коронавірусу, ми разом, як Церква, у своїх 
родинах, парафіях, громадах і країнах не перестали бути носіями доброї 
новини надії, любові та радості. Тож цього року з нагоди Різдва Христового 
маємо в особливий спосіб засвідчити перед іншими про «велику радість, що 
буде радістю всього народу:  сьогодні народився вам у місті Давидовім 
Спаситель, він же Христос Господь» (Лк. 2, 10–11). 



Таїнство Різдва Христового – це радість приходу Божого Сина у світ, 
сповнений бідою, болем і стражданням людини. Він залишає небесну славу, 
щоби ввійти в людську неміч усіх часів, культур і народів. Христос-Бог стає не 
просто людиною, а людиною вбогою, людиною, яка страждає від початку свого 
земного життя. Предвічний Бог входить у людську історію і переживає 
людський голод та холод, біль та хвороби, ворожість та байдужість суспільства. 

Новонароджений  Бог-Безхатченко – яка це дивна суперечність, яка це 
дивна божественна убогість! Всемогутній Бог стає бідним, щоби нас збагатити. 
Цар всесвіту покладений «у біднім вертепі, в ясла на сіні», щоб нам простелити 
шлях до небесних осель. Вдивляючись у це таїнство, св. Григорій Богослов каже: 
«Той хто збагачує, став убогим; прийняв бо убогість моєї плоті, щоб я став 
багатим в Його божестві.» (Oratio 45, 9). Прийшов Господь, який своїми ранами 
зцілює наші рани, нашу слабкість, нашу біду. І Він залишається з роду в рід 
нашим Еммануїлом, що означає «з нами — Бог», у наших потребах, болях і 
стражданнях. Присутність воплоченого Бога в людській історії і в нашому житті 
є нашою безнастанною та невід’ємною радістю, як у день  Різдва Христового, 
так і в усі дні нашого життя. 

Вживаючи в побутовому спілкуванні якесь слово, ми зазвичай не 
замислюємося над його походженням і значенням. Мова розвивається стихійно 
і стрімко – ми забуваємо, звідки це слово виринуло, розминаємося з його 
глибиною. Так є із поняттям «убогий», яке вказує на бідну людину. Однак, якщо 
подивимося, як це слово утворене, то зрозуміємо, що  «у-Богий» – це людина 
через яку Господь до нас приходить, особа яка є «у Бога», тобто під особливою 
опікою Всевишнього.  

Христос учить нас, що фізично вбогі та вбогі духом, або покірні, є щасливі 
– блаженні, бо саме їм належить Царство Небесне (пор. Лк. 6, 20). Для вбогого 
останньою надією, опорою і спасінням є лише Бог. Його доля завжди лежить у 
Божих руках. А Господь особливо чутливий до того, як ми ставимося до Його 
вбогих, себто до потребуючих, знедолених, безхатченків, голодних, самотніх, 
вдів і сиріт. Хто зневажає вбогих – зневажає свого Творця. Кривдити таких 
людей – значить чинити гріх, який кличе до неба про помсту! 

Цього року Синод єпископів нашої Церкви зосередив увагу вірних саме на 
обличчі сучасної бідності. Заохочую вас дослухатися до Синодального 
послання під назвою «Залишиться вам одне – те, що ви дали вбогому!» та 
розглянути його у світлі вифлеємської зорі, споглядаючи обличчя 
новонародженого Спасителя. Боже Дитя присутнє в кожній потребуючій 
людині, яка стукає до нашого серця, як Йосиф стукав у двері заїздів у Вифлеємі.  



Тоді до цього міста Давида спішили мудреці зі Сходу, щоби принести 
Цареві віків, що народився як мале дитя у вертепі, ладан, золото і миро. 
Сьогодні немовля Ісус присутній у хворих, немічних, самотніх, опущених, які 
чекають, щоби їм хтось допоміг, приніс дари – золоте, тепле слово, ладан 
християнського братерства і миро невідкладної допомоги, яка їм необхідна. Хто 
простягає руку вбогому – той багатіє в Бога і стає причасником вічних благ 
самого Творця!   

Ми святкуємо Різдво в умовах всесвітнього болю людини, спричиненого 
пандемією коронавірусу. Усіх наслідків і облич цієї біди ми ще вповні не 
збагнули і не усвідомили. Не відомо, які зміни чекають нас у сфері економіки, 
суспільно-громадського та церковного життя... Але ми вже зрозуміли, що вірус 
не цікавиться ні нашим місцем проживання, ні нашим достатком чи соціальним 
статусом. Усі ми однаково перебуваємо в небезпеці захворювання, а новітня 
загроза вбогості торкає всі закутки світу. Усі ми однаково потребуємо такої 
допомоги і сили, яка виходить за межі людських можливостей і сил. Тому Різдво 
Христове є для нас світлом надії та радості серед теперішньої темряви страху і 
розгубленості, і кожен із нас має бути відкритий для Божої благодаті, яка 
виливається на нас постійно, навіть у найтяжчі часи. 

Святкувати Різдво в час пандемії – це просвічувати тих, хто в темряві, як це 
сповістив пророк Ісая: «Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло; тим, 
що сиділи в країні й тіні смерти, - зійшло їм світло» (Іс. 9, 2; пор. Мт. 4, 16). Якщо 
нам дозволено зустрічатися, – звичайно, із дотриманням дистанції, – хай наша 
радість буде всім явна в наших очах. Носімо захисні маски, якщо потрібно, але 
не даймо, щоб вони приглушили спів наших традиційних колядок. Святкуймо, 
хто як може. Оспівуймо народження Спасителя в межах можливого, аби навіть 
у цій пандемії через нас передавалася найважливіша істина людської історії, що 
ми не самотні та покинуті, бо «З нами – Бог»! 

Принесімо сьогодні разом до Вифлеєма в дар новонародженому Спасу 
нашу власну убогість і рани сучасного людства та просімо Його про багатство 
Божої мудрості для подолання цієї хвороби, про багатство Божої сили, щоби 
впоратися з її наслідками для суспільства, життя і здоров’я кожної людини, а 
передовсім – просімо про багатство Його любові, яка єдина здатна відновити 
наш стривожений світ і дарувати йому надію, безпеку та радість. Не втеча від 
страждання, яке нависає сьогодні над всіма нами, а солідарність і близькість із 
тими, хто є в потребі, співучасть у болю та тривозі дасть нам можливість 
тішитися і по-справжньому святкувати цьогорічне Різдво. Тож спішімо до 



цьогорічного вертепу, де у яслах на сіні спочиває наш Спаситель, і разом із 
пастирями та мудрецями заспіваймо:  

Бог предвічний народився! 
Прийшов днесь із небес, 
Щоб спасти люд свій ввесь, 
І утішив вся! 

Дорогі брати і сестри! Незважаючи на нашу вбогість і неміч, сьогодні всі 
ми багаті в радості та любові новонародженого Спаса. Із Різдвом Христовим 
щиро вітаю вас усіх: від Києва до Лондона, від Буенос-Айреса до Мельбурна, від 
Вінніпега до Зеленого Клину, – хто сьогодні святкує в колі родини і хто 
тримається на певній відстані від рідних, щоб нікого не наражати на небезпеку, 
хто має змогу зайти до храму на святкову Службу і хто ще вдома єднається у 
спільній молитві через соціальні мережі. Особливо вітаю всіх медичних 
працівників, які, незважаючи на реальну небезпеку для себе і своїх близьких, 
невтомно і жертовно дарують свій час та свої таланти задля здоров’я інших. 
Обіймаю тих, хто страждає від тілесних і душевних ран. Посилаю слово потіхи 
тим, які цього року втратили рідних і близьких і яким особливо важко в цей 
Святий вечір сідати до столу. Єднаюся в молитві з тими, хто безстрашно стоїть 
на фронті та захищає нашу державу і рідний народ, ризикуючи своїм життям 
не тільки перед загрозою підступних снайперських куль, а й мікроскопічного 
ворога-вірусу, який наступив на нас і завдає нам додаткового терпіння і 
тривоги. Нехай всемилостивий Господь, який у своїй безконечній любові 
завітав до нашої вбогості, наповнить серця кожного і кожної з вас, дорогі брати 
і сестри, Своїм миром, Своєю благодаттю і надією! 

Від щирого серця бажаю всім вам справжньої радості дітей Божих, смачної 
куті, веселих свят Різдва Христового та щасливого, мирного і благословенного 
нового року! 
 

Христос народився! Славімо Його! 
 

† СВЯТОСЛАВ 
  



Prayer before Spiritual Holy Communion 

Молитва перед Духовним Причастям 

Вірую, Господи і ісповідую, що Ти єси воістину Христос, Син Бога живого, що 
прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Хоча не маю змоги зараз бути 
причасником Твоєї Тайної Вечері, Сину Божий, прийди духовно в серце моє 
своєю Божественною Благодаттю на зцілення душі і тіла. Бо ворогам Твоїм 
тайни не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся 
Тобі: 

Пом’яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. 

Пом’яни мене, Владико, коли прийдеш, у царстві Твоїм. 

Пом’яни мене, Святий, коли прийдеш, у царстві Твоїм. 

Прийди, мій любий Ісусе, до моєї душі духовним способом. Прийди і погаси мою 
прагу, прийди і освяти мою душу. Я приймаю Тебе до мого серця, а Ти Ісусе не 
допусти, щоб я коли-небудь віддалився від Тебе. 

Боже‚ будь милостивий до мене грішного. 

Боже‚ очисти мої гріхи і помилуй мене. 

Без числа нагрішив я‚ Господи‚ прости мені. Амінь. 

Prayer before Spiritual Holy Communion 

O Lord, I believe and profess that you are truly Christ, the Son of the living God, who 
came into the world to save sinners of whom I am the first. Accept me today as a 
partaker of your mystical supper, O Son of God, for I will not reveal your mystery to 
your enemies, nor will I give you a kiss as did Judas, but like the thief I profess you: 

Remember me, O Lord, when you come in your kingdom. 

Remember me, O Master, when you come in your kingdom. 

Remember me, O Holy One, when you come in your kingdom. 

May the partaking of your holy mysteries, O Lord, be not for my judgment or 
condemnation but for the healing of soul and body. O Lord, I also believe and profess 
that this, which I am about to receive, is truly your most precious body and your life-
giving blood, which, I pray, make me worthy to receive for the remission of all my sins 
and for life everlasting.  Amen. 

O God, be merciful to me, a sinner. 

O God, cleanse me of my sins and have mercy on me. 

O Lord, forgive me for I have sinned without number. 

 



LITURGICAL SCHEDULE, 20 – 27 December, 2020 A.D. 
Live streaming via Facebook 

https://www.facebook.com/crossparish 

SUN, DEC 20 
DIVINE LITURGY (ENG) 
DIVINE LITURGY (UKR) 

https://www.facebook.com/crossparish 

09:00 AM 
11:00 AM 

TUE 
DEC 22 

Divine Liturgy  
 https://www.facebook.com/holyeucharistcathedral  08:30 AM 

WED 
DEC 23 

Divine Liturgy 
Молебень до Еммануїла 

Moleben to Emmanuel 
https://www.facebook.com/holyeucharistcathedral 

08:30 AM 
05:00 PM 
07:00 PM 

 

THU 
DEC 24 

Royal Hours/Царські Час 
https://www.facebook.com/holyeucharistcathedral 

GREAT COMPLINE&DINIVE LITURGY 
https://www.facebook.com/crossparish 

08:30 AM 

 
08:00 PM 

 

FRI, DEC 25 Велике Повечір’я& Божественна Літургія 
https://www.facebook.com/holyeucharistcathedral 10:00 AM 

SAT, DEC 26 
Divine Liturgy 

VESPERS 
https://www.facebook.com/holyeucharistcathedral 

08:30 AM 
06:00 PM 

SUN, DEC 27 
DIVINE LITURGY (ENG) 
DIVINE LITURGY (UKR) 

https://www.facebook.com/crossparish 

09:00 AM 
11:00 AM 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/crossparish
https://www.facebook.com/crossparish
https://www.facebook.com/holyeucharistcathedral
https://www.facebook.com/holyeucharistcathedral
https://www.facebook.com/holyeucharistcathedral
https://www.facebook.com/crossparish
https://www.facebook.com/holyeucharistcathedral
https://www.facebook.com/holyeucharistcathedral
https://www.facebook.com/crossparish

