
 
 
 

 

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, 

Пасторальна і Господарська ради, 
Управи ЛУКЖК і БУКК  

і Клюб Сенйорів, 
Управи Парафіяльних Хорів, 

Управа Свято-Миколаївської Школи, 
Управа Школи ім. Патріярха Йосифа Сліпого. 

 
 

 

 

 
Ікона Різдва Христового – парафія св. Отця Миколая, Торонто 

 

РІЗДВЯНІ І БОГОЯВЛЕНСЬКІ БОГОСЛУЖЕННЯ 
В  

СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОМУ  
ХРАМІ 

 
Різдво Христовe 2014 рік 

 



 
Христос рождається! Славімо Його! 
 
Євангеліє від Матея 1 18Народження Ісуса Христа відбулося так: 
Марія, його мати, була заручена з Йосифом; але, перед тим, як 
вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. 
19Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, 
хотів тайкома її відпустити. 20І от, коли він це задумав, ангел 
Господній з'явився йому уві сні й мовив: “Йосифе, сину Давида, не 
бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, 
походить від Святого Духа. 21Вона породить сина, і ти даси йому 
ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх.” 22А сталося все 
це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком: 23“Ось, діва 
матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, 
що значить: З нами Бог.” 24Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, 
як звелів йому ангел Господній: прийняв свою жінку; 25та не 
спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус. 
 
     “Народження Ісуса Христа відбулося так...” (в.18), – цими 
словами євангелист Матей розпочинає розповідь про найвеличнішу і 
найтаїнственнішу подію в історії людства, коли Бог стає одним із 
нас, а саме: воплочення Божого Сина. Однак в центрі цілої розповіді 
не є ані Ісус, ані Марія, його мати, а Йосиф – оцей скромний і 
працьовитий тесля, який у цілому Євангелію не вимовить ані одного 
слова. 
      Довідавшись що Марія, його наречена, вагітна, але не знаючи 
походження її вагітності (“від Святого Духа”, – скаже Матей), Йосиф 
бажає її тайкома “відпустити”. Іншими словами, хоче піти геть, 
покинути її і її дитину. І це все, тому що “був праведний і не бажав її 
ославити” (в.19). Але у Бога дещо інакші критерії праведності і 
слави. Ангел, який з’являється Йосифові уві сні не заперечує сумніви 
Йосифа, його трудність зрозуміти і прийняти таку велику Божу 
таємницю у таке звичайне людське життя. Він не дорікає Йосифові, а 
лише каже: “Не бійся”. Після чого слідує пояснення: “бо те, що в ній 
зачалось, походить від Святого Духа”, поміщене між двома 
завданнями: узяти, прийняти Марію і дати ім’я новонародженій 
дитині. 
      Насправді від Йосифа вимагається не тільки перемогти власні 
тривоги і сумніви, але так само і не застосувати на перший погляд 
“справедливу” лінію, яка була б також і втечею від відповідальності. 
Йосиф не повинен відмовитися бути чоловіком і батьком. Ба більше: 
він повинен повірити отій мрії всіх пророків, які говорили про “Бога 
між нами”, про “остаточне спасіння” для народу. Він повинен 
любити ту дитину, як свою; він повинен бути батьком Бога на цій  

 
 
  
              ПАРАФІЯЛЬНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
 

Різдвяні та Богоявленські Богослуження оспівують 
таїнство Спасення, яке нaм дарує Господь. Хай радість 
Христового Різдва звеселить наші серця, а 2014 рік, 
стане Богом благословенним часом для поглиблення 
розуміння таїнства віри. 

 
В Навечір’я Різдва Христового і Богоявлення 

Господнього обов’язує Строгий Піст. 
 
Від Різдва Христового дo Богоявлення Господнього 

це час загальниці, себто церковні устави дозволяють 
нa  споживання м’ясних страв також і в п’ятницю. 

 
В Навечір’я Богоявлення Господнього, 18 січня, о 

год. 6-й вечора Членкині ЛУКЖК влаштовують 
Щедрий Вечір, на  який запрошують усіх парафіян. 

 
 
Щиросердечна подяка належиться нашим 

парафіянам за всі пожертви в 2013 році нa  потреби 
Парафії св.  Отця Миколая і благородні 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. 
 
 
     
 
 
 

землі! Охороняючи, захищаючи, супроводжуючи, годуючи, зігріваючи, 
подорожуючи в чужу землю з тією дитиною і його матір’ю, Йосиф 
здійснить тисячолітню мрію про таїнственного Бога, який ходить серед 
свого народу. 
    І Йосиф слухається! Приймає Марію, і ,коли вона народила сина, дає 
дитині ім’я Ісус. Наша різдв’яна ікона змальовує Йосифа, який, 
підперши голову рукою, сидить задумавшись, “бачачи таїнство 
незбагненне” – народження Бога. 
Нам набагато легше ніж Йосифові: ми знаємо про непорочне зачаття 
Марії, ми знаємо про таїнство воплочення Бога і його богословське 
значення: “Бог став людиною, щоб людина стала богом”. Нам слід 
лише гідно підготовитися через піст до цього свята і взяти участь у 
його святкуваннях як у себе вдома, зібрані усією сім’єю на свят вечір, 
так і разом у храмі на різних богослужіннях співаючи колядки. 
З іншого боку сьогодні світ святкує Різдво без Різдва, без Христа і без 
Бога. Різдво чи не стало інтернаціональним святом, якого святкують 
всі: святом подарунків, ялинок, дзвіночків, святом гірлянд, оленів і 
санта клаусів. Святом, у якому є місце для всіх. Окрім, на жаль дуже 
часто, для самого Ісуса. 
      Тому Святий Йосиф нагадує нам не тільки про сенс цього свята, 
але і про наше завдання в зустрічі Бога. Зокрема треба “не боятися”, не 
боятися стати учасниками таїнства, не боятися “взяти Марію”. Щоб 
прийняти Ісуса, потрібно перше прийняти його Матір – Церкву. Нема 
народження без матері, нема Різдва без Церкви! Так, це може бути 
важко, легше втекти, але хто нам подарує дитятко, хто нам вкаже на 
нього, як не Його Мати? Тому не біймося прийняти Церкву! сьогодні 
багато-хто не сприймає Церкви, хоч називає себе християнином, 
багато хто говорить, що він віруючий, але відкидає Церкву. Однак, 
лише вона несе в утробі Спасителя світу, лише вона є Матір’ю Слова 
життя! Але на цьому завдання Йосифа не закінчилися, а правду 
кажучи, лише почалися: Йосиф повинен дати ім’я Ісусові. Дати ім’я – 
це не тільки кликати по імені. Дати ім’я – це дати своє ім’я, свою 
історію, своїх предків. Дати ім’я – це взяти на себе відповідальність за 
життя дитини, за життя Бога! Бог віддає себе в наші руки! Цілковито! 
Як беззахисне немовля. Щоб ми опікувалися ним, захищали його, 
охороняли. 
      Різдво – це не святкування чийогось дня народження, на яке ми 
зібралися, відсвяткували і повернулися до себе додому. Різдво, 
натомість, це прийняття Ісуса з Його Матір’ю у свій дім, у своє життя і 
дати йому ім’я Ісус – “мій Спаситель”! 
 
     О. ТАРАС БАРЩЕВСЬКИЙ 

 



ПОРЯДОК СВЯТОЧНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ 
РІЗДВА І БОГОЯВЛЕННЯ НА 2014 РІК 

 

 
 
5 І  Неділя  перед Різдвом Христовим,      
   Святих Отців 

 

Недільний порядок Богослужень 
 
 
6 І Понеділок - Навечер’я Різдва Христового 
 

Год. 7:30 ранку – Царські Часи 
Год. 8:30 ранку – Вечірня з Літургією Василія Великого  
Год. 8:30 вечора –  Повечір’я і Утреня 
Год. 10:30 вечора – Божественна Літургія (парохіяльний хор) 

 
7 І   Вівторок - Різдво Господа нашого Ісуса Христа 
 

Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія  
Год. 9:30 ранку – Божественна Літургія  
Год. 11:30 ранку – Божественна Літургія (хор Веснівка) 

 
8 І  Середа - Собор Пресвятої Богородиці 
 

Год. 7:00 ранку – Утреня 
Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 9:30 ранку – Божественна Літургія 
Год. 6:00 вечора – Божественна Літургія 

 
9 І Четвер - св. Первомуч. Архидиякона Стефана   

Год. 7:00 ранку – Утреня 
Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 9:30 ранку – Божественна Літургія 
Год. 6:00 вечора – Божественна Літургія 

 
 
 
 
 

 
 
 
12 І Неділя по Різдві  
 

   Недільний порядок Богослужень 
 
13 І Понеділок – Віддання празника Різдва Христового, Преподобної                                                                                                                                                                           
Мелеанії Римлянки 
 
Год. 6:00 вечора – Вечірня з Литією 
 
14 І Вівторок - Найменування Господнє,  

св. Василія Великого 
 

Год. 7:00 ранку – Утреня 
Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія 
Год. 9:30 ранку – Божественна Літургія 
Год. 6:00 вечора – Божественна Літургія 

 

17 І П’ятниця  
 
Год. 7:30 ранку – Царські Часи 

 
18 I Субота - Навечер’я Богоявлення 
 

Год. 9:30 ранку – Вечірня з Літургією св. Василія Великого,  
 і Велике Водосвяття 
Год. 5:00 попол. – Велике Повечір’я 

 
19 I Неділя - Богоявлення Господнє 
 

Год. 6:30 ранку – Утреня  
Год. 8:00 ранку – Божественна Літургія  
Год. 9:30 ранку – Божественна Літургія і Велике Водосвяття 
Год. 11:30 ранку – Божественна Літургія  
Год. 6:00 вечора – Божественна Літургія 

 

 
 


