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2-га Неділя по П’ятидесятниці
Різдво св. Івана Хрестителя
Голос 1

2nd Sunday after Pentecost
Nativity of St. John the Baptist
Голос 1

Різдво св. Івана Хрестителя
Різдво святого Івана Хрестителя, яке святкуємо 7-го липня, — найбільше з усіх свят
на його честь. Це християнське свято збіглося зі святом Купала, яке святкувалося у
час літнього сонцестояння 21-23 червня у дохристиянські часи. Професор Степан
Килимник так писав про празник, який в народі отримав назву Івана Купала:
«Найвище, найвибуяліше свято, яким закінчується літній сонячний цикл річних календарних дохристиянських свят, — це свято молоді, хлопців та дівчат — Купало або
Купайло, що з часом, після прийняття християнства, з’єднали із святом церковним —
народженням Івана Хрестителя. Тому й носить це свято подвійну назву — Івана
Купала. Купальська обрядовість і пісні належать, як гаївки та коляди, до найдавніших часів, до первісних поезій та ритуалів на честь життєподателя — сонця».
У різні часи Церква намагалася побороти язичницькі традиції у святкуванні Різдва
Івана Хрестителя.
Адже чимало християнських свят зуміли поєднати в собі
християнські і автентичні традиції. От тільки не треба забувати, що сьомого липня
народився святий Іван — визначна і героїчна особа юдейського епосу, останній зі
старозавітніх пророків і перший із Христових апостолів. «Він буде великий в очах
Господніх», — сказав ангел Господній Івановому батькові Захарії ще до народження
довгоочікуваного сина. І справді, його життя стало безперервним ланцюгом героїзму, жертви та покути. Він пройшов випробування у пустелі, він проголосив світові
про близькість Божого царства, про появу Месії, він хрестив Ісуса в Йордані, він не
боявся картати фарисеїв і царський дім за гріхи й поклав свою голову за Христа.
11-го вересня (29 серпня) — усікновення голови Івана Предтечі (Усікновення;
Головосіки). Суворий піст. За народною традицією, у цей день не можна різати
ножем, навіть брати в руки щось гостре. Якщо різати капусту цього дня, може
виступити кров. Із села в село переходила легенда про те, як жінка, зрізавши
капустину, побачила голову своєї дитини. Якщо господиня варила на Головосіки
борщ, то овочі чистила і кришила завчасно. Хліб теж нарізали завчасно.
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The Nativity of St. John the Baptist
The Nativity of St. John the Baptist (or Birth of John the Baptist, or Nativity of the Forerunner) is a Christian feast day celebrating the birth of John the Baptist, a prophet who
foretold the coming of the Messiah in the person of Jesus, whom he later baptised.
Christians have long interpreted the life of John the Baptist as a preparation for the
coming of Jesus Christ, and the circumstances of his birth, as recorded in the New Testament, are miraculous. John's pivotal place in the gospel is seen in the emphasis Luke
gives to the announcement of his birth and the event itself—both made prominently parallel to the same occurrences in the life of Jesus. The sole biblical account of the birth of
John the Baptist comes from the Gospel of Luke.
John’s parents, Zechariah or Zachary — a Jewish priest — and Elizabeth, were without
children and both were beyond the age of child-bearing. During Zechariah's rotation to
serve in the Temple of Jerusalem, he was chosen by lot to offer incense at the Golden
Altar in the Holy Place. The Archangel Gabriel appeared to him and announced that he
and his wife would give birth to a child, and that they should name him John. However,
because Zechariah did not believe the message of Gabriel, he was rendered speechless until the time of John's birth; at that time, his relatives wanted to name the child after his father, and Zechariah wrote, "His name is John" and could speak. Following
Zechariah's obedience to the command of God, he was given the gift of prophecy, and
foretold the future ministry of John (Luke 1: 67-79).
In the Eastern Orthodox Church and other Eastern Christian Churches, St John the
Baptist is usually called St John the Forerunner, a title used also in the West
("Πρόδρομος" in Greek, "Precursor" in Latin). This title indicates that the purpose of his
ministry was to prepare the way for the coming of Jesus Christ. In the East also, the
Feast of his Nativity is celebrated on July 7. It is a major feast day and is celebrated with
an All-Night Vigil. It has an Afterfeast of one day. The feast always falls during the Apostles’ Fast.
In addition to the birth of John the Baptist, the Orthodox Church also has the following
commemorations of the life of John the Baptist:


January 20 - The Synaxis of St John the Forerunner (main feast day, immediately after Theophany (Epiphany) on January 19)



March 9 - First and Second Finding of the Head of St. John the Forerunner



June 7 - Third Finding of the Head of St. John the Forerunner



September 11 - The Beheading of St. John the Forerunner



October 6 - Conception of St John the Forerunner and the Commemoration of Sts.
Zechariah and Elizabeth.

АПОСТОЛ
З Послання до Римлян св. Апостола Павла читання.
(р. 2, в. 10 – 16)
А слава, і честь, і мир усякому, хто чинить добре, юдеєві ж перше
та гелленові.
Бо не дивиться Бог на обличчя!
Котрі бо згрішили без Закону, без Закону й загинуть, а котрі
згрішили в Законі, приймуть суд за Законом.
Бо не слухачі Закону справедливі перед Богом, але виконавці
Закону виправдані будуть.
Бо коли погани, що не мають Закону, з природи чинять законне,
вони, не мавши Закону, самі собі Закон,
що виявляють діло Закону, написане в серцях своїх, як свідчить
їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдують одна
одну,
дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі
людей через Ісуса Христа.

ЄВАНГЕЛІЯ
Від Матфія Святого Євангелія читання.
(р. 4, в. 18 – 23)
Як проходив же Він поблизу Галилейського моря, то побачив
двох братів: Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що
невода в море закидали, - бо рибалки були.
І Він каже до них: „Ідіть за Мною, - Я зроблю вас ловцями
людей!”
І вони зараз покинули сіті, та й пішли вслід за Ним.
І, далі пішовши звідти, Він побачив двох інших братів, Зеведеєвого сина Якова та Івана, його брата із Зеведеєм, їхнім
батьком, що лагодили свого невода в човні, - і покликав Він їх.
Вони зараз залишили човна та батька свого, - та й пішли вслід за
Ним.
І ходив Він по всій Галілеї, по їхніх синагогах навчаючи, та
Євангелію Царства проповідуючи, і вздоровлюючи всіяку недугу, і
всіяку неміч між людьми.

EPISTLE
The reading is from the Epistle of St. Paul to the Romans.
(c. 2, v. 10 – 16)
But glory, honour, and peace to everyone who works what is good,
to the Jew first and also to the Greek.
For there is no partiality with God.
For as many as have sinned without law will also perish without law,
and as many as have sinned in the law will be judged by the law
(for not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified;
for when Gentiles, who do not have the law, by nature do the things
in the law, these, although not having the law, are a law to themselves,
who show the work of the law written in their hearts, their conscience
also bearing witness, and between themselves their thoughts accusing
or else excusing them)
in the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ,
according to my gospel.

GOSPEL
The reading is from the Holy Gospel according to St. Matthew.
(c. 4, v. 18 – 23)
And Jesus, walking by the Sea of Galilea, saw two brothers, Simon
called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they
were fishermen.
Then He said to them, “Follow Me, and I will make you fishers of
men.”
They immediately left their nets and followed Him.
Going on from there, He saw two other brothers, James the son of
Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father,
mending their nets. He called them,
and immediately they left the boat and their father, and followed
Him.
And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues,
preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness
and kinds of disease among the people.

Церковний Календар

Church Calendar

ЛИПЕНЬ
7

JULY

Неділя Всіх Святих землі України
Різдво св. Іоана Хрестителя
Літургія 10:00 ранку

Sunday of All Saints of Rus’-Ukraine
Nativity of St. John the Baptist
Liturgy 10:00 am

12 свв. Петра і Павла
Літургія 9:30 ранку

Sts Peter & Paul
Liturgy 9:30 am

14 3-тя Неділя по П’ятидесятниці
Літургія 10:00 ранку

3rd Sunday after Pentecost
Liturgy 10:00 am

21 4-та Неділя по П’ятидесятниці
Літургія 10:00 ранку

4th Sunday after Pentecost
Liturgy 10:00 am

24 Вел. княгині Київської Ольги
Літургія 9:30 ранку
28 5-та Неділя по П’ятидесятниці
Літургія 10:00 ранку

СЕРПЕНЬ
4

Great Princess of Kyiv, Olha
Liturgy 9:30 am
5th Sunday after Pentecost
Liturgy 10:00 am

AUGUST

6-та Неділя по П’ятидесятниці
Літургія 10:00 ранку

6th Sunday after Pentecost
Liturgy 10:00 am

11 7-ма Неділя по П’ятидесятниці
Літургія 10:00 ранку

7th Sunday after Pentecost
Liturgy 10:00 am

14 Хрещення України
Літургія 9:30 ранку

Baptism of Ukraine
Liturgy 9:30 am

Інформація та події на липень - - - Information & activities for July

BINGO

Friday, July 12 @ 10:00 am at Delta Downsview

Український Православний Собор Св. Димитрія - Ukrainian Orthodox Church of St. Demetrius
3338 Lake Shore Boulevard West, Etobicoke, ON M8W 1M9 website: www.stdemetriusuoc.ca
Parish Office:

Tel: 416-255-7506

Fax: 416- 255-1858

e-mail: stdemetrius@rogers.com

Parish Priest: V. Rev. Fr. Volodymyr (Walter) Makarenko
Office: 416-255-7506 #25 Fax: 416-259-3243 Res: 416- 259-7241 e-mail: makarenko@rogers.com

