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Христос Раждаєтся! 
 

" Бо й нам Дитя народилося, Сина нам дано ... 
Його ім'я, Дивний Порадник, Отець Вічний, 

Князь миру" (Іс 9: 6) 
 

Дорогі брати і сестри у Христі! 
 
 Ми живемо в місті, яке виглядає, що дуріє в цей 
час року! Рух на дорогах, хаос в великих магазинах, 
паркувати авто - неможливо, довгі черги, стривожені 
нерви!. Наші телевізори заповнені реклямами різного 
асортементу, які нам “конечно потрібні”, так, щоб ми 
не "розчарували" наших дітей, родин або приятелів. 
Нам постійно говорять купи, купи і купи! щоб, таким 
чином,  задовільнити  наші  потреби.  Наші  торгові 
центри, прикрашені Різдвяними прикрасами, ще від 
жовтня місяця на вулицях Lidcombe були прикраси на 
на початку листопада. A 26-го грудня ці  прикраси 
зникають!  Cвіт скоро забуває про Різдво звертаючи 
увагу на “Sales” або на вакації. 
 A  що  ми?  Ми  Українські  Католики,  які 
зберігають старий календар встановлений Римським 
Імператором  Юліяном  Цезарем  46-ть  років  перед 
народженням  Христа.  Календар,  який  знаходиться 
поза  синхронізацією  на  13-ть  днів,  так  що  ми  
святкуємо  Різдво  7-го  січня.  Кажуть,  що  з  віком 
приходить мудрість, і я змінив своє мислення з цього 
питання. Я дякую Богові, що ми не змінили календар! 
Чому? Ми можемо застановитися над цим великим і 
чудесним  Cвято,  трохи  відстороненим  від 
легковажності  цього  комерційного  і  поганьського 
світу. Більше того, наше Різдво вимагає трохи більше 
зусиля та справжнього бажання з нашого боку, щоб 
відсвяткувати Народження Ісуса - "Дивний Порадник, 
Отець Вічний, Князь Миру." 
 Пророк Ісая, пишучи ці слова в 10-му столітті до 
Різдва Христового, старався перестерігати Ізраїлський 
народ  та  відновити  надію  в  їхніх  серцях.  Через 
гноблення і переслідування поганських народів, Ісая 
був натхненний Богом, щоб нагадати людям про те, що 
Заповідь не може бути зруйнованана про прихід Месії, 
що навіть світська влада не могла її  знищити. Ми 
потребуємо, щоб нам пригадати про істинне послання 
Різдва.  Час  святкування  найбільш чудесної  події  - 
народження Сина Божого, який народився від Діви, 
щоб дати нам мир, надію і милосердя. 
 Святіший Отець, Франциск, заявив, що цього 
року буде Ювілейний Рік, Рік Святий, в якому ми 
орієнтуємося на Милість Бога. Папа Франциск пише: 
"Ісус Христос є обличчям милосердя Отця. .....  У 
«повноту часів» коли все було готове згідно з Його 
планом спасіння, Він зіслав свого Сина, народженого з 
Діви Марії, аби остаточним чином об’явити нам 
свою любов. Хто бачить Сина, той бачить і Отця  
Ісус із Назарету своїми словами, жестами та цілою 

Christ is Born! 
 

 “For unto us a Child is born, a Son is 

given.His name shall be called Wonderful Coun-

cillor, Everlasting Father, Prince of Peace.” 
(Is 9:6) 

 

Dear Brothers and Sisters in Christ, 
 

 We live in a city that seems to go mad at this time of 

year! The traffic, chaos in shopping centre car parks, long 

lines, endless delays and frayed tempers. Our televisions 

are filled with adverts for the “must have” purchases so 

that we don’t “disappoint” our children family or friends. 

We are constantly being told to spend, spend and spend, so 

as to make others “happy”. Our shopping centres seem to 

be  festooned  with  decorations  from October  and  the 

streets of Lidcombe had decorations up at the beginning of 

November; yet on December 26th they are gone! Christmas 

is forgotten, the minds of many people turn to holidays or 

the Boxing Day sales! 

 So what about us? We Ukrainian Catholics (and 

many Orthodox) who persist in using an out dated calen-

dar established by the Roman Emperor Julius Caesar 46 

years before the birth of Christ. A calendar that is out of 

sync by 13 days, so much so that we end up celebrating 

Christmas on the 7th of January. They say that with age 

comes wisdom and I for one have changed my thinking on 

this issue. I give thanks that we did not change to the new 

calendar! Why? Because we can focus on this Great and 

Wonderful Feast, somewhat detached, from the frivolities 

of this commercial and pagan world. More importantly, it 

takes a bit of an effort, a true desire on our part, to cele-

brate the Birth of Jesus, the “Wonderful Councillor, Ever-

lasting Father, Prince of Peace.” 

 The Prophet Isaiah, writing these words in the 10th 

century before the Birth of Christ. Was admonishing the 

people of Israel and trying to restore hope amongst them. 

A hope that had been lost because of the oppression and 

persecution of pagan nations,. Isaiah was inspired by God 

to remind the people of the Covenant that could not be 

destroyed and of the promise of a Messiah that no tempo-

ral power could crush. We to need to be reminded of the 

true message of Christmas – that this is a time of celebrat-

ing a most wondrous event – the Birth of the Son of God – 

who was born of the Virgin to give us  peace, hope and 

mercy. 

 Our Holy Father, Pope Francis, has declared that 

this year be a Jubilee Year, a Holy Year in which we focus 

on the Mercy of God. Pope Francis writes, “Jesus Christ is 

the face of the Father’s mercy. ..... In the “fullness of 



своєю особою об’явив нам милосердя Бога." 
 Патріарх Святослав закликає нас прийняти цей 
рік  Божого  Милосердя.  Він заохочує   нас  жити  у 
Божому милосерді. Наш Патріарх ставить перед нами 
три важливі завдання для цього Святого Року: 
 1.  Особливим  закликом  цього  Святого 
року є запрошення прийняти кожному Боже 
милосердя. ...... Тому нашим великим бажанням є, 
щоб вірні нашої Церкви в контексті Року Божого 
милосердя   наново  пізнали,  оцінили  і  більше 
користали з Джерела милосердя, яке Господь відкрив 
нам,  грішним  людям,  у  Таїнстві  Покаяння.  Цей 
заклик  скеровую  до  душпастирів,  які  мають 
обов’язок уділяти вірним це Таїнство. Із закликом 
прийняти Божу любов звертаюся особливо до тих 
охрещених осіб, які звуть себе християнами, однак 
рідко сповідаються і тому не мають живого доступу 
до Божого милосердя.  
 2.Особливим  завданням  кожного,  хто 
переживатиме цей Святий рік, є ділитися 
Божим милосердям.  Нашим гаслом цього Року 
будуть  слова  «Милосердні  як  Отець»......  Вони 
нагадують нам, що в дарі милосердя, яке ми самі 
отримуємо від Господа, водночас вкладений і заклик 
до милосердя, котрий маємо скеровувати до наших 
ближніх. Бо в такий спосіб ми не тільки виявимо 
нашу вдячність Богові за Його милості щодо нас, а й 
об’явимо  ближнім  обличчя  і  присутність 
милостивого  Бога  в  цьому  світі,  так  часто 
позначеному  людськими  стражданнями, 
самотністю, страхом і безнадією. ......Закликаю всіх 
наших  вірних  пригадати  собі  вчення  Церкви  про 
конкретні діла милосердя щодо душі і щодо тіла 
ближнього та, проявивши всю креативність любові 
та  вразливість  віри,  особисто  і  з  громадою 
втілювати  їх  у  щоденному  житті.  ...........Але, 
оскільки любов не має меж, ділами милосердя маємо 
виходити назустріч усім убогим людям, не зважаючи 
на їх національність, соціальний статус, релігійну 
приналежність чи політичні вподобання. Нехай усі, 
зустрівши нас, через наше щире зацікавлення, добре 
слово  і  дієву  допомогу  відчують  присутність 
милосердного Отця. 
 3. Окремим нашим обов’язком цього Року 
є свідчити про Боже милосердя.  Свята віра 
каже  нам  бачити  нагоду  здійснювати  наше 
євангельське покликання: свідчити про великі діла 
Божого  милосердя перед  усім світом........  Тож  не 
замовчуймо  величних  Божих  діл,  діл  Господнього 
милосердя  над  нами,  щоб  усі  народи,  серед  яких 
живемо, пізнали, що Він - наш Бог, наше спасіння, а 
пізнавши, наблизилися до Нього у своєму серці й у 
своїх ділах.  
 Впродовж  2016  року  наша  Парафія  буде 

працювати  над доручення нашого Патріарха, що до 

Милосердя,  а  також  далі  будемо  працювати  над 

програмою  Візія  2020,  Жива  Парафія  Місце 

Зустрічі з Живим Христом. Цього року ми придамо 

особливу  увагу  на:  "Провід  і  управління  -  як 

духовенство і миряни можуть працювати разом в 

адміністрації,  використовувати  свої  таланти  і 

скарби для загально добра.” 

 Три  Царі  принесли  дари  Новонародженному 
Ісусові, золото, ладан і миро. Ці дари мають велике 
символічне значення. Золото – Христос Цар. Ладан – 
Христос Aрхиєрей. Миро – Христові Cтрасті. 
 Як нам краще це зрозуміти - золото, ладан і 

time” (Gal 4:4), when everything had been arranged ac-

cording to his plan of salvation, he sent his only Son into 

the world, born of the Virgin Mary, to reveal his love for us 

in a definitive way. Whoever sees Jesus sees the Father 

Jesus of Nazareth, by his words, his actions, and his entire 

person reveals the mercy of God.”  

 Patriarch Sviatoslav has called us to embrace this 

Year of Mercy. He calls us to live the Mercy of God in every 

moment of our lives. Our Patriarch sets us three important 

tasks for this Holy Year; 

 1.  “An important aspect of this Holy Year is 

an. invitation to everyone to receive God's mercy. 

.....Our great desire is that the faithful of our Church use 

the Year of God's Mercy to rediscover, appreciated and 

experience more frequently the Source of Mercy, which 

the Lord has revealed to us sinners in the Mystery of Pen-

ance. This appeal I direct to Pastors who have a duty to 

administer the Mystery to the faithful. I also appeal par-

ticularly to those baptized persons who call themselves 

Christians, but rarely confess and therefore have no abil-

ity to live God's mercy and to receive God’s love.” 

 2. A particular requirement of anyone who 

experiences this Holy Year is to share God's 

mercy. Our motto this year will be the words "Merciful 

like the Father" ..... These words remind us that the gift of 

mercy that we ourselves receive from Our Lord requires 

us to be merciful to our neighbours. In this way we not 

only express our gratitude to God for His mercy on us, but 

reveal to our neighbours the face and gracious presence 

of God in this world, a world that is so frequently scared 

by human suffering, loneliness, fear and hopelessness.  

.........I call upon all our faithful to remember the Church's 

teaching on specific works of mercy for the soul and the 

body, for individuals and for the wider community, show-

ing all the love and creativity and drawing on our faith to 

implement them in everyday life. ........ Let us be attentive 

to the needy members of the parish community, which for 

us is the Family of God: there must never be people who 

feel forgotten, abandoned and overlooked in their needs. 

Since love has no boundaries, acts of mercy have to go out 

and meet poor people, regardless of their nationality, so-

cial status, religious affiliation or political preferences. 

Let all who meet us thru our sincere interest in them, 

good words and effective help, feel the presence of the 

Merciful Father 

 3. Another of our duties this year is to be-

come witnesses of God's mercy. Our faith teaches us 

to see the opportunity so that we may exercise our Evan-

gelical vocation to witness the wonderful works of God's 

mercy in the world..... So do not be silent about God's 

great works, the works of the Lord’s mercy on us, so that 

all people, among whom we live, know that - He is our 

God, our salvation, and having recognised this, they will 

come closer to God in their hearts and in their works. 

 Through 2016 our Parish will be working through 

our Patriarchs’ vision of Mercy as well as the continuing 

program Vision 2020, a vibrant Parish A place to encoun-

ter the  Living Christ.  This  year we will  be focussing 

on:”Leadership and Stewardship” - how the clergy and 

laity can work together in the administration of time, tal-



миро, у модерному конексті?, Які дари нам принести 

новонародженному Ісусові,  час, талант  і  скарби  є 

подарунки, які ми є покликані принести сьогодні. Ми 

покликані донести ці подарунки для загального  добра 

нашої Церкви та спільноти. Я прошу вас задуматися 

про те, як щедро ви уділяєти Ваш  час, таланти і скарби 

у створенні Царства Божого в нашій парафії. 

 Я запрошую вас бути активними паломниками у 

цьому Святому Році, який представляє нам так багато 

можливостей,  щоб рости  у  вірі,  надії,  милосерді  і 

пожертвувати Ваш час, таланти і скарби! 

 Так,  як  в  минулих  роках,  залучене  Різдвяне 

побажання та запляновані  пожертви. Заохочую Вас 

записатися на щонедільні пожертви у конвертах або 

зложити річну пожертву на одержання парафіяльних 

обєктів. Щиро вдячний всім, які дотепер так щедро 

дарують на цю важливу ціль. Наші видатки є великі, 

наприклад асикурація парафіяльного майна є понад  

$30,000!, то прошу Вас бути щедрими.!  

 Наша парафія є благословенна в тому, що ми 

маємо  власну  Рідну  Школу..  Рівнож  заохочую 

записувати Ваших дітей, внуків чи правнуків до нашої 

Школи! 

 Бажаю Вам і Вашим рідним благословення від 

Новонародженного Cпасителя та всього найкращого у 

Новому 2016 Році!  

 Нехай Божа Любов буде ясною для нас, так, як 

ця  звізда,  яка  показувала  мудрецям  дорогу  до 

Вифлеєму! 

 

 

Славімо Його! 

 

 

 

 

 

 

 

о. Cимон Цькуй 

Парох 

 

 

ent and treasure for the common good.  

 The three Wise Men gave the newborn Child gifts of 

gold, frankincense and myrr , and  these gifts have a sym-

bolic meaning in the story of the Holy Nativity. Gold sym-

bolises Christ the King, frankincense symbolises Him as a 

priest, while the myrrh symbolises His agony and death on 

the Cross.. 

  This gold, frankincense and myrrh, what would they 

mean to us today if we wanted to present them to the new-

born Christ?  “Time, talent and treasure” are the gifts 

that we are called to bring today. We are called to bring 

these gifts for the common good of Our Church and com-

munity. I ask you to reflect on how generous you in sharing 

your time, talents and treasure in building up God’s king-

dom in our Parish. 

 I invite you to be active pilgrims in this Holy Year 

that presents us so many opportunities to grow in faith, 

hope and mercy and to give of your time, talents and treas-

ure! 

 Please find enclosed an envelope for your Christmas 

offering and a pledge card for our planned giving program. 

As with previous years I encourage you to sign up for a 

weekly envelope or to contribute a lump sum for the finan-

cial support of the parish. With expenses for insurance 

alone costing over $30,000, our financial survival depends 

on your generosity!  

 I would like to encourage you to enrol your children 

(or grand children) in our parish Saturday School. Please 

contact the Parish for further information. 

 I hope to see you during our Christmas Liturgies this 

year. My sincere thanks for all your love and support.  

 With all my blessings for a peaceful and joyous 

Christmas and a Blessed Year 2016! 

Let us Glorify Him! 

 

 

 

 

 

 

Fr Simon Ckuj  

Parish Priest 

 

Недільна Пожертва – Planned Giving Program 

Моя тижнева пожертва на одержання нашої парафії 
My weekly pledge for the support of the Parish 

□$5.00 □$10.00□ $20.00 aбо/or   $_________:00 

OR /AБО 
Я не в змозі давати тежневу пожертву але бажаю зложити річний податок 
I am unable to commit to the weekly envelope but enclose my annual donation 

□$100.00 □$200.00 or/або   $__________:00 

       NAME /  IМ’Я 

 

----------------------------------------------------------cut here-------------------------------------------------------- 



РІЗДВЯННИЙ ПОРЯДОК БОГОCЛУЖЕНЬ  

П’ятниця  1-го Cічня  2016  Новий Рік 

10.00 Cвята Літургія 

 

Неділя  3-го Cічня 2016 Перед Різдвом Cв. 

Отців. (Благословення Просфори) 

8.00 Cвята Літургія і  10.00 Cвята Літургія 

10.00 Cвята Літургія -Wollongong 

5.30 Aнгломовна Літургія 

 

Cереда 6-го грудня 2016 Навечеріє Різдва 

Христового (Cтрогий піст) 

10.00 Cвята Літургія Cв. Василія Великого 

5.30 веч. Велике Повечеріє з Литією 

 

Четвер  7-го Січня 2016  Різдво Господа 

Нашого Ісуса Христа (обов'язкове Cвято) 

8.00 Cвята Літургія 

10.00 Cвята Літургія співає Церковний Хор 

10.00 Cвята Літургія –Wollongong 

7.00 веч. Cвята Літургія 

 

П’ятницяр  8-го Січня 2016 – Cобор Пресв. 

Богородиці 

10.00 Cвята Літургія співає Молодечий Хор 

7.00веч. Cвята Літургія 

 

Неділя 10- го Січня 2016 Неділя По Різдві  

8.00 Cвята Літургія співає Молодечий Хор 

10.00 Cвята Літургія  

5.30 Aнгломовна Літургія 

10.00 Cвята Літургія –Wollongong  

 

Cереда  14-го Січня Найменування Господнє, 

Cв. Василія Великого – Новий Рік 

10.00 Cвята Літургія 

7.00 веч. Cвята Літургія 

 

Неділя  17-го Січня 2016 перед Богоявленням  

8.00 Cвята Літургія    

10.00 Cвята Літургія співає Церковний Хор 

10.00–Wollongong Літургія і Велике Водосвяття 

5.30 Aнгломовна Літургія 

 

Понеділок 18-го Січня -го Січня 2016  Навечеріє 

Богоявлення (Cтрогий піст) 

 10.00 Cвята Літургія Cв. Василія Великого 

 6.00pm Велике Повечеріє з Литією 

  

Вівторок  18-го Січня 2016  Богоявлення 

Господа Ісуса Христа (обов'язкове Cвято) 

10.00 Cвята Літургія і Велике Водосвяття  

7.00 веч. Cвята Літургія   

УВAГA Велике Водосвяття буде тільки на 

Йордан але Воду можна набрати у неділю по 

Йордані! 

Christmas - New Year Liturgy Program 2016 

Friday  1 January 2016  New Years Day 

10.00 Holy Liturgy 

 

Sunday 3  January 2016  Sunday of the Holy Fa-

thers (Blessing of Prosfora) 

8.00 Holy Liturgy &  10.00 Holy Liturgy 

10.00 Holy Liturgy Wollongong 

5.30 Holy Liturgy in English 

 

Wednesday 6 January 2016  Christmas Eve (a 

day of Strict Fast and Abstinence) 

10.00 Holy Liturgy St Basil the Great 

5.30 pm Great Compline with Anointing 

 

Thursday  7 January 2016  Nativity of Our Lord - 

Holy Day of  Obligation 

8.00 Holy Liturgy - Sung 

10.00 Holy Liturgy – Sung by the Church Choir 

7.00pm. Holy Liturgy 

10.00 Holy Liturgy – Wollongong 

 

Friday  8 January 2016 – Synaxis of Mary the 

Mother of God 

10.00 Holy Liturgy – Sung by the Youth Choir 

7.00pm. Holy Liturgy 

 

Sunday 10  January 16  Sunday After the Nativity  

8.00 Holy Liturgy – Sung by the Youth Choir 

10.00 Holy Liturgy  

12.00 Ukrainian Carol Service in the Church 

10.00 Holy Liturgy – Wollongong 

5.30 Holy Liturgy in English 

 

Thursday 14 January 2016  St. Basil– New Year 

10.00 Holy Liturgy 

7.00pm Holy Liturgy 

 

Sunday 17 January 2016  Sunday before 

Theophany  

8.00 Holy Liturgy & 10.00 Holy Liturgy  

10.00 Holy Liturgy – Wollongong – Blessing of the 

Jordan Water 

5.30 Holy Liturgy in English 

 

Monday 18 January 2016 Eve  of the  Theophany 

(a day of strict fast and abstinence) 

10.00 Holy Liturgy St Basil the Great 

6.00pm Great Compline with Anointing 

 

Tuesday 19 January 2016  Theophany (Baptism) 

of Our Lord (Holy Day of Obligation) 

10.00 Holy Liturgy – Sung -Great Water Blessing 

7.00pm. Holy Liturgy 

 

Please note that there will be no Water blessing 

on a Sunday. Jordan water will be available for 

collection 


