
 

Pastor's Corner 
 

 WHY was Jesus born in Bethlehem when his parents, Mary and 
Joseph, lived in Nazareth (Luke 2:39)? 

The primary reason the birth of Jesus took place in Bethlehem was to fulfill 

the prophecy given by the minor prophet Micah,  "And you, Bethlehem 
Ephrathah, you being least among the thousands of Judah, out of you He 
shall come forth to Me, that is to become Ruler in Israel. He Whose goings 
forth have been from of old, from the days of eternity" (Micah 5:2, HBFV 

throughout) 
        The interest thing about our Savior's birth in Bethlehem is how God 

used the powerful but sometimes brutal Roman Empire, coupled with a 
Jewish fixation on their ancestral lineage, to fulfill a 700-year-old prophecy! 

Before they left their hometown, Mary was betrothed, but not married to, 

Joseph. As a side note, betrothed women had many of the same legal rights 
as those who were married except that they could not have sex until after 

the wedding. 
          Mary and Joseph had to go to Joseph's ancestral home due to Ro-

man taxation policies. From time to time, the Romans conducted a census 
not merely to count people but also to find out what they owned so that 

they could be taxed. It was decreed in the year Christ was born (5 B.C.) 
that such a taxation census would be taken of the people.  

          Now it happened in those days that a decree went out from Caesar 

Augustus (the first true Roman Emperor who ruled from 27 B.C. to 14 A.D.) 
that all the world should be registered. Then all went to be registered, each 

to his own city. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of 
Nazareth, into Judea, to the city of David which is called Bethlehem, be-

cause he was from the house and lineage of David (Luke 2)  
 

 As is well known from the often told Christmas story found in 
the Gospel of Luke, Mary wrapped her newborn son “in swad-
dling clothes” (Luke 2:7). What on earth were swaddling 
clothes, and why would Luke have bothered to include this de-
tail in his account of the birth of Jesus? 

Swaddling clothes are cloths and bands used in the practice of swaddling, or 

essentially “wrapping” an infant tightly in cloth. The idea behind swaddling 
is that it helps the baby transition from the womb (a very snug place) to the 

outside world. Swaddling clothes are still used today, but with some modifi-
cations. In general, swaddling has been proved to help infants sleep better, 

to prevent them from scratching themselves, and to reduce the risk of SIDS. 

In ancient times, like today, a swaddled infant was safe if wrapped and 
watched properly. Many cultures still practice swaddling today. When the 

Son of God came into our world, He was entrusted to responsible, loving 
parents who sought to meet His every need. Baby Jesus was wrapped in 

swaddling clothes according to the custom of the day, an action that 
showed the tender care and affection of His mother. 

 

 Why Did the Magi Bring Gold, Frankincense and Myrrh? 
In addition to the honor and status implied by the value of the gifts of the 
magi, scholars think that these three were chosen for their special spiritual 

symbolism about Jesus himself—gold representing his kingship, frankin-
cense a symbol of his priestly role, and myrrh a prefiguring of his death and 

embalming—an interpretation made popular in the well-known 
Christmas carol “We Three Kings.”  

The Three Wise Men also may have presented Jesus with 
these gifts because of their medicinal uses. For example, 

frankincense can prevent inflammation, says researchers at 

Cardiff University, who believe communities in North Africa 
and the Arabian Peninsula, from where the Three Wise Men 

likely came, used frankincense to treat arthritis. 
Some theologians believe that the Three Wise Men gave these specific gifts 

to Jesus for more practical reasons. Mary and Joseph could use gold to pay 
for shelter, food and other things that a baby needs, which they, as a young 

couple, likely could not otherwise afford. They could also sell the valuable 
frankincense and myrrh to further support themselves, or use these oils and 

fragrances themselves. 
 

 I keep noticing on the church calendar and in our bulletin that 
there are a series of “tones” listed for each week. What are 
these? 

The Church uses eight musical scores or “tones” which are sung in graduat-

ing order over the course of eight weeks and then repeated on a regular 
basis after that. These eight tones, known as the Octoechos in Greek, have 

existed since the time of the Early Church and most probably originated in 
Jerusalem or Antioch. Their roots may even predate Christianity, existing to 

some degree as a testament to ancient Jewish chanting styles. 
In the 8th century, Saint John of Damascus systematically organized these 

scores into a Book of Eight Tones (Octoechos).  Each tone has its own 

unique set of melodic formulas, which provide hymnographers a dimension 
of both structure and diversity as they compose and/or write hymns. The 

text of eight tons can be found at the back of the Liturgy book that we use 
in our church. 

 

TREASURES FROM OUR TRADITION 
 By now, the first Christmas carols are heard in the 

home, but usually not yet in church. What is a 
“carol” anyway?  

 Originally, a carol was any kind of communal 
song sung at a festival such as a harvest. By the thir-
teenth century or so, carols were associated with 
household celebrations. “Carol” comes from the Old 

French carula, meaning a circular dance. Carols were-
n’t for church, since the language of liturgy was Latin 
and the carols were in the common language. Their 
characteristic sound comes from medieval chord pat-
terns, and they often have strong refrains for every-
one to sing. Even in the churches of the Reformation, 
carols didn’t make it into church services until the 
1870s or so, since there was a preference for psalms. 
Anglicans resisted popular carols; most of our beloved 
carols came via the Methodists, an offshoot of the 
Church of England. The Catholic Church generally did-
n’t admit carols to liturgy either, but we didn’t make 

laws against them.  We are told that the beloved carol 
“Silent Night” comes from Catholic Austria and a har-
ried parish music director. Joseph Mohr, the priest of 
St. Nicholas in Oberndorf, had written the words in 
1816, but offered them to his music director, Franz 
Gruber, when the church’s organ broke. Mohr asked 
him to write a melody that could be played on guitar 
as a prelude to Mass. Gruber finished the tune just 
hours before midnight Mass in 1818. The people were 
shocked to hear a guitar in church, but were charmed 
by the sweet lullaby. The church was swept away by a 

flood in the 1990s and the village later relocated, but 
the townspeople have set up the “Silent Night Memo-
rial Chapel” at the site. Today the carol is in print in 
some three hundred languages. How wonderful that 
the pipe organ broke on that night!   

 

Sviata Vechera-Holy Supper  
on Christmas Eve. 

        The Holy Supper brings families together to observe 
ancient customs and traditions, and to eat unique foods, 
prepared specifically for the occasion. The meal itself is 
comprised of twelve courses, in honor of Christ’s Apos-
tles. 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 embroi-
dered 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 included 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 other, with a candle 
placed in the center of the topmost bread. The three 
rings symbolize the Trinity, and the circular form repre-
sents 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 sym-
bolizes prosperity in the coming year. The second course 
is borsch, a beet soup. Honoring 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 include prunes, apricots, apples, or figs. Dessert is 
usually an assortment of small, deep-fried pastries 
known as pampushky, containing various fillings such as 
poppy seeds or dried fruit. 

Since the dinner is a link to centuries of tradi-
tion, after the meal, people typically re-
main seated at the table singing Christ-
mas carols-Kolyadi. Following this sa-
cred meal the faithful gather in their Holy 
Churches to praise the Newborn King 
born in Bethlehem. 
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ОГОЛОШЕННЯ,  ПОДІЇ, НОВИНИ   

 

ВІТАЄМО ВСІХ ПАРАФІЯН ТА ГОСТЕЙ!   
Ласкаво просимо Вас до Церковної залі після 9:00 –год Св. 
Літургії на каву і солодке та поспілкуватися з друзями. 
 

КОНВЕРТКИ НА 2017 РІК  
Парафіяльні конверти є готові і можите їх собі взяти вже 
сьогодні після Літургій у церковному залі. Просимо, коли будете 
брати свої конверти, слідкуйте уважно, щоб взяти правільну 
коробку конвертів. Хто бажає СТАТИ НАШИМ ПАРАФІЯНИНОМ і  
отримати конверти зареєструвавшись у парафії прошу 
звернутися до о. Івана. Жовту реєстраційну форму можна узяти 
на столику у притворі - вестибюлі нашої церкви. 
 

Різдвяний Концерт 
Наша Хор « Боян» та  парафіяльні діти запрошують усіх парафіян 
та гостей на Різдвяний Концерт у Неділю, 8-ого Січня,  після  
Служби Божої о 9:00 год зранку. Вхід Вільний і усі запрошені! 
 

 ПРОСФОРА - Святий  Вечір. 
У нашій парафії у Пятницю 6 Січня 2017 року 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 і Сестрицтво Св. Анни.  Вечеря буде 
безкоштовною для исіх наших парафіян, але ви повинні 
записатися у формі яка є на столику при вході до церкви для 
того щоб ми знали скільку іжі приготовити.  
 

Подарунки для дітей 
Просимо дітей підійти до Різдвяноі шопки і з кошика узяти собі 
Різдвяну прикрасу для ялинки.  
 

Різдво за Григоріанським календарем. 
СУБОТА 7  Січня 2017 - Різдво Христове  
9:00 рано Служба Божа (укр.) 

Питання до Cвященика 
 

 Скажіть отче, коли вперше почали святкувати 

Народження Христа в конкретний день?  
Наскільки відомо, перші християни не знали точного Дня 
Народження Ісуса Христа. У ранній Церкві, Тайну 

Народження Сина Божого християни згадували разом із 

святом Богоявлення. Після 4 ст в Римській імперії, щоб 
витіснити культ поклоніння сонцю і пов’язане з ним свято 
в дні зимового сонцестояння, на 25 грудня було 
встановлено урочистість Народження  Христа. 
 

 Що символізують в Біблії золото, ладан та 

смирна, що їх подарували новонародженому 

Христу-Дитині  мудреці? 
У Біблії не пояснюється, чому мудреці принесли саме ці 
дари, але всі вони мали практичне і, ймовірно, символічне 
значення для Сина Божого і Його земних батьків. 
Золото - Практичне застосування: Для молодого 
подружжя, якому невдовзі потрібно було мати кошти для 

подорожі до Єгипту, щоб уникнути гніву Ірода, золото 
було дуже цінним подарунком. 
Символічне значення: Золото, як правило, дарували 
царям (див. 1 Царям 9:14, 28), тому що воно символізує 

царювання і велич. Це був належний дар Царю царів 
(1 Tимофію 6:15). 
Ладан - Практичне застосування: Крім того, що ладан 

мав значну матеріальну цінність, він використовувався як 
пахощі й парфуми. 
Символічне значення: Ладан виробляють з пахучої смоли 
дерева, і його використовували для обрядів священства, 
під час цілопалень (див. Левит 2:1), і додавали в олію для 
помазування священиків. Отже, це може символізувати 
священство Господа і Його роль Агнця Божого, Якого буде 

принесено за нас (див. Іван 1:29). 
Смирна - Практичне застосування: Смирна–це гірка олія, 
що виготовляється зі смоли дерев, і вона також є дуже 
коштовною, але, ймовірно, для Марії та Йосипа була 
більш корисною завдяки своїм медичним властивостям. 
Символічне значення: У Новому Завіті смирна, завдяки 

своїм зберігаючим властивостям, як правило, згадується у 
зв’язку з бальзамуванням і похованням (див. Іван 19:39–

40). Медичне застосування смирни може символізувати 
роль Христа як Взірцевого Цілителя, а її використання під 
час поховань може символізувати “гірку чашу”, яку Він 
випив за нас, коли відстраждав за наші гріхи. 
 

 В якому місті народився Ісус Христос?  

Коли наближався час народження Iсуса, римський цар 
Август видав наказ – зробити перепис населення на всiх 
своїх владарюваннях, на всіх своїх землях. Кожна людина 
мусила пiти у своє мiсто або в мiсто своїх пращурiв, щоб 
записатися там згiдно з переписом. 
 Йосип – чоловiк Марiї – походив iз дому i роду 
царя Давида, який народився у Вифлеємі близько 1085 

року до Рiздва Христового i правив Юдеєю та Iзраїлем з 
1055 до 1015 року. Через те Йосип iз своєю дружиною 
Марiєю, яка була вагiтна, вiдправилися iз Галiлейського 
мiста Назарету до Юдейського мiста Вифлеєму. 
 Дорога вiд Назарету до Вифлеєму йшла з пiвночi 

на пiвдень i вiддаль мiж цими мiстами становила близько 
170 кiлометрiв, тому прийшлося йти кiлька днiв. У дорозi 

треба було пройти гiрську мiсцевiсть Самарiї та Юдеї. 
Шлях був важкий. 
 Коли Йосип з Марiєю прийшли до Вифлеєму, то 
мiсця у заїжджому дворi (типу готелю) для них не було, 
оскiльки багато iнших людей водночас теж прийшли для 
перепису, щоб виконати наказ імператора. Подвiр’я i 

будинки Вифлеєму були переповненi гостями. 
Переночувати було нiде. Йосип iз Марiєю та й iншi 
мандрiвники приютилися у печерi, в яку на нiч пастухи 
заганяли свої отари овець. 
 Перебуваючи вночi у печерi помiж отар, настала 
пора Марiї родити. I ось десь опiвночi роздався плач i 
народила Марiя свого Первістка – Сина Людського. Люди, 

що теж ночували в печерi з Йосипом та Марiєю, взяли 
малюка, сповили Його одежею, яку заздалегідь 
приготовила Марiя, i поклали в ясла, з яких годували 

отари. Йосип із Марiєю дуже радiли, бо вони знали, що 
Немовля Бог послав їм для спасiння всього свiту. Коли 

Ірод дізнався , що в Вифлеємі 
народився цар Ізраїлю, то вирішив 

убити його. Йосипу уві сні з’явився 
ангел, який сказав йому, щоб забрав 
Марію і дитину і втік до Єгипту. Коли 
цар Ірод помер, Йосип з Марією та 
Ісусом повернулися до Юдеї і 
оселилися в Назареті. 

 

Пояснення Ікони Різдва Христового  
 Іконографія празника Різдва Христового яка зображеня 
на титульній сторінці сьогоднішнього церковного вісника  — це не 
сентиментальна сценка народження маленької дитини, а 
зображення приходу на світ Сонця правди, яке просвічує цілу 
вселенну.  
 Дитятко Ісус в самому центрі композиції, на тлі темної 
печери, бо Він — світло світу, щоб розвіяти темряву (Йо. 1, 9). 
Христові ясла нагадують гробницю, а пеленки — погребальні 
пов'язки, бо Він своєю смертю має перемогти темряву, гріх і 
смерть. Христос народжується у пустині поза містечком Вифлеєм, 
бо від самого початку грішний світ Його не прийняв (Йо. 1, 11).  
 Богородиця лежить, відпочиваючи на величному ложі, 
застеленому символічним червоним диваном, бо ж вона стала 
матір'ю Царя Христа. її вираз гідний, поважний, як годиться новій 
Єві, матері нового, відродженого людства. Її задума нагадує нам 
про те, що вона зберігала всі Божі таїнства у своєму серці (Лк. 2, 
19). Вгорі видно небесний півкруг, з якого світить путеводительна 
звізда. Це символ Божої всюдиприсутності у цій спасительній 
епохальній події.  
 Йосиф зображений віддалік — знак того, що він не є 
природним батьком Ісуса. До нього підходить спокусник під 
виглядом старого пасту ха й збуджує в ньому сумніви. Однак 
Йосиф, як знаємо зі Святого Письма, залишився вірним Богові. 
Тому він є для нас прикладом віри, покори та відданості Божим 
планам спасіння. Ангели з дивом споглядають на Боже Слово в 
людській природі. Вони оспівують цю незбагненну подію та 
виявляють готовність служити Йому.  
 Пастухи та мудреці символізують неосвічену та 
високоосвічену частини людства, які вірять вістці про народження 
Христа. Вони представляють як ізраїльський, так і неізраїльські 
народи. Навіть звірята, віл та осел, впізнають свого Сотворителя 
— Боже Слово (Іс. 1, 3).  
 Жінки, які купають Дитятко Ісуса, нагадують нам, що це 
було справ-жнє, природне народження. Купіль також є 
прообразом Хрищення Христа. та всіх вірних.  
 Праворуч на іконі — пастух, який вислуховує благовість 
ангела, він є представником вибраного народу, того народу, якого 
шукав сам Бог, і цей Бог тепер сходить як добрий Пастир, щоб 
зібрати своє стадо, до якого Він промовляє вже кілька століть, 
"багаторазово і багатьма способами" (Євр. 1, 1). 
  У центрі розміщена вифлеємська яскиня, в якій у 
повноту часів з'явилася благодать Спасителя, нашого Бога (див. 
Тит. 2, 11), щоб примирити усіх, далеких і близьких (див. Еф. 2, 
17).  
 Дерево на передньому плані нагадує пророцтво Ісаї, що 
Месія буде гілкою з дерева Єссея, батька царя Давида (Іс. 11, 1). 
Воно також нагадує нам, що Христос відкупить людство на 
новому дереві — дереві життя, тобто на хресті.  
 Наша східна Літургія велично оспівує Різдво Христове 
майже безчисленними стихами й гимнами. Вона вказує, що хоч 
грішний світ не прийняв Христа, зате представники всього 
небесного й земного сотворіння, яке є слухняне Богові, вітають 
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