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Запрошуємо прийти і святкувати Різдво в церкві св. Юрія  
НЕДІЛЯ, 18 грудня - 27 Неділя по П’ятидесятниці 

10:00 р. - Божественна Літургія (Українська/Англійська) 
2:00 попол. - концерт до Св. Миколая 

ПОНЕДІЛОК, 19 грудня - Св. Миколая - 9:30 р. - Божественна Літургія
ЧЕТВЕР, 22 грудня - Зачаття Пресвятої Богородиці св. Анною 

9:30 р. - Божественна Літургія 
НЕДІЛЯ, 25 грудня - 28 Неділя по П’ятидесятниці, Святих Праотців 

9:00 р. - Божественна Літургія (Українська) 
10:30 р. - Різдвяна Божественна Літургія (за Григоріанським календарем) 

НЕДІЛЯ перед Різдвом, 1 січня - СВЯТИХ ОТЦІВ  
(56-й Всесвітній день миру) 

9:00 р. - Божественна Літургія (Українська)  
10:30 р. - Божественна Літургія (Англійська) 

П’ЯТНИЦЯ, 6 СІЧНЯ - Навечір’я Різдва Христового. Святвечір. 
День місіонерів дітей 

9:30 р. - Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого 
8:00 в. - Велике Повечір’я з Литією, Різдвяна Божественна Літургія 

СУБОТА, 7 СІЧНЯ - РІЗДВО ГНІХ 
9:30 р. - Різдвяна Божественна Літургія (за Юліанським календарем) 
НЕДІЛЯ пo Різдві, 8 січня - Собор Пресвятої Богородиці, 

День Святої Родини; відзначення ювілейних подруж на парохії  
9:00 р. - Божественна Літургія (Українська)  

10:30 р. - Божественна Літургія (Англійська) 
ПОНЕДІЛОК, 9 січня - Св. Первомуч. Архидиякона Стефана 

9:30 р. - Божественна Літургія  
СУБОТА, 14 січня - Найменування Господнє, Св. Василія Великого 

9:30 р. - Божественна Літургія св. Василія Великого 
НЕДІЛЯ перед Богоявленням, 15 січня 

9:00 р. - Божественна Літургія (Українська)  
10:30 р. - Божественна Літургія (Англійська) 

СЕРЕДА, 18 січня - 9:30 р. - Вечірня з Бож. Літ. св. Василія Вел. 
5:00 вечора - Навечір’я Богоявлення „З нами Бог“ Литія, Велике 

Водосвяття. Це день посту і стриманості від м’яса 
18-25 січня - Тиждень Молитов за єдність християн  

ЧЕТВЕР, 19 січня - БОГОЯВЛЕННЯ 
9:30 р. - Божественна Літургія та Велике Водосвяття 

НЕДІЛЯ по Богоявленні, 22 січня 
9:00 р. - Божественна Літургія (Українська)  

10:30 р. - Божественна Літургія (Англійська) 



Come and celebrate Christmas at St. George’s Church 
SUNDAY, December 18 - 27th Sunday after Pentecost 

10:00 a.m. - Divine Liturgy (Ukrainian/English)  
2:00 p.m. - St. Nicholas concert 

MONDAY, December 19 - St. Nicholas 
THURSDAY, December 22 - The Conception by St. Anna 
of the Most Holy Theotokos - 9:30 a.m. - Divine Liturgy  
SUNDAY, December 25 - 28th Sunday after Pentecost,  

of the Holy Forefathers 
9:00 a.m. - Divine Liturgy (Ukrainian) 

10:30 a.m. - Christmas Divine Liturgy (Gregorian calendar) (English) 
SUNDAY before Christmas - January 1 - HOLY FATHERS  

56th World Day of Peace 
9:00 a.m. - Divine Liturgy (Ukrainian) 
10:30 a.m. - Divine Liturgy (English) 

FRIDAY, JANUARY 6 - Eve of the NATIVITY OF JESUS CHRIST. 
Missionary Childhood Day 

9:30 a.m. - Vespers with the Divine Liturgy of St. Basil the Great 
8:00 p.m. - Great Complines and Litiya, Christmas Divine Liturgy 

SATURDAY, JANUARY 7 - NATIVITY OF JESUS CHRIST 
9:30 a.m. - Christmas Divine Liturgy (Julian calendar) 

SUNDAY after Christmas, January 8 - Synaxis of the Mother of God; 
The Feast of the Holy Family; The jubilee Celebration of the married 

couples of the parish 
9:00 a.m. - Divine Liturgy (Ukrainian); 10:30 a.m. - Divine Liturgy (English) 

MONDAY, January 9 - Feast of the Archdc. Stephen  
9:30 a.m. - Divine Liturgy 

Saturday, January 14 - Naming of Jesus Christ, St. Basil  
9:30 a.m. - Divine Liturgy of St. Basil the Great 

SUNDAY before Theophany, January 15 
9:00 a.m. - Divine Liturgy (Ukrainian)  
10:30 a.m. - Divine Liturgy (English) 

WEDNESDAY, January18 - Theophany Eve - 9:30 a.m. - Vespers with 
the Divine Liturgy of St. Basil the Great  

5:00 p.m. - The Great Complines and Litiya. Great Water Blessing.  
This is a day of fasting and abstinence from meat products 

January 18-25 - Week of Prayer for Christian Unity 
THURSDAY, January 19 - THEOPHANY 

9:30 a.m. - Divine Liturgy and Great Water Blessing 
SUNDAY after Theophany, January 22 

9:00 a.m. - Divine Liturgy (Ukrainian); 10:30 a.m. - Divine Liturgy (English) 



Пастирське послання Митрополита Андрея до духовенства та 
вірних на Святий Вечір 1944 року 

Бесіда до радія на Святий Вечір 1944 року 
Христос раждається! Цим словом витаю вас в навечеріє празника Хрис-
тового Різдва. В цьому слові находимо найповнішу радість, яка тільки на 
цьому світі можлива, навіть серед найбільших злиднів і найтяжчих терпінь. 
У цьому слові: «Христос раждається», - є наймогутніша потіха, бо в ньому є 
щось, що не з цього світу, щось із неба, щось із тієї радости, яка людину 
підносить до життя надприродного: віри, надії, любові. В цьому слові: 
«Христос раждається», – є суть цілої Євангелії, тієї доброї вісти про спа-
сення. В лютих часах війни маємо усі стільки причин смутку, плачу, що 
приходилося б у терпіннях і без надії сходити з цього світу, якщо б не було 
Спасителя Христа, коли не можна б витатися і поздоровлятися цим словом. 
Але якщо Христос народився, якщо Він посеред нас, якщо нам дає Свою 
благодать, якщо в Ньому кожної хвилини маємо найліпшу раду, що чинити, і 
найуспішнішу поміч, аби зробити те, що треба, тоді немає ніякої причини до 
розпуки, а навпаки, є всяка найповніша і найсильніша причина надії. А коли 
є надія, то можна, то треба радуватися і наперекір усяким злидням. 
Святочний привіт, святочні побажання, святочна надія, що в Різдвяні 
свята скріпляються, але по них не переминають, – усе те для нас і поміж 
нами; і то не пусті звуки товариського привіту, взаємної чемности, 
формальности людських побажань, – це все дійсність, правда, дійсніша від 
всього того, що очима бачимо, чого руками дотикаємо. Все те – частинний 
вияв тієї перемоги, якою Христос переміг і перемагає всяку неправду, 
всяку лож і всяку кривду поміж людьми. Це – не наше слово, не наша 
думка, а слово Божого Об’явлення, даного Апостолом Йоаном: «Перемога, 
що перемагає світ, віра наша» [1 Йо. 5:4]. Христос переміг, хоч іще не так, 
щоб на світі не було вже зла, щоб не було вже потреби повторювати в 
Отченаші: Ізбави нас од лукавого. Є ще на світі несправедливість, є лож, є 
кривда убогих і малих, є хвилини, в яких царство темряви і зла в боротьбі з 
царством світла наступає з такою силою, що вони можуть видаватися 
перемогою. Але хто з Христом і Його благодаттю навчився боротись у 
власному серці з пристрастями, що ведуть у гріх, хто досвідчив Христової 
сили в перемогах, віднесених над собою самим, той не тільки вірить, що 
Христос переміг і перемагає, але знає це з власного досвіду. Тому він і знає, 
і більш очікує, ніж надіється, що Христос переможе. А коли Христос 
переможе, тоді настане Його царство, царство Божої правди, Царство 
християнської любові поміж людьми. Причина смутку перемине, а настане 
день радости, день перемоги. І привитаємо Його радісним: «Христос 
раждається». Нинішнє «Христос раждається» повторюємо ще ридаючи, 
ним потішаємось, у ньому шукаємо відваги й сили, але прийде днина, і вже 



недалека, коли витатисьмемо радісним окликом перемоги: «Христос 
раждається». Напевно, переминуться крамоли і роздори поміж нами, 
напевно, перевалиться та буря ненависти, що тепер у світі шаліє. І брат 
брата обніме почуттям тим щирішої любові, чим довше вона була забута 
чи нехтована. Тому, коли маю сьогодні нагоду до вас промовляти, дорогі 
мої браття, сестри, діти, коли можу на хвилях радія переслати Вам мої 
святочні побажання і коляду, коли можу, з ласки Всевишнього Бога, 
звернутися до вас цим виявом християнської та душпастирської любові, 
досить мені цього слова привіту, щоб висказати ним усі мої побажання для 
батьків і дітей, для старих і молодих, для міст і сіл, для тих, що терплять по 
шпиталях і в неволі, для тих, що в чужині в далекому Райху чи в таборах, 
для тих, що на фронтах серед боїв і в нашій СС-дивізії, і в краю, і за 
границею, в далекій Франції, Альзації, Голяндії, та для тих, що не мають 
навіть у день святочний Божого слова в рідній мові. 
Я бажаю сьогодні відвідати духом усіх вас і кожного зокрема. Я хотів би 
зайти до кожного, що тяжко хорий, віддавна прибитий до ліжка болізни. 
Хочу відвідати тих, що не мають ніякої опіки, ніякого ліку й ніякої, навіть у 
свята, найменшої потіхи. Я хотів би, щоб моє слово зайшло у кожну 
найубогішу хатину, притулило, піднесло, скріпило на душі й тілі кожного, 
що терпить. Не сумуйте, зближається хвилина, де ваші терпіння 
обернуться в радість. Коли по-християнськи терпите, коли з Божої волі 
принимаєте хрести життя, дивіться в небо: ось вже плетуться вінці, 
нагорода приготовляється. Може, добрий Бог верне Вам здоровля, а коли 
така Його свята воля, милосердний, найліпший Батько прийме у Себе в 
небесних хоромах Своїх бідних, терплячих дітей. 
Зі святочною колядою звертаюся сьогодні й до вас, дорогих братів з 
Наддніпрянщини. Деякі з-поміж вас святкуватимуть Різдво з нами і поміж 
нами. Нехай Бог вислухає нас, нехай буде вам добре поміж нами як поміж 
своїми. Нехай ці свята не переминуть Вам, як на чужині. Сильно надійтеся, 
що вневдовзі вернете в свої рідні оселі. Боже Провидіння так поведе усі 
справи, що добром скінчиться те, що нам усім видається сьогодні 
нещастям. Ви були змушені опустити рідну оселю, багато з Вас святкує 
Христове Різдво на далекій чужині. Нехай же Божа благодать хоронить вас 
від всякого нещастя. Нехай дасть віднайти Бога і Його святий закон тим із 
вас, що в безбожній школі й під впливом безбожників утратили віру. Нехай 
відживе у ваших душах віра батьків. Нехай Бог дасть вам зрозуміти тайну 
християнського життя і проблему людського щастя. Бо людське щастя є 
тільки в пізнанні Бога і в сповнюванні Його святого закону. 
Для всіх вони, ці мої побажання, містяться в однім, але важнім слові: 

«Христос раждається». Нехай Христос буде з вами, нехай кріпить, потішає, 
навчає і веде. Нехай простить дотеперішні провини, нехай душі очистить із 



усякого гріха, а серцям най дасть потрібний лік для усунення всякого болю 
і всякої сльози, бодай на цих кілька днів Різдвяних свят. 
Очевидно, святочна коляда відноситься не тільки до духового добра, вона 
ж походить з християнської любові, тому обнимає і всі дочасні земські 
потреби. Тому я хотів би зі словами побажання передати і святочні 
дарунки. Духовні бажання силою молитов приносять щось із того, що 
ними бажається, дочасні дарунки, висказані словами, можуть тільки 
виявити нашу неміч. Та неміч спричиняє не раз і болючий жаль, що не 
можна своїм дорогим і близьким помогти так, як хотілось би і як було би 
треба. А коли не можна інакше, треба тим своїм близьким служити так, як 
можна, хотяй зі сльозами в очах. Тому, бажаючи вам, дорогі, всяких 
небесних дарів, бажаючи вам сповнення усіх бажань, що відносяться до 
батьківщини, кожному з вас зокрема й усім разом до слова привіту додам і 
таке: при вас, дорогі, у свята Христового Різдва я душею і серцем, 
молитвою і співчуттям, радістю і побажаннями, при вас і з вами пам’ятаю 
перед Богом про всі ваші потреби. 

Христос раждається! Грудень 1943 року.  
†Андрей Митрополит 

Metropolitan Andrei’s Pastoral Letter to the Clergy and Faithful on 
Nativity Eve 1944 

1944 Radio Address Broadcast on Nativity Eve 
(Translated into English by Reader Oleh Bych) 

Christ is Born! With this expression I greet you on the Eve of the Feast of Christ’s 
Nativity. In this expression we find the most complete joy, which is only possible in 
this world, even in the midst of the greatest hardships and the worst suffering. In 
this expression: “Christ is Born!” there is the most powerful joy, because in it there 
is something that is not of this world, something that is from heaven, something 
from that joy that elevates a person to the life of the supernatural: faith, hope, and 
love. This expression: “Christ is Born!” is the essence of the entire Gospel, of the 
Good News about salvation. In these devastating times of war, we all have so many 
reasons for sadness, for crying, that we would have to leave this world in suffering 
and without hope, if there were no Christ the Saviour, when it would not be 
possible to welcome and greet each other with this expression. But if Christ is born, 
if He is among us, if He gives us His grace, if in Him every minute we have the 
best advice on what to do and the most valuable help to do what is necessary, then 
there is no reason to be in despair. On the contrary, there is the utmost fullest and 
strongest reason for hope. And when there is hope, you now can, you now must 
rejoice despite every hardship. 

Festive greetings, festive wishes, festive hope, which are made stronger during 
the Nativity season but do not disappear after it - all this is for us and between us. 
These are not empty sounds of friendly greetings, mutual politeness, [and] the 



formality of human wishes - this is all reality, this is the truth, more real than 
everything we can see with our eyes, and everything we can touch with our 
hands. All this is a partial manifestation of the victory with which Christ 
conquered and conquers all untruth, all lies, and all wrongdoing between people. 
This is not our saying, not our opinion, but the word of Divine Revelation given 
by the apostle John: “This is the victory that conquers the world, our faith” [1 Jn 
5:4]. Christ is victorious, though not yet, that there would no longer be evil in the 
world, that there would no longer be a need to repeat in the Lord’s Prayer: 
“Deliver us from evil.” There is still injustice in the world, there are lies, there are 
wrongs against the poor and the young. There are moments in which the kingdom 
of darkness and evil, doing battle against the kingdom of light, advances with such 
force that they can seem victorious. But the ones, who are with Christ and His 
grace, have learned to fight in their own heart with the passions that lead to sin, 
ones who have experienced the power of Christ in victories obtained  relating to 
themselves. Not only do they believe that Christ has conquered and is conquering, 
but they know this from their own experience. That is why they know and expect, 
more than they hope, that Christ will conquer. And when Christ does conquer, then 
His kingdom will come, the kingdom of God’s Truth, the kingdom of Christian 
love between people. The reason for sadness will pass, and the day of joy, the day 
of victory will come. And we will greet Him joyfully: “Christ is Born!” We repeat 
“Christ is Born!” even now while sobbing. We are comforted by it, we look for 
courage and strength in it, but the day will come, and it is not far off, when we will 
greet each other with a joyful cry of victory: “Christ is Born!” Most likely, the 
conflicts and divisions between us will pass. The storm of hatred now raging in the 
world will probably break up. And brother and sister will embrace brother and 
sister with a feeling of love even more sincere, despite this love being forgotten or 
neglected for a long time. Therefore, when I have the opportunity to speak to you 
today, my beloved brothers, sisters, and children, when I can pass on my festive 
greetings and Christmas caroling via radio broadcast, when I can, with the grace 
of Almighty God, address you with this expression of Christian and pastoral 
love, I am pleased with this welcoming address to express through it all my 
greetings to parents and children, the elderly and the young, to cities and villages, 
to those who are suffering in hospitals and in captivity, to those in a strange land 
in the far away Reich or in the camps, to those on the front in the middle of 
fighting and in our Divizia, and to those in our country, and to those outside her 
borders, in distant France, Alsace, Holland, and for those who cannot even 
benefit from the word of God in their native language on this festive day.  

Today I wish to visit all of you in spirit and each one especially. I would like to 
visit everyone who is seriously ill, who has been bedridden for a long time. I 
want to visit those who have no care, no medicine and, even during this festal 
season, no comfort in the least. I would like my address to enter every poorest 
house, to shelter, to uplift, and to strengthen everyone’s suffering soul and body. 



Do not be sad. The moment is approaching when your suffering will turn into 
joy. When you suffer in a Christian way, when you accept the crosses of life by 
God’s will, look to heaven: wreaths are now being woven, the reward is being 
prepared. It is likely that God, Who is good, will restore your health, and if such is 
His holy will, the merciful and excellent Father will receive His needy children that 
are hurting into His heavenly mansions. With festive Christmas caroling I also have 
a message today for you, esteemed brothers and sisters from the Dnipro River 
Region. Some of you will celebrate the Nativity with us and among us. May God 
listen to us, may it be good for you among us like among your own. Let this festive 
season not fade away from you who are in far off lands. Fully trust that you will 
soon return to your own homes. God’s Providence will conduct all affairs in such a 
way that what seems to all of us misfortune today will end being something good. 
You were forced to leave your homes. Many of you are celebrating Christ’s 
Nativity in a distant foreign land. May God’s grace protect you from all misfortune. 
May those of you who have lost your faith in a godless school and under the 
influence of the godless find God and His holy law. May the faith of your parents 
live on in your souls. May God grant you to understand the secret of Christian life 
and the problem of human happiness. For human happiness only happens in 
knowing God and in fulfilling His holy law. For all, these wishes of mine are 
contained in one uniquely important expression: “Christ is born!” May Christ be 
with you. May He strengthen, comfort, teach, and guide you. May He forgive past 
sins. May He cleanse your souls of all sin. And may He provide your hearts with 
the necessary medicine to end all pain and all tears, at least during these couple of 
days of the Nativity season. 

Obviously, festive caroling refers not only to spiritual good, but it also has its 
origin in Christian love. That is why it embraces all temporal earthly needs. 
Therefore, I would like to pass on festive gifts along with my greetings. Spiritual 
wishes through the power of prayers bring something of what they desire. 
However, temporary gifts expressed in words can only reveal our weakness. This 
weakness often causes painful regret that one cannot help one’s loved ones as 
one would like and as one should. And when there is no other way, you must 
serve your loved ones as best you can, even with tears in your eyes. 

Therefore, as I, individually and collectively, wish you, my friends, every 
heavenly gift, as I wish that all your desires be fulfilled, desires having to do with 
our homeland, I will add the following to these words of welcome: I am with 
you, my friends, during this season of celebrating Christ’s Nativity, with all my 
heart and soul, in prayer and empathy, in joy and greetings. Alongside you and 
with you I will remember all your needs before God.  

Christ is Born! December 1943  
† Andrei Metropolitan 



Блаженнішому Патріярхові СВЯТОСЛАВУ, 
Високопреосвященним Владикам  

Боголюбивому Владиці Браєн Байда, ЧНІ  
Боголюбивому Владиці Кир Стефану,  

Преосвященним Владикам, 
усім нашим Парафіянам, 

та всьому Українському Народові  
РАДІСНИХ СВЯТ ХРИСТОВОГО РІЗДВА 

і щасливого Нового Року бажають 
Отці душпастирі храму Св. Юрія Переможця,  

Пасторальна і Фінансова Ради, 
Управи ЛУКЖ-К No1 і ЛУКЖ-К No 2,  
і Св. ГУМА, Цвинтарний Комітет, 
Учителі з Катехизації, Крилос,  

Молодіжна група, Танцювальна група Львів 
ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІМО ЙОГО! 

To His Beatitude Patriarch SVIATOSLAV, 
to the Most Reverend Bishops, 

to our God-loving Bishop Bryan Bayda, CSsR 
to our God-loving Bishop Stephen, 

to all our Parishioners, 
and to the Entire Ukrainian Nation 

we wish a VERY MERRY CHRISTMAS  
and a Happy New Year  

from the Reverend Fathers of St. George’s Church,  
Pastoral and Finance Councils, 

Members of U.C.W.L.C. Branch #1, U.C.W.L.C. Branch #2,  
and St. G.U.M.A., Cemetery Committee, 

Religious Education Teachers, Krylos 
St. George’s Ukrainian Youth Club, Lviv Dancers 

CHRIST IS BORN! GLORIFY HIM!


