
 

Pastor's Corner 
 

 Why is the Nativity of Christ celebrated on December 25th?  

 There are two main explanations as to why the Church chose to celebrate 
the Nativity of Christ on December 25th.  
1. The first says that the day was chosen to oppose the great pagan feast 

of the sun god, which was celebrated near December 22nd at the Winter 
Solstice, the time of year when the days started to get longer again (at 
least in the northern hemisphere). It is believed that the Church chose 
December 25th, because it ensured that Christians would be fasting 
during the pagan celebration and would therefore not easily be tempted 
to participate. And also be-cause it would help the pagan peoples to 
leave off worshiping the false sun god and instead celebrate the coming 
of the True God, “the Sun of Righteousness”.  

2. The second explanation says that the day was chosen in relation to the 
feast of the Annunciation, which was celebrated on March 25th com-
memorating the supernatural conception of the Lord in the womb of the 
Virgin Mary. The Annunciation was celebrated on this day because of 
the belief in the an-cient world that great men died on the same day as 
they were conceived. Since the Lord was believed to have been cruci-
fied on March 25th, it also came to be believed that He was likewise 
conceived on this day. And since it followed that the Lord’s birth would 
be nine months after His conception, the feast of His Nativity was set on 
December 25th.  

 

 Who told Mary and Joseph to go to Bethlehem? 

Caesar Augustus. He ordered the people to go back to the city of their forefa-
thers. Joseph’s family was from Bethlehem. Luke 2:1. 
 

 What form of transportation did Mary and Joseph use to get to 

Bethlehem? The answer is not a taxi cab. 
The Bible does not say how they went from Galilee to Bethlehem. It was an 
80 mile trip for them. It is likely that they rode some type of animal, but the 
Bible gives no details. It is commonly depicted that Mary rode a donkey while 
Joseph walked along side. But that is simply an artistic depiction. We don’t 
really know. 
 

 Which Old Testament prophet is quoted with the words: “A virgin 

will conceive…”? 
The book of Isaiah has much to say about the birth of the Savior.  
 
 

 The shepherds and the wise men went to see Jesus. Which group 

followed a star and which group went to find the baby because an 
angel told them where to look? 

The shepherds followed the instructions of the angels in Luke 2:9-15. The 
wise men followed the star to find the place where Jesus was. Mat 2:1, 2. 
 

 When the shepherds went looking for Jesus, what was the sign 

they were to look for? 
A baby, wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Luke 2:12. 
 

 Which emperor ordered all the young children be killed? 

This was Herod. He ordered all the children in Bethlehem and the outlying 
areas who were 2 years old and younger to be killed. However, Jesus and 
His family had already moved to Egypt (Matthew 2:13). 
 

 What exactly are swaddling clothes? 

 Simply long strips of cloth to wrap round a tiny baby, keeping him warm, 
snug and secure. 
 

      Dear Parishioners and Friends  
       Christ is Born-Glorify Him. 

Each Christmas, as we celebrate the birth of 
the Son of God in the flesh, we exchange 
gifts with one an-other as a token of our 

love and brotherly affection. This is an age old practice re-
calling the gifts of gold, frankincense, and myrrh, offered to 
the Christ Child by the wise men who had traveled from afar 
to Bethlehem in order to pay homage to the newly born King 
and Savior of the world. 
 As we know, not long after the wise men presented 
their gifts, St. James, the first bishop of Jerusalem, wrote in 
his Epistle to the early Christians that “every good gift and 
every perfect gift is from above, coming down from the Fa-
ther of lights.” (James 1:17) As descendents of these first 
Christians, and joint heirs with them of God’s rich bounties, 
we not only share these same sentiments of St. James but 
we also recite these exact same words at every Divine Litur-
gy. Likewise, we also acknowledge with him that of all the 
good and perfect gifts of the Lord there was none so great or 
so perfect as that of the Only-Begotten Son – the One who 
was given by the Father because He so loved the world, and 
the One who gave Him-self up on the Cross so that we might 
share in His divine life and kingdom. 
 And so, as we rejoice in the gift of divine life offered 
to us by Jesus Christ through His Incarnation, let us also re-
solve to offer to back to God a gift of like kind and value. As 
He has given His life to us and for us, let us also commend 
ourselves and each and all our life unto Him. There is no 
greater gift that we can offer to God for the One great and 
perfect gift He has given to us – His Only-Begotten Son. 
 Finally, I extend to you my heartfelt congratulations 
and best wishes for the festive season and New Year. May 
the Lord bless you, your families, and friends with peace, 
good will, and love! 
With prayerful best wishes and with love in Christ, 
Fr. Ivan Turyk - Pastor 

 

Sviata Vechera-Holy Supper on Christmas Eve. 
 

The Holy Supper brings families together to observe 
ancient customs and traditions, and to eat unique foods, pre-
pared specifically for the occasion. The meal itself is com-
prised of twelve courses, in honor of Christ’s Apostles. 

The courses are meatless and dairy free because 
the Church requires a period of fasting until Christmas Day. 
Dinner tables are typically covered with two embroidered 
tablecloths, one for ancestors, and the other for living family 
members. A few wisps of hay may be placed between the 
tablecloths or underneath the table as a reminder that Christ 
was born in a manger. An extra place setting is always in-
cluded at the table for deceased family members. A kolach 
(Christmas bread) is placed in the center of the table. Three 
loaves, each braided in a ring, are placed on top of each oth-

er, with a candle placed in the center of the 
topmost bread. The three rings symbolize 
the Trinity, and the circular form represents 
Eternity. 
Traditionally, dinner begins when children 
see the first star (the star of Bethlehem) 
followed by prayer. The special first course 
is called kutia, also known as God’s Food.  

Kutia is a sweet grain pudding made of wheat berries, poppy 
seeds, honey, and nuts. All family members are required to 
partake in the kutia, which symbolizes prosperity in the com-
ing year. The second course is borsch, a beet soup. Honor-
ing tradition, the soup for this meal is made without meat or 
meat stock. The meal’s main portion consists of various fish 
(typically herring, carp, or pike)  and vegetable dishes. Of 
course, no special Ukrainian meal would be complete without 
pyrohy/varenyky. Prior to dessert, a compote-uzvar of dried 
fruits is served. This dish is cooked with honey and may in-
clude prunes, apricots, apples, or figs. Dessert is usually an 
assortment of small, deep-fried pastries known as pam-
pushky, containing various fillings such as poppy seeds or 
dried fruit. 

Since the dinner is a link to centuries of tradition, 
after the meal, people typically remain seated at the table 
singing Christmas carols-Kolyadi. Following this sacred meal 
the faithful gather in their Holy Churches to praise the New-
born King born in Bethlehem. 

1 Corinthians 13, Christmas Version 

 “If I decorate my house perfectly with plaid bows, strands of twinkling 
lights and shiny balls, but do not show love to my family, I’m just an-
other decorator.  If I slave away in the kitchen, baking dozens of Christ-
mas cookies, preparing gourmet meals and arranging a beautifully 
adorned table at mealtime, but do not show love to my family, I’m just 
another cook. 
If I work at the soup kitchen, carol in the 
nursing home and give all that I have to char-
ity, but do not show love to my family, it 
profits me nothing. 
If I trim the spruce with shimmering angels 
and crocheted snowflakes, attend a myriad of 
holiday parties and sing in the choir’s cantata but do not focus on 
Christ, I have missed the point. 
Love stops the cooking to hug the child. Love sets aside the decorating 
to kiss the husband. Love is kind, though harried and tired. Love 
doesn’t envy another’s home that has coordinated Christmas china and 
table linens. 
Love doesn’t yell at the kids to get out of the way, but is thankful they 
are there to be in the way. Love doesn’t give only to those who are able 
to give in return but rejoices in giving to those who can’t. Love bears 
all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love 
never fails.  
Video games will break, pearl necklaces will be lost, golf clubs will 
rust, but giving the gift of love will endure.” 

http://bostonpresbyterianchurch.ca/2015/12/06/1-corinthians-13-christmas-version/


 

НОВОРІЧНА ЗАБАВА  

з живою музикою і багатим святковим столом у нашій 

парафії  у Четвер 31 ГРУДНЯ 2015 о  8:00 год. вечора  

в шкільній аудиторії   380 Meredith St.,   Perth Amboy, 

NJ . Музика Гурт „АННА-МАРІЯ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ” Ціна 

на квитки - $80.00 від особи,  діти 5-12 – $40. Ціна на 

квиток після 25-го Грудня, буде - $90.00.  Смачна 

Вечеря - Буфет з 8-ої год. та цілий  вечір.  Багато 

місця для танців. Шампанське та Десерт.  Замовити 

стіл  дзвоніть  732 -826 - 0767  або купіть квиток 

підчас кави у Неділю.  

 

Різдвяно Новорічний Концерт 

вокально – інструментального ансамлю «Ватра»  – 

«Від Миколая до Йордану»  відбудеться у шкільній 

аудиторії церкви Успіння Богородиці за адресою 380 

Meredith St., Perth Amboy, NJ  у СУБОТУ,  2 СІЧНЯ  о 

6:00  год вечора.  Квитки на концерт можна придбати 

при вході. Вступ - $25; діти (6-12) - $15. Tелефон для 

довідок 732-826-0767  

 

Просфора Хліб 

Цієї  неділі після Літургії можете дістати освячений хліб 

(просфора) для святої вечері. Ми дякуємо сестрам 

Йосафаті та Томії за те що спекли хліб. 

 

Концерт та Різдвяна Вистава 

Наша Хор « Боян» та  парафіяльні діти запрошують 

усіх парафіян та гостей на Різдвяний Концерт та 

дитячий Вертеп у Неділю, 10-ого Січня,  після  Служби 

Божої о 9:00 год зранку. Вхід Вільний - Усі Запрошені! 

 

 ПРОСФОРА - Святий  Вечір, 6 Січня 2015 

У нашій парафії у Середу 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 яка 

є на столику при вході до церкви. Якщо бажаєте 

можна принести солодке. 

 

Розклад Богослужень  

на Різдвяні Cвята 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвер 24-ого, Грудня -  

Навечіря Різдва Христового 

5:00 по пол. Божественна Літургія  (для дітей) 

10:30 веч. Велике Повечіря 

11:00 веч. Божественна Літургія (анг.) 

П'ятниця 25-ого, Грудня – Різдво Христове 

9:00 рано. Божественна Літургія  (укр.) 

11:30 рано. Божественна Літургія  (анг.) 

Субота 26-ого, Грудня – Собор Пр. Богородиці 

9:00 рано.  Божественна Літургія  (укр.) 

 5:00 вечора - Божественна Літургія (анг.) 

Неділя 27-ого, Грудня – Св. Стефана 

9:00 рано - Божественна Літургія (укр) 

 5:00 вечора - Божественна Літургія (анг.) 

П'ятниця 1 січня 2016 -  Новий Рік  

10:00 рано Служба Божа  

Вівторок 5-го січня 2016 -  

Навечіря Свята Йордану 

7:00 веч. Служба Божа (укр.) i Велике Водосвяття 

Середа 6 січня 2016 - Богоявління (Йордан)  

9:00 рано Шкільна Служба Божа  i Мале Водосвяття 

7-год вечора – безкоштовнa Різдвянa Просфорa -  

Святий Вечір   

Четвер 7 січня 2016 - Різдво Христове  

(Юліянський календар)  

9:00 рано Служба Божа (укр.) 

 

 Потребуємо Помочі - Новорічна Забава. 

Просимо  людей доброї волі, котрим є не байдужий 

добробут нашої парафії,  допомогти у приготуванні 

їжі  для новорічної забави. Просимо мужчин і жінок 

прийти і допомогти у  ВІВТОРОК 29 Грудня о 6 год 

вечора, у СЕРЕДУ  30  Грудня о 6 год вечора,  або на 

декілька годин зранку у ЧЕТВЕР  31 Грудня у 2 год 

дня.  Будь ласка допоможіть. 
 

Запитайте Священика ?  

 Ми називаємо Діву Марію Богородицею. Але хіба може 
людина народити Бога?  

Питання щодо того, чи може людина народити Бога є некоректним, 
бо не Марія за власним бажанням народжує Бога, а Господь Бог – 
Всемогутній Творець Всесвіту обирає Діву Марію сосудом Свого 
Втілення.  Пресвята Діва Марія дійсно народила Господа нашого 
Іісуса Христа не по Божеству, а по його людській природі. Але ця 
людська природа від самого початку Боговтілення нерозривно 
пов’язана у Христі з природою Божественною. Бог стає людиною, Бог 
приймає людську плоть від Діви Марії. Христос є Істинним Богом і 
справжньою людиною. А та, що послужила Боговтіленню та 
народила Сина Божого є дійсно Богородицею. 
Так сповідує свою віру Свята Церква. І цю віру свою вона виклала у 
догматичних постановах Вселенських Соборів, які навчають нас 
сповідувати рожденного від Отця по Божеству Сина Божого, таким, 
що народжується заради нас „від Духа Святого і Марії Діви - 
Богородиці по людству”. 
  

  Ми називаємо Христа Сином Божим, а ким Ісусу 
приходиться Йосип – чоловік Марії? 

Йосиф був обручником значно молодшої за себе Діви Марії, коли 
Архангел Гавриїл благовістив їй про народження Спасителя. 
Декілька євангельських посилань свідчать, що Йосиф був людиною 
скромною, доброю, щирою та працьовитою. Будучи людиною 
праведною, дізнавшись про вагітність Марії, Йосиф хотів таємно 
відпустити її, але Ангел Господній заспокоїв його і наказав прийняти 
Марію, а немовля назвати Іісусом, „бо Він спасе людей Своїх від 
гріхів їх”. Йосиф опікувався Дівою Марією та Немовлям під час втечі 
до Єгипту, і після повернення до Назарету, де жила родина і зростав 
Іісус. Останній раз у Євангелії про Йосифа згадується у зв’язку з 
паломництвом Святого Сімейства до Єрусалиму на поклоніння. Тоді 
12-річний Іісус залишився у Храмі Божому, а коли „батьки” знайшли 
його серед вчителів Закону, сказав: „Навіщо ви шукали мене? Хіба не 
знали, що мені належить бути в тому, що належить Отцю Моєму. 
  

 Навіщо під час молитви хреститися? Невже недостатньо 
наших слів? 

Використання під час молитви хресного знамення походить до часів 
апостольських. Про це достатньо свідчень і у святих отців самих 
перших віків християнства.  
До того ж, коли ми хрестимося, ми теж молимося. І одночасно 
сповідуємо свою віру і перед Господом, і перед людьми. 
Склавши три пальці правої руки разом ми сповідуємо свою віру у 
єдину і неподільну Трійцю. Тримаючи разом два інших пальці на 
долоні, ми одночасно сповідуємо свою віру у два єства у Христі: 
божественне і людське, а також у два пришестя Христових: перше, 
яке вже була, і друге, яке ми чекаємо. 
Коли ми торкаємося лоба (по-слов’янськи – чола), то просимо у Бога 
освятити наші думки. Коли торкаємося живота (а по-слов’янськи 
„живот” – це життя), ми просимо освятити все наше життя. Коли 
торкаємося спочатку правого, а потім лівого плеча, то просимо у Бога 
сил нести свій хрест. Одночасно ми робимо зображення хреста на 
собі і, таким чином, сповідуємо свою віру у Христа розіп’ятого і 
воскреслого, а також не зрікаємося власного хреста. 
Коли ми хрестимося не під час іншої молитви, ми промовляємо „В 
ім’я Отця і Сина і Святого Духа” і завершуємо цю свою молитву 
словом „Амінь” (що означає – істинно, дійсно так). 
  

 Чому існують розп’яття, де Христос прибитий трьома 
або ж чотирма цвяхами? Чи є між ними якась різниця? 

Існує давня суперечка між представниками східної та західної 
церковних традицій стосовно кількості цвяхів, якими тіло Ісуса було 
прибите до Христа. Очевидно, беручи під увагу те, що прибитими 
були обидві руки та обидві ноги Спасителя, на Сході цілком 
справедливо вважали, що цих цвяхів мало би бути чотири. Однак 
після віднайдення візантійськими імператорами святими і 
рівноапостольними Константином та Оленою чудотворних древ 
Чесного і Животворящого Хреста Господнього у IV ст. по Різдві 
Христовому в руках опинилося лише три із цих знарядь Христових 
Страстей. Східна Церква пояснює цю різницю переданням про те, що 
під час урочистого перевезення цих визначних реліквій християнської 
віри через море, коли здійнявся сильний шторм та життя 
подорожуючих було у поважній небезпеці, один із вінценосної пари 
віддав наказ вкинути у розбурхані хвилі один із цвяхів, що 
спричинило раптову переміну погоди, забезпечило подорожнім 
щасливе повернення до рідних берегів та ще раз ствердило факт 
дійсного віднайдення решток хреста Господнього.  
   Таким чином, маємо дві традиції стосовно цього цікавого факту, 
котрий, однак, зовсім не повинен служити причиною дискусій щодо 
правильності тієї чи іншої віри чи обряду тощо. Адже і східна традиція 
знає розп’яття, на яких Христа є прибито трьома цвяхами (два цвяхи 
– в зап’ястках рук, а один у схрещених долі ногах), і західна традиція 
нараховує багато прикладів зображення хресного розп’яття, на якому 
в тілі Христа зображується чотири цвяхи. Фундаментальним для віри 
є той факт, що кожного разу на хреснім древі маємо постать Ісуса, 
Який є справді розп’ятий за гріхи цілого людства і кожного із нас 
зокрема. 



 

WHO WERE THE MAGI?  
 The Magi were Persian priestly scholars, known for their expertise in medicine, philosophy, science, astrology, and dreams. 
When the Prophet Daniel was taken to Babylon in 605 BC, Nebuchadnezzar recognized his God as the “God of gods and Lord of 
lords, Who reveals mysteries”. Daniel was re-named Baltasar and appointed the chief of this society. (Daniel 2:48; 4:6; 5:11). The 
prophetic and messianic writings of Daniel had a profound effect on these scholars, who also were familiar with Balaam’s prophecy 
about the star shining forth from Jacob (Num. 24:17).  
 At the time of Christ, the Magi composed the upper house of the Council of the Megistanes whose duties included the abso-
lute choice and election of the king of the realm. Their sudden appearance in Judea caused Herod great fear as he sought to keep 
his fragile control over the region. However, it was in the hope a divinely-imposed dominion that the Magi had made their lengthy 
journey to Judea.  Since the Magi believed that there was a mystical influence of the stars, they would constantly study the heav-

ens seeking extraordinary sign which might herald the “Expected One.” St. Theophylact explains how 
the Lord used the stars to draw the Magi to Him when he writes: “Because the Magi were astrologists, 
the Lord brought them in a manner natural to them, just as Peter, being a fisherman, came through 
the catch of a multitude of fish.”  
 The wise men, on behalf of the entire human race, brought gold, frankincense, and myrrh: 
gold be-cause they were returning to the acknowledgment that God is the only true King, frankin-
cense because they were returning to the worship of the Lord as the only true God, and myrrh be-
cause Christ, as the bringer of the Resurrection, would abolish death and there would no longer be 

any more need for myrrh as a burial ointment.  
 What subsequently happened to these gifts is never mentioned in the Scriptures, but several traditions have developed. 
One story has the gold being stolen by the two thieves who were later crucified alongside Jesus. Another tale has it being entrusted 
to and then misappropriated by Judas.  
 The number and identity of the Magi is not known for sure. Since three gifts were offered, it is often assumed that there 
were three in their company; the traditional names being Melchoir, Gaspar, and Balthzaar. Sometimes they are depicted as old, 
middle-aged, and young. Some consider them to be from Persia, Arabia, and Egypt as the descendents of Shem, Japheth, and Ham.  
St. John Chrysostom rebukes an unbelieving Jewish nation by comparing them to the Gentile Magi: “The faith of the Magi is the 
condemnation of the Jews. The Magi believed on the authority of their one soothsayer Balaam and the Prophet Daniel; but the 
Jews, from the testimony of many prophets, refused to believe. Whereas the magi acknowledged that the coming of Christ would 
terminate their profane knowledge and magical arts, the Jews would not accept the Lawgiver’s doing away with their sacrifices and 
refused to accept the mysteries of the divine dispensation. The Magi confessed a Stranger; the Jews rejected their own.” 

 

“OUR SAVIOR, BOTH GOD AND MAN”  
By Saint Ephraim the Syrian – 4

th 
Century  

 

We confess one and the same individual as perfect God and perfect man. He is God the Word 
Which was flesh.  
For if He was not man, why was Mary chosen? And if He is not God, whom does Gabriel call 
Lord?  
If He was not man, who was laid in a manger? And if He is not God, whom did the angels who 
came down from heaven glorify?  
If He was not man, who was wrapped in swaddling clothes, And if He is not God, in whose honor did the star appear?  
If He was not man, whom did Simeon hold in his arms? And if He is God, to whom did Simeon say, now lettest Thou Thy servant de-
part in peace?  
If He was not man, whom did Joseph take when he fled into Egypt? And if He is not God, who fulfilled the prophecy: Out of Egypt 
have I called my Son?  
If He was not man, whom did John baptize? And if He is not God, to whom did the Father say: This is my beloved Son, in Whom I am 
well pleased?  
If He was not man, who hungered in the desert? And if He is not God, unto whom did the angels come and minister?  
If He was not man, who was invited to the marriage in Cana of Galilee? And if He is not God, who turned the water into wine?  
If He was not man, who took the loaves in the desert? And if He is not God, who fed the five thou-sand men and their women and 
children with five loaves and two fish?  
If He was not man, who slept in the ship? And if He is not God, who rebuked the waves and the sea?  
If He was not man, with whom did Simon the Pharisee sit at meat? And if He is not God, who for-gave the sins of the harlot?  
If He was not man, who wore a man’s garment? And if He is not God, who healed the woman with the issue of blood when she 
touched His garment?  
If He was not man, who spat on the ground and made clay? And if He is not God, who gave sight to the eyes of the blind man with 
the clay?  
If He was not man, who wept at Lazarus’ grave? And if He is not God, who commanded him to come forth out of the grave four days 
after his death?  
If He was not man, whom did the Jews arrest in the garden? And if He is not God, who cast them to the ground with the words: I am 
He?  
If He was not man, who was judged before Pilate? And if He is not God, who frightened Pilate’s wife in a dream?  
If He was not man, whose garments were stripped from Him and parted by the soldiers? And if He is not God, why was the sun dark-
ened upon His crucifixion?  
If He was not man, who was crucified on the cross? And if He is not God, who shook the foundation of the earth?  
If He was not man, whose hands and feet were nailed to the cross? And if He is not God, how did it happen that the veil of the temple 
was rent in twain, the rocks were rent, and the graves were opened?  
If He was not man, who hung on the cross between the two thieves? And if He is not God, how could He say to the thief: Today thou 
shalt be with me in paradise?  
If He was not man, who cried out, and gave up the ghost? And if He is not God, whose cry caused many bodies of the saints which 
slept to arise?  
If He was not man, whom did the women see laid in the grave? And if He is not God, about whom did the angel say to them: He is 
arisen, He is not here?  
If He was not man, whom did Thomas touch when he put his hands into the prints of the nails? And if He is not God, who entered 
through the doors that were shut?  
If He was not man, who ate at the sea of Tiberias? And if He is not God, on whose orders were the nets filled with fishes?  
If He was not man, whom did the apostles see carried up into heaven? And if He is not God, who ascended to the joyful cries of the 
angels, and to whom did the Father proclaim: sit at My right hand?  
If He is not God and man then, indeed, our Salvation is false, and false are the pronouncements of the prophets. 
But we know Him and we proclaim Him: our Savior, both God and Man! 



 

Цікаві Факти Про Різдво 
У США існує безліч різдвяних легенд та міфів - багато з них 

засновані на абсолютно реальних фактах.  

1. Тільки в США щорічно розсилається більше трьох мільйонів 
різдвяних листівок. 

2. В 320 році нашої ери Папа Юліус Перший, єпископ Риму, 
оголосив 25 грудня офіційно датою святкування дня народження 
Ісуса Христа. 

3. Згідно запису у книзі рекордів Гіннесса, найвищим з коли-небудь 
зрубаних різдвяних дерев була 66-метрова лжетсуга тіссолістная, 
яка стояла в 1950 році в торговому центрі Нортгейт в Сіетлі. 

4. Традиційними кольорами для прикраси різдвяного дерева є 
зелений, червоний і золотий. 

5. Помічено, що найчастіше подружні (і не тільки) пари 
розпадаються за два тижні до Різдва.  

6. Ялинка спочатку ставилася саме на Різдво, а не на Новий Рік, це 
вже в СРСР відбулася підміна свят, і Новий Рік став повноцінною 
заміною Різдва.  Так от, ялина вважалася деревом Христа, тому її 
і ставили на Різдво. За переказами, чернець Боніфацій в 8-м 
столітті намагався схилити плем’я друїдів в християнську віру, 
для чого зрубав величезний дуб, який для тих був божеством. 
Дуб, впавши, підім'яв під себе безліч дерев, проте одна невелика 
ялина залишилася недоторканою. Боніфацій сказав друїдам, що 
це диво, і ялинkа - дерево Христа.  

7. Різдвяні дерева в США продаються з 1850 року. Перед тим як їх 
продати, їх вирощують 15 років. 

8. Штат Алабама був першим штатом в США, який офіційно визнав 
Різдво як всенародне свято. Це сталося в 1836 році. 

9. У 1914 році у Святвечір сторони, які ворогували, на Західному 
фронті Першої світової війни припинили стрілянину та заспівали 
різдвяні гімни, а на ранок німецькі та британські солдати навіть 
обмінялися рукостисканнями та подарунками, - пише журнал.  

10. Прототипом Санта Клауса (благодушний товстун з білою 
бородою, в короткій червоно-білій куртці) стала реально існуюча 
людина, Святий Миколай із Мири, який жив у четвертому 
столітті. Він народився в Патарі, який знаходився на території 
сучасної Туреччини, і став одним з найпопулярніших 
небіблейских святих. Художники використовують його образ 
найчастіше, за винятком портретів діви Марії. Він є покровителем 
банкірів, лихварів, піратів, злодіїв, сиріт та міста Нью-Йорка. 

 

Різдвяні Cвята у Вашому Домі 
 Святим Вечором 24 грудня починаються Різдвяні 
свята, до яких готуються заздалегідь: дбають, щоб у 
домі було вдосталь їжі, прибирають обійстя, 
прикрашають хату. До родинної святкової вечері 
господиня готує 12 обов’язкових пісних страв. Чому 
пiсних? Рiздво ж бо! Рiздво - завтра. А сьогоднi ще 
пiст. Святвечiр. Чому 12?  
 На честь дванадцяти апостолiв. А ще, 
кажуть, кожна страва призначається окремому 
мiсяцевi в роцi. А їх - 12. Головна різдвяна страва – 
“багата кутя”, котру готують з зерна 
пшениці чи ячменю, на півдні України 
– з рису. Печуть обрядовий хліб 
варять узвар, готують борщ, страви з 
капусти, картоплі, квасолі, грибів, 
риби, крупи, борошна, фруктів.  
      З появою першої підвечірньої зорі 
вся сім’я збирається до 
святвечірнього столу. Господар запалює свічку, 
починає молитву, члени родини, тричі 
перехрестившись, теж моляться.   
     Першою їдять кутю, потім – всі інші страви. Під 
час вечері згадують тих членів сім’ї, які знаходяться 
у дорозі, чи в далеких краях, чи померли, бо в цей 
вечір усі, хоча б в уяві, повертаються до рідної хати. 
Після вечері колядують. Починаючи від Святого 
Вечора і до дня святого Василя (до церковного 
Нового року), люди кланяються один одному:  
“Христос рождається!” І звучить у відповідь: 
”Славіте його!”  

Xmas  
У західному світі навколо слова XMAS 
іноді вирують неабиякі пристрасті. 

Істинно віруючі вважають, що таким 
чином, замінюючи повне ім’я Христа 

на якусь букву Х, люди ображають Сина Божого. 
Інші, більш спокійні віруючі, вважають, що буква 
справи не міняє, але значно скорочує витрати на 
фарбу. А насправді буква Х є першою буквою в 

грецькому написанні Христа  тому слово Xmas є не 
менш священним і святковим, ніж Christmas. 

Насолоджуйтеся Своєю Кавою 
Група випускників, успішних, таких, що зробили 
чудову кар'єру, прийшли в гості до свого старого 
професора. Звичайно ж, незабаром розмова зайшла 
про роботу - випускники скаржилися на численні 
труднощі і життєві проблеми... Запропонувавши 
своїм гостям кави, професор пішов на кухню і 
повернувся з кавою і підносом, на якому стояли самі 
різноманітні чашки, - фарфорові, скляні, пластикові, 
кришталеві і прості, і дорогі, і 
вишукані. 
Коли випускники розібрали чашки, 
професор сказав: 
- Якщо ви зауважили, всі дорогі 
чашки розібрані. Ніхто не вибрав 
чашки прості і дешеві. Бажання мати 
для себе тільки краще і є джерело ваших проблем. 
Зрозумійте, що чашка сама по собі не зробить каву 
кращою. Інколи вона просто дорожча, а інколи навіть 
приховує те, що ми п'ємо. Те, що ви дійсно хотіли, 
було - кава, а не чашка. Але ви свідомо вибрали 
кращі чашки. А потім роздивлялися, кому яка чашка 
дісталася. А зараз подумайте: життя - це кава, а 
робота, гроші, становище, суспільство - це чашки. Це 
всього лише інструменти для "зберігання" Життя. 
То, яку чашку ми маємо, не визначає і не міняє 
якості нашого Життя. Інколи, концентруючись тільки 
на чашці, ми забуваємо насолодитися смаком самої 
кави. 

 Насолоджуйтеся своєю кавою! Воно набагато 
важливіше і приємніше за чашку 

 

Desiderate 
 Крокуй спокійно серед гамору та поспіху 

– пам’ятай, який мир може бути у тиші.  

 Наскільки це можливо, не зрікаючись 

себе, зберігай добрі стосунки з людьми.  

 Спокійно і ясно проголошуй свою правду, 

слухай також те, що кажуть інші, навіть якщо 

вони говорять не надто розумно, — бо й у 

цьому є якийсь сенс.  

 Якщо порівнюватимеш себе з іншими, можеш стати гордим або 

зневіреним, бо завжди були й будуть гірші й кращі від тебе.  

 Радій як зі своїх успіхів, так і з планів.  

 Якою б скромною не була твоя праця, виконуй її самовіддано і 

добросовісно. Повір: це справжня цінність проти мінливої долі.  

 Будь обережним у своїх починаннях, бо світ цей сповнений 

оман.  

 Але нехай це не заступить тобі справжніх чеснот: багато 

людей прагнуть високих ідеалів, а життя усюди сповнене 

геройства.  

 Приймай спокійно все, що несуть зі собою літа, без гіркоти 

полишай те, що дарувала молодість.  

 Лише не віддавай себе на поталу витворам уяви: багато-бо 

страхів породжують нудьга та самотність.  

 Пам'ятай: ти — дитина Всесвіту і маєш право бути тут не 

менше, ніж зорі й дерева. І чи зрозуміло це тобі, чи ні — повір, 

що світ цей є таким, яким повинен бути.  

 Отож, будь у мирі з Богом, що б ти не думав про Його 

існування, чим би не займався і якими б не були твої 

прагнення.  

 У вуличному гаморі, у метушні життя збережи спокій своєї 

душі. 3 усіма своїми пастками, втомою і втраченими мріями цей 

світ усе ж чудовий.  

 Будь уважним і намагайся бути щасливим.  

Цей текст, датований 1692 роком, знайдено у старій церкві в 

Балтиморі. Нехай він буде нашим дороговказом на цей Новий 

2016 рік. 
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DIVINE LITURGIES FOR THIS WEEK 
 

 

Sunday Before Christmas,  December 20, 2015 
9:00 AM Lit.  For God’s Blessings on Our Parishioners 
11:30 AM Lit. + Elena Fazio r/by Cathy Iacuzio  
Monday,  December 21, 2015  
No Liturgy Scheduled  
Tuesday,  December 22, 2015  
7:30 AM Lit. + Eva & George Radich - Legate 
Wednesday,  December 23, 2015  
8:45 AM Lit. + Elizabeth and Yuriy r/by Nadiya Deyneka 
Thursday,  December 24, 2015 – Vigil of Christmas   

5:00 PM - Children’s Liturgy  
10:30 PM – Great Complines, Z Namy Boh 
11:00 PM – Lit. + Deceased Family Members 
 r/by Vasyl & Anna Kitchoula 
After Liturgies– Myrovania/Blessing with Holy Oil 
Friday, December 25, 2015 

Christmas – Birth of Our Lord 
9:00 AM  - Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners 
11:30 AM - Divine Liturgy  
After Liturgies– Myrovania/Blessing with Holy Oil 
Saturday, December 26, 2015  
Synaxis of the Theotokos 
9:00 AM Lit. Health of Jaroslava Lonchyna 
 r/by Nadia Horbatyuk  
5:00 PM Lit. + John, Mary, Charles Patulak 
 r/by John M. Patulak 
Sunday After Christmas, December 27, 2015  
Feast of St. Stephen 
Epistle – Gal 1:11-19; Gospel – Mt 2:13-23 
9:00 AM Lit. + Michael & Helen Blyskun r/by Family 
11:30 AM Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners 
  
 

 

New Year’s Eve Dance, “Zabava”  
For the 10th year in a row, the annual New Year’s 

Eve Zabava sponsored by our Parish will be held in our 
school auditorium on Thursday, December 31, 2015 at 
8:00 p.m. Music by “ANNA-MARIA ENTERTAINMENT,” 
tickets - $80.00 per  person. Children (5-12) - $40.00.  
(Tickets after Dec. 25, - $90.00). A Delicious, Bountiful 
Buffet Dinner will be served at 8:00 p.m. and will be 
available all evening. There will be a champagne toast 
and dessert table. Tickets can be purchased during 
coffee hour after Sunday 9:00 a.m. Liturgy or call 732-
826-0767 or 202-368-2408. 
 
Volunteers Needed 

The New Year’s Eve Dance 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.  

Many hands make light work, means large tasks 
become small when divided among several people. 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 
Tuesday, Dec. 29 starting at 6 PM, Wednesday Dec. 30 
starting at 6 PM, and Thursday, 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 
 + ANNA MORYAN 
   
Christmas Concert by  "VATRA" 

A concert  by the popular Ukrainian ensemble 
“Vatra” founded by a prominent composer Ihor 
Bilozir,  will be held at the school auditorium of 
Assumption Parish, 380 Meredith St, Perth Amboy, 
NJ  on Saturday, January 2 at 6:00 pm. Tickets for the 
concert can be purchased at the door. Admission - 
$25/adult; $15/children (6-12).  For more information 
call the rectory, 732-826-0767. 

 
Parish Christmas Concert 

On Sunday, January 6 after the 9:00 a.m. Liturgy 
our parish children and choir “Boyan” will have a 
Christmas concert downstairs in our hall. Please plan to 
attend and to hear the old traditional Ukrainian 
Christmas Carols being sung and see our young 
parishioners perform. Admission is free. 
 
Prosphora (Holy Supper) 

On the evening of Wednesday, 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 3, 2016 so that we can 
set enough places for all. A sign-up sheet is available in 
the church hall. 
 
Children’s Liturgy 
 On Christmas Eve, children attending the 5:00 
p.m. Children’s Liturgy are asked to gather in the 
church hall at 4:45 for the procession. 
 
Visiting Priest for Christmas 
 Fr. Roman Sverdan will be visiting our parish for 
Christmas, and will be available for confessions. 
 
Thank you 

Thank you to our Parish Seniors Organization for 
their gift of $1000 to our parish for Christmas. Thank 
you and May God bless you for your generosity. 

 

Prosphora Bread 

Our traditional Christmas Eve Supper Prosphora 

Breads will be distributed after liturgies this weekend. 

We thank Sr. Yosaphata and Sr. Thomas for baking the 

bread. 

 
For Consideration 

With the year 2015 coming to a close, we are 
presented with many last-chance opportunities to 
close-out the year in a good way; one of which is 
making a final tax-deductible offering to your church. 
Why not make a donation to оur church in thanksgiving 
for the many blessings you have received from the Lord 
in 2015? 
 
Fast Free Period 

The celebration of Christmas starts with the Nativity 
fast on November 15, and concludes on February 9, with 
the leave taking of the feast of the Meeting of the Lord in 
the Temple. At the center of this celebration is not a 
mere one day observance, but a twelve day celebration of 
the fact that God has become man for us men and our 
salvation. During these twelve days of Christmas we do 
not fast, even on Wednesday and Fridays. A one day fast is 
observed on January 5th, the Eve of Theophany. 
 

Envelopes and Calendars 2016 
The Church offering envelopes for the year 2016 

are expected to be delivered to our church for 
Christmas. The Church calendars are available now in 
the church hall downstairs. Sincere thanks to Zylka 
Funeral Home for sponsoring the calendars for 2016, 
and to Flynn and Son Funeral Home for sponsoring the 
pocket calendars. 

Should you not see your envelopes, please let Fr. 
Ivan or parish secretary Anna Makar know, following 
the Divine Liturgy. Remember, if you are over 18 and 
do not have church envelopes, you are not considered a 
registered member of Assumption Parish. Thank you all 
for your support and generosity throughout the year 
2015. May Our Lord reward you with good health and 
many happy and blessed years: Многая Літа! 


