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September	18,	2022

ЩИРО	ВІТАЄМО	ГОСТЕЙ	У	НАШОМУ	ХРАМІ	
A	WARM	WELCOME	TO	ALL	GUESTS	TO	OUR	COMMUNITY	

 
РОЗКЛАД	НЕДІЛЬНИХ	БОГОСЛУЖІНЬ	

 

Свята  Тайна Сповідь щонеділі від 9:30 - 10:00 
 

ВЕРЕСЕНЬ 
 

18 - 14-та неділя після Тройці. Літургія 10:00 
  

21 - середа. Різдво Пресвятої Богородиці. Літургія 
10:00 (Престольний празник нашої парафії) 
  

25 - 15-та неділя перед Воздвиженням. Літургія  10:00 
  
 

27 - вівторок. Воздвиження Чесного Хреста. Літургія 
10:00 
 

ЖОВТЕНЬ 
 

2 - 16-та неділя після Трoйці.  Літургія 10:00.  Служить 
о. Степан Биґим.  O. Володимир буде в Оттаві.  Літургія 
у трьох мовах. 
 
 

9 - 17-та неділя після Трoйці. Літургія 10:00 
 

14 – П’ятниця.  Покрова Пресвятої - Літургія 10:00. 
 
 

16 - 18-та неділя після Трoйці -  Обідниця  9:00 в 
Катедрі Святої Софії.  Літургія 10:00 в церкві Святої 
Покрови Пресвятої Богородиці (Xрамове свято).   
 

 
23 - 19-та неділя після Трoйці, Літургія 10:00 
 

30 - 20-та неділя після Трoйці,  Літургія 10:00 

 
SCHEDULE	OF	SERVICES	

 

Confession 9:30 – 10:00 am 
 

SEPTEMBER 
 

 18 - 14th Sunday after Trinity.  Liturgy at 10:00 am. 
  

21 - Wednesday. Nativity of the Most Holy Mother of 
God. Liturgy at 10:00 am. (Patronal Feast of our Parish) 
  

25 - Sunday before the Exaltation of the Holy 
Cross.  Liturgy at 10:00 am. 
  

27 - Tuesday. The Exaltation of the Holy Cross. Liturgy at 
10:00 am. 
 

OCTOBER 
 

2 - 16th Sunday after Trinity.  Liturgy at 10:00 am.  Father 
Steven Bigham replaces Fr Volodymyr, who will be 
celebrating in Ottawa. Trilingual Divine Liturgy at 10:00 
am. 
 

9 - 17th Sunday after Trinity.  Liturgy at 10:00 am. 
 

14 - Friday. Protection of the Most Holy Theotokos. 
Liturgy at 10:00 
  

16 - 18th Sunday after Trinity.   Typika (Noon service) at 
9:00 am at St. Sophie Cathedral and Divine Liturgy at 
10:00 am at Protection of the Most Holy Theotokos 
parish 
 

23 - 19th Sunday after Trinity.  Liturgy at 10:00 am. 
 

30 - 20th Sunday after Trinity.  Liturgy at 10:00 am. 
 



 
 
Потребують наших молитов:  Теодосія Бавер, Віра Бучак-Сиґен, Людмила Кочерга, Николай Михайлюк, Євгенія Підвисоцька, 
Юлія Пушкар, Оксанa Русин, Зеновія Сафулко, Стефанія Шевчук, Данило і Антоніна Стечишин, Олеся Волощук, Анна Зубенко, 
Маруся Зимовець, Юрій Панчук, Ксеня Самолюк, Галина Вакулін, Марія Двигайло Житинська, Дженефер Кушнір, Оля Koвч, 
Оксанa Гyнкo. 
 
Prayers for health:  Theodosia Bawer, Vera Buchak-Séguin, Ludmila Kocherha, Nickolai Michailuk, Jennie Pidwysocky, Julie Puszkar, 
Oksana Rusyn, Zenovia Safulko, Stella Shewchuk, Dan & Antonina Stechysin, Lesia Voloshchuk, Anna Zubenko, Marusia Zymowec, 
George Panciuk, Xenia Samoluk, Halyna Wakulin, Mary Dwyhajlo Zytynsky, Jennifer Kushnir, Olga Kowcz, Oksana Hunko, Angelo 
Picciano. 
 

 
ПАРАФІЯЛЬНІ	ПОДІЇ	ТА	ОГОЛОШЕННЯ	

 
ПАНАХИДА:  B неділю, 18 вересня 2022, після Літургії відслужиться поминальна панахида y 5-ту річницю упокоєння за Юлію 
Варварич, мaмa Monique Варварич.  Вічна їй пам’ять. 
 
ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК:  Храмовий празник "Софії- Премудрості Божої", що відзначається в День Різдва Пресвятої Богородиці, 
21 вересня, вiдбyдeться 25 вересня, 2022 року.  Цього року з огляду на те,  що в нашій церковній залі знаходиться 
гуманітарна допомога, святкування відбудеться без бенкету і святкової програми.  Як зазвичай буде літургія, а в церковній 
залі легка перекуска (канапки - стуленики).   Якщо буде сонячна погода, після закінчення,  батьки з дітьми можуть піти до 
парку Україна, що знаходиться  навпроти церкви, там є різні атракціони для дітей.   Запрошуємо всіх до спільної участі.  Вхід 
безкоштовний! 
 
ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК В ОТTАВІ:  2-го жовтня, 2022 в нагоди храмового празника Успіння Пресвятої Богородиці, візитації 
Митрополита Іларіона та Єпископа Андрія, о. Володимир не буде служити в катедрі Св. Софії, а приєднається до святкування 
в Оттаві.  O. Степан Биґим буде служити в нашій катедрі. 
 
ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК В ПОКРОВІ (Монреаль):  16-го жовтня, 2022 в нагоди храмового празника Покрови Пресвятої 
Богородиці, літургія в нашій катедрі не буде служитися.  Настоятель о. Володимир буде служити в Св. Покровi.  В нашій 
Катедрі буде служитися  обідниця, 9:00. 
 
ХРЕЩЕННЯ: в cyбoтy 24-го вересня 2022 p., Roman Maslenikov, син Ivan i Kateryna Maslenikov. 
 
ЧЕРГОВІ ЗБОРИ ЦЕРКОВНОЇ РАДИ:  відбудуться в вівторок, 20-го вересня 2022, о 18:30 годині в онлайн режимі. Члени 
парафії, які  зацікавлені взяти участь у зборах,  будь ласка зверніться до Люби Пукас,  заступник голови церковної ради.  
(lpukas@bell.net)  
  
ТАЇНСТВО СПОВІДІ І ПРИЧАСТЯ:   якщо ви бажаєте в неділю приступити до Св. Сповіді  і Св. Причастя, плануйте приходити на 
півгодини раніше, що о. Володимир міг вчасно починати Літургію.  Прошу візьміть це під увагу, та дякую за вашу співпрацю 
і розуміння.  Сповідь 9:30 ранку, Літургія 10:00. 
 
ВІДВІДИНИ  ХВОРИХ:  пригадую, що якщо хтось із  наших парафіян потрапив до лікарні, звертаюся до родини повідомити о. 
Володимира.  Також повідомте настоятеля коли особа була виписана з лікарні чи до старечого будинку.   
 
НЕДІЛЬНА ШКОЛА ПРИ ПАРАФІЇ:  Реєстрація дітей до недільної школи віком від 5-12 років, продовжується. 
Школа  розпочалася 4 вересня, 2022 року.  Батьки які бажають приводити дітей до релігійної школи, зверніться до о. 
Володимира 514-947-2235  або доб. Людмили Попович 438-881-8054.  Навчання  релігії буде проводитися                               
після Літургії, з 12:30 - 13:00  в церковній залі.  
 
 
УКРАЇНСЬКА СУБОТНЯ ШКОЛА ПРИ ПАРАФІЇ:  17 вересня, 2022 р.  розпочинаємо Українську cуботню школу імені 
Mитрополита Іларіона (Огієнка) при наші церкві.  Приймаємо дітей  віком від 6 років.  Реєстрація о 9:00.          Напедеодні 
навчання буде молебен в церкві.  За додатковою інформацією  звертайтеся до доб. Людмили Попович 438-881-8054.  
 
РОЗМОВА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:  Приєднуйтесь щонеділі у церковній залі, після Служби Божої.  Висловлюйте свою думку, 
покращуйте англійську та знаходьте нових друзів!  Ласкаво просимо! 



 
ХОРОВИЙ СПІВ: Репетиції хору щонеділі, о 9-ій год. ранку в церковній залі.  За додатковою інформацією прошу звертайтеся 
до Галини Ваверчак 514-620-9494.  Запрошуємо нових хористів!  
 
ЗУСТРІЧ ЗА КАВОЮ:  Щонеділі після Літургії в церковній залі запрошуємо всіх бажаючих на каву, чай і солодке та до 
родинного спілкування. 
 
КАНАЛ YOUTUBE:  Saint Sophie Montreal:  трансляція наших недільних  відправ відбувається в онлайн режимі.  Запрошуємо 
підписуватися. 
 

 
	

ЗАГАЛЬНА	ІНФОРМАЦІЯ	
 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ: щотижнево по вівторках о 20:30 на каналі ICI Television виходитиме Українська Хвиля 
/ Ukrainian Wave - програма українською мовою про події в Україні та в українській громаді Канади. Протягом тижня буде ще 
декілька повторів. Розклад програм та канали вашого кабельного телебачення можна знайти на сайті 
телекомпанії icitelevision.ca    Шукайте програму Українська Хвиля також в мережі Фейсбук та Інстаграм.  Приєднуйтесь! В 
єдності - наша міць!  
 
РАДІО - УКРАЇНСЬКИЙ ЧАС В МОНРЕАЛІ:  Запрошуємо українську громаду  щосуботи о 18:00 слухати український час на                                          
хвилях 1280 AM радіостанції CFMB Radio Montréal - одну з найстаріших діючих українських радіопередач в Канаді.   
Ми пропонуємо до вашої уваги новини, бесіди з цікавими людьми,  інтерв'ю,  релігійні програми (Благовісник Української 
Православної Церкви в Монреалі) та музику. Також можна слухати передачу онлайн в будь-який зручний для вас час на 
сторінці UkrainianTime.com. Український час – це Ваша радіопередача!  (продюсер Симон Куклевський)  
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:  якщо ви поміняли або маєте намір  змінити свою домашню чи електронну  адресу, зверніться до 
Люби Пукас (lpukas@bell.net), щоб в церковному реєстрі була ваша вірна адреса.  
 
ЕЛЕКТРОННА КОПІЯ  НЕДІЛЬНОГО БЮЛЕТЕНЯ:  Якщо ви, член вашої  родини чи хтось із ваших знайомих бажаєте отримувати 
наш парафіяльний бюлетень в електронному вигляді зверніться до Люби Пукас, lpukas@bell.net  
   
ЧЛЕНСЬКА ВКЛАДКА: 
      Церковна рада пригадує парафіянам, хто ще не заплатив свою членську церковну вкладку,  просимо зробіть це по 
можливості  в короткій термін.  Одинокі - $180;  Родина - $300. 
       Просимо взяти до уваги: За  2022 рік, членські внески до нашої парафії для одиноких складають $180 а для родини 
$300.  З цієї суми, парафія платить до Консисторії, (яка знаходиться у Вінніпезі) за кожну особу $115 і до Східної Єпархії (в 
Торонтi) $20, і разом $135.  Але ці внески не покривають  річний бюджет  нашої парафії.  Ми залежимо від доброї волі 
та  щедрості наших парафіян і прихильників  щодо фінансових пожертв. 
      Також, хочемо пригадати, що під час Літургії ми не збираємо пожертви, натомість,  ми спорудили спеціальний ящик, 
який стоїть у притворі церкви для пожертв. Коли ви в храмі на Богослужінні, по вашій можливості- не 
забувайте зробити свою пожертву на отримання храму, за що ми вам щиро та уклінно дякуємо!  
  
ПЕРЕКАЗАТИ ПОЖЕРТВУ ДЛЯ ЦЕРКВИ АБО ЗАПЛАТИТИ СВОЮ ЧЛЕНСЬКУ ВКЛАДКУ:  НАТИСНІТЬ:  www.canadahelps.org або 
можна вислати через  “Interac e-Transfer” на адресу stsophiemtl@gmail.com.  Дякуємо за ваші щирі пожертви. 
 

 
ОТРИМАННЯ	ГУМАНІТАРНОЇ	ДОПОМОГИ	ДЛЯ	НОВОПРИБУЛИХ	З	УКРАЇНИ	

 

Субота	з	10:00	до	16:00,	Неділя	з	12:00	до	14:00		
 

Зачинeнo 25-го вересня 
 

Запрошуємо всіх на недільне богослуження Літургія 10:00 - 12:00. 
Зустріч та  спілкування за кавою з новоприбулими і парафіянами в церковній залі після літургії. 
ЗАПРОШУЄМО ВСІХ!!!!  
 

 



	
ВІРТУАЛЬНЕ	БОГОСЛУЖІННЯ	

 
З появою пандемії наші недільні Богослужіння прийшли у віртуальний режим. Новітні технології з одного боку допомогли 
нам триматися разом, молитися, відвідуючи віртуально церкву. 
  

З другого боку, коли відбувається затяжний процес, ми втрачаємо щось важливе, переходячи цілковито у віртуальний світ. 
Сьогодні багато хто вважає, що це чудово, мовляв, сплю скільки хочу,  дивлюся, коли зручно, обираю проповідників і музику 
за своїми вподобаннями, виходжу з церкви, коли захочу, можу собі сидіти пити каву і молитися. Таке ставлення призводить 
до враження, що християнство, це щось  другорядне, те, що вижило себе за  формою і змістом. 
 

Якщо ми прагнемо мати близькі стосунки з Богом, з церквою, а церква, це живий організм, це люди, то спитаймо самих 
себе, чи готові ми вкласти весь наш потенціал у служіння для церкви. 
 

Церква це не є клубом за інтересами, не місце розваг, а громада віруючих християн, охрещених в ім'я Отця і Сина і Святого 
Духа. 
 

Пригадаймо, що таке церква. Слово «церква» походить від грецького «еклезія», що означає «зібрання». Це певна група 
людей, яких обрав Ісус Христос, відокремлених від світу. Таке зібрання людей називали «церквою». Церква – це місце 
служіння один одному. 
Церква – це місце, де ми можемо реалізувати свій духовний потенціал. Це – місце поклоніння Богові. Все, що звершує Бог 
сьогодні, Він звершує через Свою Церкву, через нас, - людей.  Ось чому диявол постійно  атакує Церкву, тому що   Вона 
«стовп і підвалина істини» (1 Тим. 3:15). 
 

Церква – ковчег порятунку для людей, Боже представництво у світі, через що проходять радикальні зміни у серцях людей. 
  

 Християнська спільнота, як це було в апостольські часи, ніколи не робила з себе зачинений підвал, а навпаки християни 
шукали можливість бути частиною суспільства. Жодна трансляція не може зрівнятися з особистою участю в Літургії. 
  

 Небезпека онлайн-трансляції в тому, що вона несе загрозу віддалити нас від особистої та інтимної зустрічі з втіленим Богом, 
який вручив Себе нам у реальний, а не віртуальний спосіб. 
 

 Ми всі можемо подивитися трансляцію, але не можемо причаститися через екран. 
  

 І ще одне слід пам'ятати, що християнська спільнота має вимір богословський, за образом Святої Трійці, він кличе нас до 
взаємин один з одним, з живою церквою, а не віртуальною, тому що Господній дім передбачає присутність Божих дітей у 
храмі. 
 

Де двоє-троє зберуться в Iм'я Mоє - тaм Я серед ниx. (Мтф.18:20) 
 
Прот. о. Володимир  
 

	
	

PARISH	EVENTS	AND	ANNOUNCEMENTS	
 
 

TRANSLATOR UKRAINIAN TO ENGLISH:  We are looking for a volunteer to translate Fr. Volodymyr’s articles for the weekly 
bulletin.  Our current translator is no longer available.  If you have some time to spare, please contact Luba Pukas 
at lpukas@bell.net. 
 
PANAKHYDA:  On Sunday, September 18, 2022, following the Divine Liturgy a memorial service will be celebrated for Julia (Kozicka) 
Varvarich, mother of Monique Varvarich, to mark the 5th anniversary of her repose in the Lord on September 12.  May her memory 
be eternal. 
 
PATRONAL FEAST DAY:  Our temple is named after "Sophia, the Wisdom of God", which is celebrated on September 21, the Feast of 
the Nativity of the Most Holy Theotokos.  Our annual parish celebration will take place on Sunday, September 25, 2022.  This year 
the celebration will take place in a less formal fashion (no sit-down banquet and festive program) due to the fact that a third of our 
hall is being used for humanitarian aid for newcomers, who have fled the war in Ukraine.  As usual, there will be a Divine Liturgy, and 
a light snack in the church hall (sandwiches - stuleniki).  Later on, and weather-permitting, parents and children may play in Parc de 
l'Ukraine, which is located behind the church.  Everyone is invited.  Free admission! 
 



PATRONAL FEAST DAY CELEBRATIONS IN OTTAWA: Assumption of the Blessed Virgin parish will be celebrating their patronal feast 
on Oct. 2, 2022.  Father Volodymyr will join Metropolitan Ilarion and Bishop Andriy in the Hierarchical Divine Liturgy.  On that day, 
Father Steven Bigham will celebrate the Divine Liturgy at St. Sophie Cathedral at 10:00 am. 
 
PATRONAL FEAST DAY & CELEBRATION OF 70TH ANNIVERSARY OF ST. MARY THE PROTECTRESS (POKROVA) IN MONTREAL:  
Oct. 16, 2022.  Father Volodymyr will celebrate a Typika (Noon Service) at 9:00 am at St. Sophie Cathedral.  He will then celebrate 
the Divine Liturgy at St. Mary the Protectress (Pokrova) at 10:00 am.  There will be no Divine Liturgy at St. Sophie that day.. 
 
BAPTISM:  Saturday, September 24, 2022, Roman Maslenikov, son of Ivan and Kateryna Maslenikov. 
 
PARISH COUNCIL MONTHLY MEETING:  Tuesday, September 20, 2022 at 6:30 pm online.  If parishioners are interested in 
participating in a meeting, please contact the vice-president, Luba Pukas, lpukas@bell.net 
 
MYSTERY OF CONFESSION & HOLY COMMUNION:  If you  are planning to go to confession and partake in Holy Communion, please 
do so before the Sunday morning Divine Liturgy, so that Fr. Volodymyr can commence on time. Confession at 9:30 - Liturgy at 10:00.  
 
VISITING THE SICK: Please inform Fr Volodymyr when a parishioner is admitted or discharged from a hospital or nursing home. 
 
SUNDAY SCHOOL:  Registration for Sunday school for children ages 5-12 continues.  Parents who wish to register their children, 
contact Fr. Volodymyr 514-947-2235 or Dobrodiyka Lyudmila Popovych 438-881-8054.  Religious education will be held in the church 
hall after Liturgy from 12:30 – 1:00 pm. 
 
METR. ILARION UKRAINIAN SCHOOL - invites students aged 5-12 to enrol and take up the study of the Ukrainian language and its 
literature.  Registration is September 17, 2022 at 9:00 am.  Classes are held every Saturday morning at 9:00 am on church premises. 
For more information, call Dobr. Ludmila Popovich at 438-881-8054. 
 
ENGLISH CONVERSATION GROUP:  Join our free English conversation group Sundays, after Divine Liturgy, in the church hall and 
make new friends.  All are welcome! 
 
CHORAL SINGING:  Rehearsals are on Sundays at 9:00 am in the church hall.  For more information, please contact Helena 
Waverchuck at 514-620-9494.  New members are welcome! 
 
FELLOWSHIP HOUR:  Every Sunday, after Divine Liturgy, join us for coffee and refreshments.  This is an opportunity for our 
parishioners to meet and welcome guests to our family parish.  Please choose a date on the sign-up sheet in the parish hall. 
 
SIGN UP FOR FELLOWSHIP COFFEE:  We encourage our parishioners to host a fellowship coffee hour.  All that is required are sweets, 
perhaps a small snack.  Nothing fancy.  Coffee, tea, milk and a beverage is provided by the parish. 
 
YOUTUBE CHANNEL:  Saint Sophie Montreal.  We are streaming our services from YouTube. Please subscribe! 
 

	
GENERAL	INFORMATION	

 

NEW UKRAINIAN TV IN MONTREAL: UKRAINIAN WAVE:  Tuesdays at 8:30 PM on ICI Television: icitelevision.ca 
 
УКРАЇНСЬКИЙ ЧАС / UKRAINIAN TIME RADIO:  Saturdays at 6:00 PM on CFMB 1280 AM Radio Montréal or 
online: UkrainianTime.com  (Ukrainian, English and French) 
 
CONTACT INFORMATION UPDATE:   Please contact Luba Pukas at lpukas@bell.net if your status, address, telephone numbers or e-
mail address have changed. 
 
RECEIVE THE SUNDAY BULLETIN BY EMAIL:  If you wish to receive the weekly bulletin in electronic form, please inform 
Luba Pukas, lpukas@bell.net. 
 
MEMBERSHIP DUES: 
      The Parish Council wishes to remind members that single membership is $180 and $300 for family. Those who did not pay yet for 
this year, please do so as soon as you can. 



      Please note: For 2022, of the parish membership fee ($180 single; $300 family), our levy to the Ukrainian Orthodox Church of 
Canada (UOCC) is $115/member and to the Eastern Eparchy $20/member, total $135. These monies do not cover operating 
expenses of our parish. We are dependent on the goodwill of members and friends for financial contributions. 
       Also, we would like to remind you that the collection basket is no longer passed around during worship services. Please drop 
off your offerings in the new donation box in the vestibule of the church. Your financial support is much appreciated. 
  
ONLINE DONATIONS & MEMBERSHIP PAYMENTS can be made by visiting www.canadahelps.org or via Interac e-Transfer to 
stsophiemtl@gmail.com.  Thank you for your generosity. 
 

 
RECEIPT	OF	HUMANITARIAN	AID	FOR	NEW	ARRIVALS	FROM	UKRAINE	

	

Saturday	from	10:00	am	to	4:00	pm,		Sunday	from	12:00	to	2:00	pm	
 

Closed September 25 
		

We invite everyone to the weekly Sunday Divine Liturgy from 10:00 am to 12:00 pm 
Fellowship and coffee for new arrivals and parishioners in the church hall after the worship service. 
EVERYONE IS WELCOME!! 
 

 

 
ONLINE	SERVICES	

 
With the onset of the pandemic, our Sunday services have gone online to reduce the transmission of the virus.  It should be 
emphasized that the pandemic shook not only social and family life, but affected the life of the church community.  What I observe 
is that after the pandemic subsided, online services remain popular.  The technology allows this to happen, there is nothing wrong 
with that.  The benefit is that we can all be at the service and pray together.  So, today’s technology opens up many opportunities.  
Today, many people think such online services are great:  they say, I can sleep in, I can watch when it’s convenient, I can choose 
preachers and music according to my preferences, I can leave the service when I want, I can sit and drink coffee and pray at the 
same time.  Then, most people come to the conclusion that Christianity is something that is not popular, something that has outlived 
itself in form and content. 
 

If we aspire to have a close relationship with God and the church because the church is a living organism, then let’s ask ourselves 
whether we are ready to invest our potential in serving the church.  
 

The church is not a club for interests or entertainment, but a community of Christian believers, baptized in the name of the Father 
and the Son and the Holy Spirit. 
 

Let’s remember what the church is.  The word “church” comes from the Greek word “ekklesia”, which means “gathering”.  This is a 
separate group of people who were chosen by Jesus Christ, separated from the world.  Such a gathering of people was called a 
“church”.  A church is a place of service to one another. 
 

The church is a place where we can realize our spiritual potential.  This is a place of worship of God.  Everything that God 
accomplishes today, He accomplishes through His Church, through us people.  That is why the devil constantly attacks the Church, 
because it is “the pillar and foundation of the truth” (1 Tim. 3:15). 
 

The Church is the ark of salvation for people, God’s representation in the world, through which radical changes in people’s hearts 
take place. 
 

The Christian community, as it was in the apostolic times, never made of itself a closed chamber.  On the contrary, Christians sought 
the opportunity to be a part of society.  No broadcast or online transmission can compare to personal participation in the Liturgy.  
 

The danger of online broadcasts is that it threatens to distance us from a personal and intimate encounter with the incarnate God 
who has given Himself to us in a real and not an online way. 
 

We can all watch the broadcast, but we cannot receive communion through the screen. 
 

One more thing should be remembered that Christian community has a theological dimension, according to the image of the Holy 
Trinity, it calls us to relationships with each other and with a living church, because the Lord’s house presupposes the presence of 
God’s children in the temple. 
 

For where two or three are gathered in My name, I am there in the midst of them.  (Matthew 18:20) 
 

o. Volodymyr Kouchnir 


