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All creation is filled with rejoicing today, for Christ is
Baptized in the Jordan!
ANNOUNCEMENTS - ОГОЛОШЕННЯ
THANK YOU – ДЯКУЄМО to our recent building fund donors!
Tatiana Olifir: $600
House of Ukraine: $2,000
Michael and Olga Miller: $10,000
“You are being enriched in every way for all generosity, which
through us produces thanksgiving to God” 2 Cor 9:11

CAROLING – КОЛЯДА We begin Christmas Caroling today
and will continue throughout January. To host or join us, please
contact Oleksandra Tsymbalista (585-545-9552).
HOUSE BLESSINGS – Fr. Yurii is available to blessing your
house with Holy Water from today’s Yordan. Please schedule with
him directly!
Всесвіт днесь радістю сповняється, Христос хрестився
в Йордані!

Divine Liturgy:
Every Sunday at 10:30 AM
Temporary Physical Address:
3266 Nutmeg St.
San Diego, CA 92104
Temporary Mailing Address:
P.O. Box 3116
La Mesa, CA 91941
Confessions:
30 minutes before or immediately after Divine
Liturgy, or by appointment
Parish Administrator:
Fr. Yurii Sas - o. Юрій Сас
Cell: (858) 367-0161
Website:
www.stjohnthebaptizer.org
Future Church Address:
9308 Carlton Oaks Dr.
Santee, Ca 92071

Upcoming Services - Розклад Богослужень
Sunday, January 13: Divine Liturgy - Божественна Літургія - 10:30 am
Sunday, January 20: Divine Liturgy - Божественна Літургія - 10:30 am
Let us celebrate Christ’s Nativity today and bring forth the joy and peace that comes
from heaven. Let us conquer violence and fear, both in our personal lives, and on all the
fronts of this war, whose consequences profoundly affect each and every one of us.
Святкуймо сьогодні Різдво Христове та будьмо носіями небесної радості й миру,
перемагаймо насильство і страх, як в особистому житті, так і на всіх фронтах війни,
наслідки якої кожний із нас сьогодні дуже глибоко переживає.
Nativity Pastoral Letter of Patriarch Sviatoslav
Різдвяне послання Блаженнішого Святослава
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The first apostles and disciples of Jesus Christ had a living expectation
awaiting the coming of the Savior. Today because of various historical circumstances
we normally reflect very little about this second coming of the Lord. As the Gospel
says, we don’t know either the day nor the hour when this can happen.
However in a different way the coming of Jesus Christ occurs in every instant
of our life. Every instant the Lord enters into our life through these or other situations,
events, circumstances, people… Let’s remember what Jesus Christ says: “What you
do to one of my neighbors, you do it to me.” And for us it is important to keep
encountering God in all the circumstances of our life.
Sad to say, for all the years, months, hours of our life we don’t have many
such encounters. Even though it might seem that we go to the House of God, confess,
communicate – and should have encountered God. However do these encounters
actually happen?
Awaiting the second coming of Jesus Christ, having this expectation we
should be encountering the Lord God in every event, in every circumstance.
Nevertheless the Lord comes to us at all times. However, are we ready to encounter
Him?

В людському житті в нас є свої стосунки, які нас єднають, а це
родинні, приятельські, по зацікавленнях. Нас часто єднає те, що знаємо одні
одних, або належимо до певної групи осіб, до певної нації. І часто в житті ми
так будуємо своє життя, що навіть ми як християни живемо в своєму
християнському середовищі, а інших людей, які поза цим середовищем, часто
сприймаємо як неблизьких нам.
Однак кожна людина, яку я зустрічаю на своїй життєвій дорозі, мені є
братом і сестрою, бо створена на образ того самого Отця. Всі ж ми християни
промовляємо до Бога «Отче наш». Питання для кожного з нас, чи ми віримо в
це, що промовляємо. Коли ж трошки усвідомимо собі, що ми маємо спільного
Отця, тоді лише почнемо будувати братерські стосунки одні з одними. Так,
може інші особи цього не свідомі, однак я мав би своєю поставою і поведінкою
до них, це їм показати. Може вони цього не розуміють, але своїм життям я мав
би засвідчити їм про це. Це не є так просто це робити. Але найперша маємо
бути свідомими, що маємо спільного Отця і лиш тоді почнемо жити цим крок
за кроком. Бачимо, на прикладі святих, що вони завжди старались
обдаровували кожну людину любов’ю, всіх приймали, як своїх братів і сестер.

-Bishop Benedict

- Владика Венедикт
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