
Українська Греко-Католицька Церква  
Св. Івана Хрестителя
На службі Богові і людям у Сан Дієго з 1960 р.

Дорогі парафіяни та друзі нашої парафії! 

Христос Рождається! Славімо Його!

Ми увійшли у 2022 рік з надією, дивлячись як пандемія Covid-19 потрохи стихає. Щойно ми 
повернулися до спільних богослужінь у каплиці Св. Августина, як 24 лютого Російська Федерація 
розгорнула нищівне вторгнення на землі нашій і наших предків. І хоча багато з нас знемагали від 
безсилля допомогти рідним на іншому кінці світу, ми змогли зібратися разом у перший  
день вторгнення на місці нашої майбутньої церкви для спільної молитви зa Україну, наших  
людей і військо. 

Багато наших парафіян миттєво оргагізувалися у бажанні допомогти, і продовжують допомагати. 
Наша парафія долучилася до придбання обладнання для військової кухні, автомобіля, а також 
підтримує фінансово організації, які працюють на благо перемоги. Наприкінці березня багато 
українських біженців прибули до Тіхуани з надією перетнути кордон. Наші парафіяни всіляко 
підтримували їх у Мексиці, а опісля надали їм житло Сан Дієго, а наша громада стала для них 
домівкою та розрадою. 

І хоча війна в Україні продовжує отруювати нам життя, праця на нашій парафії триває. У цьому  
році ми привітали п‘ятеро немовлят Святою Тайною Хрещення, одна молода пара благословилася у 
Святій Тайні Подружжя. Із сумом ми провели до вічного життя нашу парафіянку Катерину Шморгай. 

24 жовтня ми нарешті подали документи до міського управління Санті про дозвіл на початок 
будівелиних робіт. Управління внесло свої корективи, над якими зараз активно працюють наші 
архітектори та інженери. Це дуже напружений час, адже ми впритул наблизилися до довгожданого 
початку будівництва. 

Завдяки вашим невпинним молитвам і підтримці наша нова церква стане острівцем надії для 
українських біженців, молитовним пристановищем для парафіян та місцем, де ми зберемося на 
подячну молитву у День Перемоги над Росією. 

Нехай дитятко Ісус кріпить наших воїнів, витре сльози матері, зігріє серце вдови, дарує надію сироті, 
а нашим країнам — мир і добробут. Нехай благодать Пресвятої Родини сповнить відвагою серця тих, 
хто бореться за правду в Україні. 

З побажанням радісних Різдвяних свят,

о. Юрій Сас
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