НОВОРІЧНА ЗАБАВА
відбудеться у Середу 31 Грудня 2014 у шкільній залі
нашої парафії. Танці з Гуртом „ОБЕРЕГИ” . Початок о 8год вечора
Вступ - $80.00 від особи, діти 5-12 – $40
($90.00 після 25-го Грудня)
З вашим квитком ви зможете безкоштовно виграти
телевізор а також посмакувати такі страви:
Гарячі Страви: фарширований лосось, м'ясо по-французьки,
смажена курка, курка у барбекю соусі, курячий рулет, хлібець –
заєць, тушена капуста, голубці, вареники, смажена картопля, сирні
налисники, пиріжки з м'ясом, грибна підливка, борщ.
Європейські Салати: салат олів'є, салат з буряка з чорносливом,
холодець, шуба, салат з моркви та ізюмом, м'ясне асорті,
мариновані огірки і помідори, хліб і масло.
Десерт: Торти і свіжі фрукти. Шампанське
За квитками дзвоніть (732) 826 - 0767 ; (202) 368-2408 або купіть
підчас кави у Неділю після Літургії. При вході квитки продаватися
не будуть.



Українська Різдвяня Служба Божа
У Америці проживає багато українських
eмігрантів котрі святкують Різдва Христове за
Старим Календарем. З тієї причини, цього року у
Середу, 7-ого Січня о 9:00 год зранку буде
відправлятися Різдвяна Служба Божа (укр.) за
Юліанським календарем.



Дитячий Вертеп.
якщо бажаєте, щоб дитячий Вертеп завітав до вашої оселі підчас цих
Різдвяних Свят, 25-го (четвер) або 27-го (субота) Грудня (починаючи
з 2-ої години пополудню), просимо виповнити жовту форму і подати
ваше ім’я, адресу та телефон. Форма є у притворі храму. Будемо
раді колядками привітати вас та ваших рідних з Різдвом! З повагою,
135-й відділ Союзу Українок Америки. Контакні особи: Надя Дейнека
тел. 848-667-3564 та Оля Янчак 908-494-6686). Кошти отримані під
час Коляди підуть на багатогранну харитативну діяльність 135-го
відділу Союзу Українок Америки, частина буде виділена на
придбання протеінових батончиків для військових в Україні a також
для сиротинця св. Миколая у м.Коломия.



Потребуємо Помочі - Новорічна Забава.
Просимо людей доброї волі, котрим є не байдужий
добробут нашої парафії,
допомогти у приготуванні
їжі для новорічної забави. Цього року не буде форми щоб
записуватися але мужчини і жінки можуть прийти і
допомогти у ПОНЕДІЛОК 29 Грудня о 6 год вечора, у ВІВТОРОК 30
Грудня о 6 год вечора, або на декілька годин зранку у СЕРЕДУ 31
Грудня у 2 год дня. Будь ласка допоможіть.



Концерт та Різдвяна Вистава
Наша Хор « Боян» та парафіяльні діти запрошують усіх парафіян та
гостей на Різдвяний Концерт та дитячий Вертеп у Неділю, 11-ого
Січня, після Служби Божої о 9:00 год зранку. Вхід Вільний - Усі
Запрошені!



ПРОСФОРА - Святий Вечір, 6 Січня 2015
У нашій парафії у Вівторок 6 Січня ми будемо мати Різдвяну
Просфору - Святу Вечерю у 7-год вечора у колі нашої парафіяльної
сімї. Цього року вечерю для нас приготовлять чоловіки із Братства.
Вечеря буде безкоштовною, але ви повинні записатися у формі
червоного кольору яка є на столику при вході до церкви. Якщо
бажаєте можна принести солодке.

Запитайте Священика ?


Хто не може приймати Святого Причастя?

Не можуть приймати неохрещені. Не можуть приймати
св. Причастя ті, хто є в стані важкого гріха. Важкий гріх є
тоді, коли людина переступає Божу або Церковну
заповідь у чомусь дуже важливому, свідомо і добровільно.
Не може приступати до приймання Святих Тайн той, хто
привселюдно, публічно поводить себе недостойно.Ця
заборона у Канонічному праві найперше стосується тих
вірних, які живуть на віру нехтуючи Святою тайною
Подружжя, або тих, хто розвівся та співживе з іншою
людиною»



Чи дозволено причащатися жінкам у період
місячного очищення?

У Старому Завіті у євреїв, жінка, яка має кровотечу,
відділялася від громади, тому що всякий дотик до неї в
цей час означав для них культову, молитовну нечистоту і
також таким чином вона могла осквернити храм (Лев 15,
19). У Новому Завіті є інший погляд на це: ніяка тілесна
нечистота не робить нас морально і молитовно
нечистими. Створені Богом, говорить св. Атанасій
Великий, ми «не маємо в собі нічого нечистого, але
оскверняємося тільки тоді, коли гріх чинимо». Отже,
жінка в такі періоди може приступати до св. Причастя,
якщо вільна від гріха.



Як потрібно поводити себе в часі Причастя?

— Заздалегідь робимо на собі знак святого хреста;
— Руки складаємо хрестоподібно на грудях;
— Підійшовши до чаші, називаємо своє імя;
— Широко відкриваємо уста та відхиляємо голову назад,
при цьому не закриваючи очей, щоб не похитнутися і,
щоб священик не опустив святих Тайн;
— Уста можемо закривати після того, коли священик
забере ложечку з уст; ложечку не можна облизувати;
— Святі тайни потрібно споживати відразу;
— Не можна торкатися чаші руками і цілувати руку
священика;



Як причащатися: стоячи чи навколішках?

Літургійно правильно приймати Святе Причастя стоячи.
До такого способу приймання Святих Дарів, як не дивно
нас закликає сам священик, коли каже: «Зі страхом
Божим і з вірою приступіть», а не приклякніть. Також
після причастя диякон співає: «Прості прийнявши
Божественних… Христових Тайн, достойно благодарім
Господа». Слова «прості прийнявши» власне означають,
що ми прийняли Святі Тайни в простій поставі.
Чому стоячи? Відомо, що стояча постава є символом
торжества, перемоги та радості. Натомість постава на
колінах є знаком розкаяння, покути та жалю. Отже,
приймати Святе причастя ми не повинні з відчуттям
розпуки чи розкаяності, бо каємося ми у Сповіді, а
Причастя приймаємо з трепетом, вірою та зі страхом, але
одночасно з радістю, адже момент причастя на Службі
Божій знаменує ніщо інше, як Воскресіння.
Однак варто пам’ятати також і про «другу сторону
медалі». Є храми, де клякання під час причастя стало
вкоріненим звичаєм, тому важливо є поважати ці звичаї, і
дбати, щоб наша поведінка у храмі не призвела до
згіршення, чи до пустих суперечок, що часто виникають
на цьому ґрунті.

*** Про Вдячність ***









«Якщо в тебе є їжа на столі, одежа на плечах, дах над головою і місце для сну – ти багатший
за 75% людей у цьому світі».
«Якщо в тебе є гроші в банку і в гаманці і можливість вибору страв – ти належиш до 8%
найзаможніших людей світу».
«Якщо ти маєш комп’ютер – ти належиш до 1% людей на землі, які мають можливість ним
користуватись»
«Якщо ти прокинувся сьогодні вранці не хворим, а здоровим, – ти благословенніший за
багатьох, хто не дожив до цього дня».
«Якщо ти ніколи не зазнав гіркоти війни, самітності ув’язнення, агонії тортур і страждання
від голоду – ти щасливий, що не поділяєш гірку долю близько 700 млн людей у світі».
«Якщо ти маєш можливість вільно ходити до церкви, не боячись арешту, переслідування,
мученицької смерті – ти щасливіший за мільйони людей в цьому світі»
«Якщо твої батьки досі живі і здорові, не розлучені – ти справді належиш до небагатьох щасливих людей в цьому
світі».
«Якщо ти можеш йти з високо піднятою головою і посмішкою на вустах – ти значно щасливіший від багатьох,
сповнених сумнівів і розпачу».
ТИ МАЄШ ЗА ЩО ДЯКУВАТИ БОГОВІ! ТО Ж ПРОМОВ ЗАРАЗ БЕЗ ВАГАННЯ: «ДЯКУЮ, ТОБІ, ГОСПОДИ, ЗА ВСЕ!»

Pastor’s Corner.


We Are the Church
So, why do we drag ourselves out of bed on Sunday
mornings and make the trek to East Herkimer? Habit? Obligation? Piety? Fulfillment? Our answers are often these and more,
and may not be the same from week to week. It is also just as
easy to do the contrary and stay home. Tired? Ill? Overcommitted? Angry? Newspaper and breakfast? There will always be a
Liturgy again next week... These answers are equally varied
and, at times, valid for those who are “absent with just cause,”
but they are more often easily rebutted.
Do we come for the beauty of the edifice, the icons, the
hymnody, the sermon? While these are often pleasant, what we
tend to forget is they are only external aspects of the Liturgy.
Our presence at Church should not be solely for our emotional
support, or even for working on our salvation, important though
they are, but the simple fact that without our presence the
Church ceases to be. The essence of the Church is the coming
together of believers to partake of the Body and Blood of Christ
our Savior, to join with Him, with the Saints, in communion with
other Orthodox believers, with all that have gone before and all
that will come, in a singular point of time – outside of time. And
we do that not simply by attending, but by active participation
in the Divine Liturgy. The priests, the deacons, the choir and the
people all contribute. The people say the word “I” in only two
places in the Liturgy of St. John Chrysostomos – the Creed and
the Communion Prayer, everything else said by the people is as
a corporate act. To be Christian is to be in the Community, in
the Church and of the Church.
We have a weekly opportunity to experience heaven on
earth, to live momentarily in eternity “putting aside all earthly
cares,” and to renew in ourselves a right spirit so that we may,
by putting on Christ, be able to keep the faith, fight the good
fight, and be the proper Christian example to our families, our
friends and our community. And maybe, take one more step on
that long journey toward heaven.
My dear parishioners, in the New Year of 2015, don’t
just come for the services out of habit, don’t just come to
Church – Be a part of the Church! God bless you and Happy
New Year!

You Know you member of the Ukrainian Catholic Church

if…















You are more comfortable standing in Church than sitting.
You’re used to skipping breakfast on Sundays.
You don’t flinch when someone throws water at you.
You consider any service one hour or under short.
When someone says, "Let us pray..." you reflexively stand up.
You know you are in Byzantine Catholic Church when the priest says
“Let us complete our prayer to the Lord,” and there is still half an hour
to go.
Your priest is married sometimes.
You can differentiate between the eight different chanting tones used
for Liturgy .
You know the city as Constantinople instead of Istanbul.
You can say “Lord have mercy” 40 times without making a mistake.
You can say “Christ is Risen / Indeed He is Risen!” in at least three
languages.
You think palms and pussy willows are the same thing.
You don't mind going around with an oily forehead.

Our Church seems startlingly different at first, but as the
weeks go by it gets to be less so. It will begin to feel more and
more like home, and will gradually draw you into your true
home, the Kingdom of God. I hope that your first visit to the
Ukrainian Catholic Church will be enjoyable, and that it won't
be your last.

Who were the magi?

Few biblical stories are as well known, yet so clouded by myth and tradition, as that of the magi, or wise men,
mentioned by Matthew. During the Middle Ages legend developed that they were kings, that they were three in number, and that their names were Casper, Balthazar, and Melchior. Because they were thought to represent the three
sons of Noah, one of them is often pictured as an Ethiopian.
A twelfth-century bishop of Cologne even claimed to have
found their skulls.
The only legitimate facts we know about these particular magi are the few given by Matthew in the first twelve
verses of chapter 2. We are not told their number, their
names, their means of transportation to Palestine, or the
specific country or countries from which they came. The
fact that they came from the east would have been assumed by most people in New Testament times, because
the magi were primarily known as the priestly-political class
of the Parthians-who lived to the east of Palestine.
The magi first appear in history in the seventh century b.c. as a tribe within the Median nation in eastern Mesopotamia. Many historians consider them to have been Semites, which if so, made them-with the Jews and Arabsdescendants of Noah’s son Shem. It may also be that, like
Abraham, the magi came from ancient Ur in Chaldea. The
name magi soon came to be associated solely with the hereditary priesthood within that tribe. The magi became
skilled in astronomy and astrology (which, in that day, were
closely associated) and had a sacrificial system that somewhat resembled the one God gave to Israel through Moses.
They were involved in various occult practices, including
sorcery, and were especially noted for their ability to interpret dreams. It is from their name that our words magic
and magician are derived.



What are the 'orbs' in the hands of the angels
with "IC" in one and "XC" in the other?

The two orbs or spheres are usually painted so to seem to
be transparent. They represent the two natures of Christ –
God and man. They consequently may represent the kingdoms of heaven and earth.



Who is the Angel of the Lord?

There are two specific groups of angels defined in the Bible:
those who are spirits and those who are messengers. Not all
angels are messengers, and not all messengers are angels,
either. The English word angel comes from the Greek word
'angelos' (spelled 'aggelos') which means messenger. Any
messenger from God can be the Angel of the Lord. Some
angelic messengers were confused with mortal men in the
Old Testament, like Abraham's Three Visitors and like the
Prophets.
When we read a Bible story, most often if there is
an angel, it is an unnamed spirit who comes from God with
a specific message and then leaves. In the New Testament,
Jesus Himself teaches us that the Angels are those spirits
who live in the constant presence of God, and are intermediaries between God and Man. Only some of these messengers are identified in the Bible by name: Michael, Gabriel,
Raphael, and Uriel. Of the nine ranks of angels, only the
Angels and Archangels seem to have anything to do with
humans. Because he is called the angel or messenger of
Christ the Lord, and the prophet of New Testament, some
icons of Saint John the Baptist picture him with wings.



How long should Liturgy be? - Is there a rule
about how long Liturgy is supposed to last? My
daughter gets up and leaves after an hour
whether the priest is still talking or not. I say she
should stay put until Liturgy is officially over.
Who is right?

Mother is always right. At least that’s what my mother told
me. There’s no rule about how long Liturgy should last, and
it’s not appropriate to arrive late or leave before the final
blessing . People do have to leave early if they get sick,
and doctors, police officers, and fire fighters are sometimes
called away. But in general, your weekend activities should
be scheduled around Liturgy and people should be happy
to spend at least one hour of time with their Savior and
Lord.

Страви на Свят-Вечір.
Напередодні Різдва Христова, ми збираємось на Святвечір і їз появою першої зірки сідаємо вечеряти. Що ж має стояти на
українському столі на традиційну вечерю і що символізують 12 різдвяних страв ? На Свят-Вечір всі страви готуються пісними
(тобто без яєць, сметани, молока і масла) і звичайно ж, без м'яса.
1. Кутя – « постна страва, символ єднання з Богом, із світом померлих. Варена пшениця з медом і маком є акт жертви Богові,
бо пшениця з медом – це сакральна частина Святої вечері. В древні часи готували кутю з медом для оглашенних, які
наміряли хреститися в день Різдва Христового і готувалися до Таїнства постом, а після хрещення куштували мед – символ
солодкості духовних дарів ». Символ достатку і плодовитості ідеї спасіння, яку приніс Ісус своїм народженням у Вифлеємі.
Пшениця з медом ще називається коливо – і подається в день поминок за померлих. Як бачимо – тема життя і смерті, а також
єднання світу живих з світом померлих є однією з наскрізних тем Різдва.
Мак – Символ мучеництва, безневинно пролитої крові. Із цього приводу мак освячують в храмі двічі на рік – на празник
братів Маковеїв ( Першого Спаса: 14 . VII І) і на Преображення Ісуса Христа (Другого Спаса: 19 . VII І). У різдвяному
приготуванні куті, макові зернята символізують безконечну множинність Божих ласк отриманих людьми через
жертвоприношення Христа в Таїнстві Євхаристії. Вифлеємі.
Мед – « Символ чистоти, Божого слова. У християн мед символізує земне пастирство Христа й солодкість Слова Божого.
Акрідами (сараною) й диким медом харчувався у пустелі Іван Предтеча. За біблейським описом, у Землі обітованій "тече
молоко й мед" » . А згадка про мудрість в Бозі «солодша від меду, і моя спадщина солодша, ніж медовий стільник» (Сираха
24: 20). Мед є лише дегустацією того, що очікує людину, коли вона вповні віддається Божій мудрості, Божій волі.
2. Горох – Символ християнського життя, яке в домашній церкві розвивається і одного дня проявляється сторицею в Церкві і
суспільстві. Символ Божої весни, яка завжди відроджується в людині після упадку.
3. Капусняк – Капуста виступає як символ простоти, а однак міцності, скупченості й одності довкруги однієї твердої основи.
Це і є символом християнина, який у смиренності при тісній співпраці із Божими провидінням знаходить свою силу й щастя. В
Святому Письмі в Книзі Приповідок так написано: «Ліпше миска капусти, та з любов'ю, ніж віл годований, та з
ненавистю» (15: 17).
4. Борщ – Символ торжества добра. Так як господиня готує пісний борщ із різних простих рослин, які дарує їй земля, так
само християнин вишліфовує свою волю із простих щоденних малих здорових практик, які сягнув із родинного дому чи
доброї християнської громади. Борщ відзначається простотою і міцністю, що і є прикметами новонародженого Месії. Так як
борщ зложений із всячини компонентів творить одність і нас годує смачно, так само й Господь Бог з різноманітніх наших
думок і вчинків викарбовує одну в Ньому міцну й гарну людину на Його образ і подобу. Різдв'яний борщ заквашується
заздалегідь приготованим квасом з буряків, тому має темно-червоний колір. Він ще символізує кров вифлеємських дітей,
знищених за наказом Ірода. «Дітей убивали, за Христом шукали, діти хоч пропали, душі їх остались. Проживають в
раю, Як ті квіти в маю...»
5. Голубці – Сама назва цієї страви вказує на її символічність. Голуб – символ Божої любови, символ Святого Духа, символ
краси і сили отриманої від Сотворителя; із оливковою галузкою голуб символізує примирення Бога з людиною. Літаючий
голуб – символ сопричастя і вміння християнина нав'язувати контакти між людьми, передавати добрі новини, щоб таким
чином творити громаду Церкви.
6. Риба – У ранньому християнстві риба була прийнята як символ Христа багатьма Отцями Церкви. Знак риби був першою
монограмою Христа. Грецька абривіатура ІХТІОС – ім'я Ісуса читається як "риба". Саме брати-рибалки стали першими
учнями Ісуса, який сказав їм, що вони будуть "ловцями людей". Віруючі, учні Христа, як і Він сам, уподібнювалися рибам, які
перебувають у безпеці лише у "воді вчення". Три переплетених риби або три риби з однією головою символізують Трійцю.
7. Вареники – У фольклорі символізували достаток. Людина в Бозі живе в достатку, вона дійсно сягнула і отримує багатство
– це єдине, яке приносить їй щастя. Місце людини Господь призначив в Царстві Божім, де вона почувається добре "як
вареник у маслі".
8. Млинці – Своєрідний символ сонця, – новим Сонцем для християн став Ісус Христос. Сонце – символ слова Божого (Лука
21: 23). Бог – це світло , і тому сонце є символом Бога. В літургійних молитвах ми часто звертаємося до Христа, як до СонцяПравди.
9. Каша – Традиційна, проста, здорова страва, так як Христова наука – одна й та ж помимо появи всяких нових страв, нових
мод, які не завжди здорові для людського тіла, для людської душі. Каша символізує продовження роду, це Божий народ, який
консолідується навколо новонародженого Ісуса і переображується.
10. Пиріжки (коржі) – Символ щастя, здоров'я і довголіття, які людина зможе одержати у постійному спілкуванню з
новонародженим Ісусом. Про коржі говориться нераз в Старому завіті, як про страву, милу Богові. Наприклад в книзі Левітів
7: 12 читаємо: « Із подячною жертвою принесе прісні коржі, приправлену олію на коржі » .
11. Вар (узвар, вода) – узвар (компот із сухофруктів) являє життя, яка надає кожній людині Ісус сам ставши людиною.
Свята вода є символом очищення тіла і душі.
Часник – Символ очищення і дезінфекції від всяких малих гріховних навичок, які отруюють людське життя. «Символ
родючості і здоров'я..., а на святвечірньому столі як бажання "щасливого розмноження сім'ї"», як духовної так і тілесної.
Часник репрезентує християнина, який в Бозі має багато добрих прикмет і привичок, які його охороняють від необдуманої
поведінки.
12. Пампушки – Святі на небі, які повірили в Ісуса і отримали вічне життя. Їх мільйони, і кожна людина, зокрема
християнин покликаний до того солодкого, повноцінного, вічного життя. Слово «свято» походить від «святого» і звідси
пампух – символ свята, радості, які Богом даровані людям.
Дорогi Брати і Сестри, готуючись до святкування Різдва Христового не забуваймо про тих,
для кого різдвяний стіл є недосяжним. Здавна повелася гарна традиція запрошувати на
Свят-Вечір гостя, самітню людину або чужинця, ділитися даром Божим, радістю,
колядою. Свят-Вечір – це ніщо інше як мініатюра життя кожної людини. Життя не є
просте, а зложене із багатьох малих чи більших зустрічей. Так само Свят-Вечір
виражений різноманіттям природи, яка разом із людиною, бере участь у звеличенні
новонародженого Сина Божого. Насправді те, що об'єднує людей, – це не природа, не
хата, не страви, навіть не родина, а Різдво Христове. Так як новонароджена дитина в
родині всіх довкруги себе збирає й приносить радість, так через своє Різдво Христос всіх
кличе до себе і в Ньому все стає одним, все набирає відповідного смислу, все
обожнюється. Кожна людська ініціатива, кожна зустріч набирає сенсу, стає святою, стає
святом, лише за умови, що вона має в своєму епіцентрі Ісуса. Наше життя і всі події в
ньому народжуються у Вифлеємі. Це найголовніша новина, яку нам приносить Свят-Вечір.
Свят-Вечір, якщо його праведно зрозуміти і пережити, допомагає людині впізнати свою
дорогу до Бога, а згодом й піти по ній через Різдво і Розп'яття до Воскресіння.

Whispers from the Father's Heart
If you look for me at Christmas
you won’t need a special star.
WHAT IS THE ORIGIN OF THE NATIVITY SCENE?
The story of the origin of the Christmas creche rests with the
very holy man, St. Francis of Assisi.
In the year 1223, St. Francis, a deacon, was visiting the
town of Grecio to celebrate Christmas. Grecio was a small town
built on a mountainside overlooking a beautiful valley. The people had culti-vated the fertile area with vineyards. St. Francis
realized that the chapel of the Franciscan hermitage would be
too small to hold the congregation for Midnight Mass. So he
found a niche in the rock near the town square and set up the
altar. However, this Midnight Mass would be very special, unlike
any other Midnight Mass.
St. Bonaventure (d. 1274) in his Life of St. Francis of
Assisi tells the story the best:
It happened in the third year before his death, that in
order to excite the inhabitants of Grecio to commemorate the
nativity of the Infant Jesus with great devotion, [St. Francis]
deter-mined to keep it with all possible solemnity; and lest he
should be accused of lightness or novelty, he asked and obtained the permission of the sovereign Pontiff. Then he prepared a manger, and brought hay, and an ox and an ass to the
place appointed. The brethren were summoned, the people ran
together, the forest resounded with their voices, and that venerable night was made glorious by many and brilliant lights and
sonorous psalms of praise. The man of God [St. Francis] stood
before the manger, full of devotion and piety, bathed in tears
and radiant with joy; the Holy Gospel was chanted by Francis,
the Levite of Christ. Then he preached to the people around the
nativity of the poor King; and being unable to utter His name
for the tenderness of His love, He called Him the Babe of Bethle
-hem. A certain valiant and veracious soldier, Master John of
Grecio, who, for the love of Christ, had left the warfare of this
world, and become a dear friend of this holy man, affirmed that
he beheld an Infant marvelously beautiful, sleeping in the manger, Whom the blessed Father Francis embraced with both his
arms, as if he would awake Him from sleep. This vision of the
devout soldier is credible, not only by reason of the sanctity of
him that saw it, but by reason of the miracles which afterwards
confirmed its truth. For example of Francis, if it be considered
by the world, is doubtless sufficient to excite all hearts which
are negligent in the faith of Christ; and the hay of that manger,
being preserved by the people, miraculously cured all diseases
of cattle, and many other pestilences; God thus in all things
glorifying his servant, and witnessing to the great efficacy of his
holy prayers by manifest prodigies and miracles.
Although the story is long old, the message is clear for
us. Our own Nativity scenes which rest under our Christmas
trees are a visible reminder of that night when our Savior was
born. May we never forget to see in our hearts the little Babe of
Bethlehem, who came to save us from sin. We must never forget that the wood of the manger that held Him so securely
would one day give way to the wood of the cross. May we too
embrace Him with all of our love as did St. Francis.

Christmas Presents
Here are ten useful phrases for responding to Christmas presented you would rather not have received:
1. Thanks a lot!
2. My word! What a gift.
3. Well, well, well ...
4. If I hadn't put on so much weight recently it would have fitted
me perfectly.
5. Gosh, I hope I never lose this. We're always losing things
around here.
6. It's great; but I'm worried about the jealousy it may create.
7. Just my luck to get this, on the Christmas I promised to give all
my gifts to charity.
8. Unfortunately, I am about to enter MI5's Witness Protection
program.
9. Frankly, I don't deserve this.
10. Really, you shouldn't have.

I’m no longer just in Bethlehem
I’m right there where you are.
You may not be aware of me
amid all the celebrations.
You’ll have to look beyond the stores
and all the decorations.
But if you take a moment
from lists of things to do,
And listen to your heart, you’ll find
I’m waiting there for you.
You’re the one I want to be with.
You’re the reason why I came.
And you’ll find me in the stillness,
as I’m whispering your name.
Jesus with Love

During the New Year, I Will…

As we enter the New Year, people will be pondering
how to complete this sentence: “During the New
Year, I will….” The sentence will be completed in
various ways – “stop smoking,” “lose weight,” “get
in shape,” or “be more organized.” Someone suggested that Christians should consider the example
of biblical heroes as they contemplate how to complete the sentence.
During the new year I will:
 Be like Paul, forget those things which are behind and press forward.

Be like David, lift up my eyes to the hills from
which my help comes.

Be like Abraham, trust my God implicitly.

Be like Moses, suffer rather than enjoy the
pleasures of sin for a time.

Be like Job, be patient and faithful in all circumstances.

Be like Joseph, turn my back on all evil advances.

Be like Andrew, strive to lead my brother to
Christ.
Of course, as followers of Christ, we would like to
enter the New Year saying, “During the new year, I
will be more like my Lord Jesus.” As we complete
the sentence, we quickly realize how far we are
from fulfilling this resolution. We are painfully
aware that what the New Year brings us depends a
great deal on what we bring to the New Year. What
we bring is self-centeredness, sinful habits and unforgiveness. Yet, we bring into the New Year the
assurance that our God gives us new beginnings –
opportunities to turn from our sin and start afresh.
A Savior has been born to us, who is Christ the Lord.
Our sins are forgiven. We are confident that
God is at work in our hearts and molding us into the
image of Jesus as we say “No!” to our sinful nature
and “Yes!” to him. So, as we enter the New Year,
let us shed the sinful baggage that plagues us and
live for the One who forgives us. Confident that God
is at work in our lives, let us complete the sentence
by saying, “During the New Year, I will be more like
my Lord Jesus.” Happy New Year.
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SUNDAY AFTER CHRISTMAS

DEC.

Epistle – Gal 1:11-19; Gospel – Mt 2:13-23, Tone 4

DIVINE LITURGIES FOR THIS WEEK
Sunday After Christmas, December 28, 2014
9:00 AM Lit. + Michael & Helen Blyskun r/by Family
11:30 AM Lit. + Anna Bobick r/by Bishop Family
Monday, December 29, 2014
No Liturgy Scheduled
Tuesday, December 30, 2014
8:00 AM Lit. + Andriy, Hanna, Vasyl, Melania, Michailo
r/by Family
Wednesday, December 31, 2014
5:00 PM Lit. + Wanda Kaliczynsky r/by Husband
Thursday, January 1, 2015
Circumcision of Our Lord, Feast of St. Basil the Great
9:00 AM Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners
Friday, January 2, 2015
8:00 AM Lit. + Wolodymyr Lewkowicz r/by Wife, Tekla
Saturday, January 3, 2015
8:00 AM Lit. + Barbara Grausam
r/by Tony & Chris Czoch
5:00 PM Lit. + William Adamshick
r/by Tony & Maryann Balewitz
Sunday Before Theophany, January 4, 2015
Epistle – 2 Tim 4:5-8; Gospel – Mk 1:1-8
9:00 AM Lit. + Dr. Stephen Banach, Anna Sophia
Markewych r/by Melania
11:30 AM Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners
NEW YEAR’S Eve Dance – Zabava!
The annual New Year’s Eve dance sponsored by our
parish will take place on Wednesday, December 31, 2014
at 8:00 PM.
Music will be provided by the band,
‘OBEREHY.’ Tickets for adults are now $90.00. There will
be a TV raffled off as a door prize (using your ticket
stubs). Menu will include the following - Main Course:
Stuffed Salmon, French Style Pork, Roasted Chicken,
Chicken with Barbeque Sauce, Chicken Loaf, Meatloaf,
Kapusta, Stuffed Cabbage, Pyohy, Cheese Blintzes, Puffs
with Meat. Also – Roasted Potatoes, Mushroom Gravy and
Borsht. European Salads:
Salad Olivier, Cold Feet
(Studynets), Shuba, Carrot Salad with Raisins, and Pickled
Cucumbers and Tomatoes. Also – Cold Cuts and Rye Bread
and Butter. Deserts: Cakes, Fresh Fruit and Champagne.
Call 732-826-0767 or 202-368-2408 for tickets.
Volunteers Needed
The New Year’s Eve Dance on Wednesday, December
31, 2014 at 8:00 p.m. is a Church sponsored event and
proceeds will defray the expenses of the church's property
insurance, which last year was over thirty- two thousand
dollars. Please consider volunteering your services for
several hours, whether in the kitchen, helping with
decorations, or cleanup on the day after. Volunteers are
needed on Monday, Dec. 29 starting at 6 PM, Tuesday Dec.
30 starting at 6 PM, and Wednesday, Dec. 31 starting at 2
PM. Please come and help if you can! Both men and
women are needed!

Church Renovation Fund
$200.00 – Ernest Moryan, in memory of
+ GEORGE LADAY, JR.
Bishop Gabro School Endowment Fund
$1,000.00 – Ernest Moryan,
In memory of Wife, + ANNA
Sincere Sympathies
Our most sincere sympathies are extended to
the family and friends of + ANNA HLYWA
who was recently called to her eternal reward.
Contribution Envelopes
Your 2015 Church Contribution Envelopes are ready
for pickup downstairs in the church hall. They are in
alphabetical order. If you do not find your box of 2015

envelopes, please contact Fr. Ivan or our parish secretary
Anna as soon as possible.
Prosphora (Holy Supper)
On the evening of Tuesday, January 6, 2015 at 7:00
PM, we will hold a Prosphora, Holy Supper, the traditional
Ukrainian Christmas Eve supper. This year our Prosphora
will be sponsored and organized by the men of the Holy
Name Society. The menu will consist of meatless dishes.
The Holy Name members will prepare the food, so there is
no need to bring a dish, but please consider bringing a
dessert. There is no charge, but you must sign up by
Sunday, January 4, 2015 so that we can set enough places
for all. A sign-up sheet is available in the church hall.
Annual Festival of Christmas Carols will be held on
Sunday, January 11, 2015 at 3 p.m. at the Cathedral of
the Immaculate Conception in Philadelphia. During the
Concert a collection will be taken for the needs of the
Ukrainian Army.
Choirs from different parishes will
participate. Everyone is welcome.

Pastor’s Thank You
Dear Parishioners, during this time of celebrating the
birth of Jesus Christ it is important to recognize the many
dedicated volunteers that contribute to our Parish
community for the benefit of all. These individuals fill
their hearts with kindness and gratitude and in turn make
Assumption Parish a special place. Various duties such
as preparing food, cantoring, singing in the choirs,
maintaining our facilities, instructing Catechism,
participating within religious programs, Holy Name
Society, St. Ann’s Society, Seniors Group or Parish
Councils are some of the important pieces to this
success. Thank you all for your continued support of our
parish! God is with us in all of you who share so willingly
for the benefit of so many others! May God bless you
during this Christmas season.
Fr. Ivan Turyk

New Parishioners
A special welcome to all new parishioners who
have recently joined us! I pray that you feel at home at
Assumption Parish and that our parish helps you during
your time in need.
We welcome the following:
Ihor and Olha Pidhirski
Christian and Kayla Gomez
Victor Peter, Iana Kovach, and Yana Peter
Volodymyr and Nataliya Mostova
Mykhaylo and Olha Barytska
Vitaliy, Svitlana and Mykhaylo Pavlyk
Sergiy, Lyubov, Anastasiya and Roman Korkh
Stephena Laday
Christmas Concert
This year, the parish children will present a
Christmas play to remind us of the meaning behind the
Nativity season. They will perform on January 11 in the
church hall immediately following 9:00 a.m. Divine
Liturgy. Our parish choir “Boyan” will also grace us with
a Christmas carols concert on that day.
Christ is born! Glorify Him!
During the celebration of Christmas, it is the custom
of Orthodox Christians to greet one another with the
joyous exclamation, “Christ is born!”, to which the one
greeted responds, “Glorify Him!”
Twelve Days of Christmas – Fast Free Period
During the 12 days of Christmas, Dec. 25th,
through Theophany, Jan. 6th, we do not fast, even on
Wednesday and Fridays. A one day strict fast is
observed on January 5th, the Eve of Theophany.
Getting Married in 2015 or 2016?
If you are considering getting married at our parish
in 2015 or 2016 please contact Fr. Ivan. PRE-CANA

CLASSES for those contemplating marriage in 2015 will
be held in Newark Saturday and Sunday, in the middle
of March.

