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

	
	

 
РОЗКЛАД НЕДІЛЬНИХ БОГОСЛУЖІНЬ - SCHEDULE OF SERVICES 

 
У зв`язку з пандемією, для бажаючих приступити  до Св. Сповіді і Св. Пречастя- сповідь буде загальна перед молитвою  до Св. 

Причастя (вірою Господи і визнаю...)  а для роздачі Св. Причастя будуть використовуватися одноразові ложички. 
 

Due to the pandemic, Holy Confession will only be done as a group, before the reading of the Holy Communion prayer. Disposable 
spoons will be used for Holy Communion. Personal confessions are by appointment only. 

 
Ми продовжуватимемо пряму трансляцію наших недільних відправ. We will continue to live stream our Sunday services. 

  
 
29-го листопада, 25-тa неділя після Тройці                                                          November 29, 25th Sunday after Pentecost                                                                                                                                          
Літургія 10:00 ранку                                                                                                                                     Divine Liturgy at 10:00 am                                                                                                                                                                                                                 
  
4-го грудня, Введення  в Храм                                                                                      December 4, The Entry of the Most Holy  
Пресвятої Богородиці                                                                                                                               Theothokos into Temple                                                                                                                                         
Літургія 9:30 ранку                                                                                                                                         Divine Liturgy at 9:30 am 
  
6-го грудня, 26-тa неділя після Тройці                                                                     December 6, 26th Sunday after Pentecost                                                                                                                                          
Літургія 9:30 ранку                                                                                                                                         Divine Liturgy at 9:30 am 
Англійська обідниця 11:00 ранку                                                                                                    English noon service at 11:00 am 
 
13-го грудня, 27-мa неділя після Тройці                                                                 December 13, 27th Sunday after Pentecost                                                                                                                                          
Літургія 10:00 ранку                                                                                                                                     Divine Liturgy at 10:00 am                                                                                   
 
Потребують наших молитов:  Теодосія Бавер, Віра Бучак-Сиґен, Тарас Гукало, Людмила Кочерга, Николай Михайлюк,  
Олекса Пачковський, Ольгa Піно, Юлія Пушкар, Оксанa Русин, Зеновія і Петро Сафулко, Стефанія Шевчук, Данило і 
Антоніна Стечишин, Марія Текела, Олеся Волощук, Марія Залевська, Анна Зубенко, Маруся Зимовець, Юрій Панчук, 
Теодор і Ксеня Самолюк, Орися Авдимірець, Галина Вакулін, Марія Двигайло Житинська,Павло Двигайло, Дженефер 
Кушнір, Олена Ланчерес, Маріо і Анастасія Онищук, Софія Остапчук 
 

Prayers for health:  Theodosia Bawer, Vera Buchak-Séguin, Taras Hukalo, Ludmila Kocherha, Nickolai Michailuk, Mario and 
Anastasia Onyszchuk, Alex Pachkowsky, Olga Pineau, Julie Puszkar, Oksana Rusyn, Zenovia & Peter Safulko, Stella Shewchuk, 
Dan & Antonina Stechysin, Mary Tekela, Lesia Voloshchuk, Maria Zalewski, Anna Zubenko, Marusia Zymowec, George Panciuk, 
Teddy and Xenia Samoluk, Orysia Avdimiretz, Halyna Wakulin, Mary Dwyhajlo Zytynsky, Paul Dwyhajlo, Jennifer Kushnir, Helen 
Lancheres, Zofia Ostapchuk.  



 

 

 
 

ПАРАФІЯЛЬНІ ПОДІЇ ТА ОГОЛОШЕННЯ PARISH EVENTS AND ANNOUNCEMENTS 
 
ПОДЯКА - Наша парафія висловлює сердечну подяку 
Reid Farrill та Катрусі Гомонко, за щедру пожертву в 
сумі $10,000.00 у пам’ять її батька Михайла Гомонка, 
довголітний парафіянин, який спочив у Господі 4 
травня 2020. Покійний довгі роки служив у церковній 
раді (фінансовим секретарем  та був членом 
наглядової ради), один із засновників Кредитової 
спілки ім. І.Мазепи при нашій парафії, яка в даний час 
входить до складу Української Народної Каси. Вічна 
йому пам’ять.     

 
EXPRESSION OF THANKS - Our parish is grateful to Reid Farrill and 
Kathleen Homonko for their princely donation of $10,000.00 in memory 
of her father Michael Homonko, who fell asleep in the Lord on May 4, 
2020.  Michael served for many years on parish council (as financial 
secretary and member of the audit committee) and he was one of the 
founding members of the Mazeppa Credit Union, now part of Caisse 
Populaire Desjardins Ukrainienne de Montréal. May his memory be 
eternal. 
 
 
 

 
ПАНАХИДА - ВІДЗНАЧЕННЯ ГОЛОДОМОРУ-
ГЕНОЦИДУ 1923-33 рр.сьогодні в неділю, 
29 листопада 2020 після Літургії  за упокій душ жертв 
Голодомору. 
 

 
PANAKHYDA – HOLODOMOR-GENOCIDE 1932-33: 
Sunday, November 29th, 2020, following the Divine Liturgy, for the 
repose of the souls of the Holodomor victims. 
 

 
ДУХОВНІ РОЗМОВИ ДЕКАНАТУ  МОНРЕАЛЬ-
ОТТАВА УПЦ в КАНАДІ  
Ми запрoшуємо кожної п'ятниці від 20:00-21:00 он-
лайн на Facebook (Ukrainian Orthodox Cathedral in 
Ottawa) на духовну розмову настоятелів трьох 
парафій нашого Деканату: Прот. о.Ігора Куташа, о. 
Ігора Охримчука і  Прот. о. Володимира Кушніра.  Під 
час розмови учасники можуть писати запитання і 
хтось з отців вам відповість. 
 

 
SPIRITUAL DISCUSSION LED BY UOCC MONTREAL-OTTAWA 
MISSION DEANERY CLERGY:  All are invited to join them, Fridays 
8pm-9pm on Facebook (Ukrainian Orthodox Cathedral in Ottawa). You 
may post questions and commentaries.  Participants include: Very Rev. 
Dr Ihor Kutash, Fr Ihor Okhrimtchouk and Very Rev. Volodymyr 
Kouchnir. 
 
 

 
СЕРІЯ ДУХОВНИХ ДОПОВІДЕЙ -  перша доповідь 
відбудеться 13 грудня, 2020 і триватимуть що місяця 
до червня 2021 року. Теми доповідей розміщені в 
нашому церковному листку, на нашій елетронній 
сторінці www.stSophieMontreal.com та на Facebook: 
OFFICIAL Saint Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral. 
Тема першої доповіді: “ Безконечне коло - від Бога, 
до Бога” - прот. Богдан Гладьо (Ошава, Онтаріо), 
після Літургії в церкві (ліміт 25 осіб) та в 
онлайн режимі, а запитання можна задавати на 
Facebook. Запрошуємо всіх бажаючих. 
 

 
ST. SOPHIE ADULT MINISTRIES LECTURE SERIES:  The first lecture 
will begin on December 13, 2020 and will continue monthly until June 
2021. The topics of the lectures are available in our church bulletins, on 
our website www.stSophieMontreal.com and Facebook page: OFFICIAL 
Saint Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral. 
The first lecture “An infinite circle - from God to God” (in Ukrainian) 
will be presented by Very Rev. Bohdan Hladio (Oshawa, ON), following 
Divine Liturgy in the church (25  people max).  Lectures will be live 
streamed and questions may be posted on Facebook. Everyone is 
encouraged to attend. 
 

 
ПРИСУТНІСТЬ НА ЛІТУРГІЇ:  Щоб не перевищувати 
ліміт у 25 осіб (згідно з директивами уряду Квебеку), 
для відвідування недільної Літургії Вам потрібно 
зареєструватися до 12 години суботи (днем 
раніше) у Анни Малиновської за номером (514) 232-
2818 або home_anna@hotmail.com  
 

 
CHURCH ATTENDANCE:  In order to not exceed 25 people (according 
to Quebec government directives), to attend Sunday Liturgy you are 
required to preregister by Saturday 12 pm of the week of the Liturgy 
with Anna Malynowsky (Анна Малиновська) at (514) 232-2818 
or home_anna@hotmail.com 
  

 
У зв'язку з пандемією, для бажаючих приступити  
до Св. Сповіді  та Св. Пречастя- у звязку з 
пандемією,  сповідь буде загальна  а для роздачі 
Св. Причастя будуть використовуватися 
одноразові ложички. 

 
Due to the pandemic, Holy Confession will only be done as a group, 
before the reading of the Holy Communion prayer. Disposable 
spoons will be used for Holy Communion. Personal confessions 
are by appointment only. 
 

 
ЦЕРКОВНИЙ ХОР:  Під час богослужінь співатимуть 
лише 2-4 співаки.  

 
CHURCH CHOIR:  Only 2-4 singers will sing during the services.  

 
ВІВТАРНА ДРУЖИНА:  прислужники під час пандемії 
просимо стриматися у прислуговуванні у вівтарі. 

 
ALTAR SERVERS:  There will be no altar servers. 



 

 

ЗАГАЛЬНI ІНФОРМАЦІЇ GENERAL INFORMATION 
 
ПАРКУВАННЯ:  Парковка обмежена через те, що 
Bellechasee зараз є односторонньою вулицею (захід), 
а паркування дозволено лише з одного боку. Alfred 
Dallaire Memoria дозволяє нам користуватися їх 
парковкою лише в неділю вранці. 

 
PARKING:  Parking is limited due to the fact that Bellechasse is now a 
one-way street (west) and parking is only allowed on one side. Alfred 
Dallaire Memoria is allowing us to use their parking lot Sunday mornings. 
 

 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: якщо ви поміняли або 
плануєте міняти свою домашню чи поштову адресу, 
зверніться до Володимира Остапчука 
vostapchuk76@gmail.com.  

 
CONTACT INFORMATION UPDATE:  - Please contact Walter 
Ostapchuk at vostapchuk76@gmail.com if your status, address, 
telephone numbers or e-mail address have changed.  

 
ВИ НЕ БАЧИЛИ ДОВШИЙ ЧАС В ЦЕРКВІ СВОЇХ 
ДРУЗІВ? Зателефонуйте їм. Довідайтеся як вони 
поживають. Дайте їм знати, що ви про них думаєте та 
турбуєтеся. Добре слово  та ваша увага - зігріє душу 
людині. 

 
HAVEN`T SEEN SOMEONE IN A WHILE IN THE CHURCH?  Give 
them a call. See how they are doing. Let them know that you not only 
miss them but also care enough to see if everything is okay. A kind word 
can go a long way. 

 
ЧЛЕНСЬКА ВКЛАДКА Церковна рада нагадує 
парафіянам, хто ще не заплатив свою членську 
вкладку до церкви, зробіть це якомога швидко. 
Одинокі $180; Родина $300. 

 
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.  
 

 
ПЕРЕКАЗАТИ ПОЖЕРТВУ ДЛЯ ЦЕРКВИ АБО 
ЗАПЛАТИТИ СВОЮ ЧЛЕНСЬКУ ВКЛАДКУ  
НАТИСНІТЬ:  www.canadahelps.org або надішліть 
через електронний переказ Interac E-Transfer на 
адресу stsophiemtl@gmail.com. Дякуємо за ваші щирі 
пожертви. 

 
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. 
 

 

Слава Ісусу Христу! 

Дорогі брати і сестри! 

В неділю, 22 листопада, 2020 у Митрополичій Катедрі, відубулася урочиста подія, відзначення 10-літнього 
ювілея, Його Високопреосвященства, Митрополита Юрія, Первоїєрарха нашої церкви в Канаді. Пройшло вже 
десять років, як Бог покликав Вас очолити нашу церкву. 

Ваше Високопреосвященство, Високопреосвященніший Владико Юрію! 

Від Монреальсько-Отавського деканату, включно громадою Катедри Св. Софії м. Монреаль, настоятелем 
парафії,  головою церковної ради, та всіх вірних нашого Собору, із щирою любов’ю вітаємо Вас дорогий 
Владико з Вашим ювілеєм.  

Відзначення Вашого ювілею – це радісна подія для нашої церкви. Ми разом із Вами підносимо до престолу 
Всевишнього наші молитви, дякуючи Богові за Ваше служіння, що засіваєте у наших серцях. зерна милосердя, 
любові, віри й надії.  

Дякуємо Богові за те, що покликав Вас на дорогу жертовної посвяти Церкві та рідному народові – на дорогу 
архіпастирського служіння, яке не легким і відповідальним.  

Дякуємо за вашу безпосередню участь у процесі  та сприянні відновлення Помісної Церкви в Україні. 

Прийміть у цей день наші щирі вітання. Бажаємо Вам рясних Божих благословень, допомоги Святого Духа в  
Вашому архипастерському служінні на славу Божу та для добра нашої Церкви. 

Бажаємо Вам міцного здоров'я, радості та твердості у вірі, та щедрих Божих благословень та заступницва 
Пресвятої Діви Богородиці та допомоги вашого духовного покровителя Св. Юрія Переможця! 

Прот. Володимир — настоятель 
Симон Куклевський — голова церковної ради 

 



 

 

Glory to Jesus Christ! 

Dear brothers and sisters! 

On Sunday, November 22, 2020, in the Metropolitan’s Cathedral, Holy Trinity, a solemn event took place, celebrating 
the 10th anniversary of the election of His Eminence, Metropolitan Yurij, as the Primate of our church in Canada. It has 
been ten years since God called Your Eminence to lead our Church. 

The Montreal-Ottawa Deanery, which includes the community of St. Sophie Cathedral in Montreal, the Parish Rector, 
the Chair of the Church council, and all the faithful, sincerely congratulate you, dear Metropolitan, on your anniversary. 

This celebration of your anniversary is a joyful event for our Church. We offer our prayers, together with your 
Eminence, before the Throne of the Most High, thanking God for your service as you sow in our hearts the seeds of 
mercy, love, faith and hope. 

We thank God for calling you to the path of sacrificial consecration to the Church and to your people - to the path of 
archpastoral ministry, a path fraught with challenges and weighty responsibilities. 

We especially thank you for your direct participation in the process of the restoration of the Local Church in Ukraine. 

Beloved Metropolitan Yurij!  Please accept our sincere congratulations on this day. We wish you God's abundant 
blessings, the help of the Holy Spirit in your archpastoral ministry for the glory of God and for the good of our Church. 

We wish you good health, joy and firmness in faith, as well as the abundant blessings of God and the intercession of 
the Most Holy Virgin Mary and the help of your spiritual patron St. George the Conqueror! 

Archpriest Volodymyr Kouchnir – Parish Rector 
Simon Kouklewsky – Parish Council Chair     

 
 

HOLY EUCHARIST – THIRD SACRAMENT OF THE CHURCH 
It can doubtlessly be said that the central sacrament of the Church is Holy Eucharist. It is the sacrament of sacraments. It 

was established by Christ Himself: “When it was evening,” Jesus “took bread, and blessed, and broke it, and gave it to the disciples 
and said, `Take, eat; this is My body, broken on behalf of all for the forgiveness of sins,’ and “He took the cup, and when He had 
given thanks He gave it to them, saying, `Drink of it, all of you; for this is My blood of the New Covenant, which is shed for many for 
the forgiveness of sins.'” Christ added, “Do this in remembrance of Me” (Matthew, 26:20-9; Mark, 14:17-25; Luke, 22:14-38; John, 
6:27-69; 1 Corinthians, 11:23-26).  

The Christian Eucharist is a meal specifically connected with the Passover meal of the Old Testament. At the end of his life 
Christ, the Jewish Messiah, ate the Passover meal with his disciples. Originally a ritual supper in commemoration of the liberation of 
the Israelites from slavery in Egypt, the Passover meal was transformed by Christ into an act done in remembrance of him: of His 
life, death and resurrection as the new and eternal Passover Lamb who frees men from the slavery of evil, ignorance and death and 
transfers them into the everlasting life of the Kingdom of God. 

From these words of Christ we see that the Holy Eucharist is truly the body and blood of Christ. It is not a symbol. It is truly 
the body and truly the blood of Christ. Christ did not say that “this symbolizes My body” and “this symbolizes My blood.” He said, 
“this is My body” and “this is My blood.” Of course, even after the celebration of the Holy Eucharist, all we see with our human eyes 
is bread and wine. Even the taste on our tongues is that of bread and wine. In reality and in essence, though, that which we see and 
that which we taste is truly the body and blood of Christ. How does this happen? How does this change occur? No one can say. It is 
done in a mysterious way with the intervention of the Holy Spirit. As the celebrant says: “And make this bread the precious Body 
of Your Christ, and that which is in this cup the precious Blood of Your Christ.” Therefore, from the above words of Christ 
we see that this sacrament was established by Christ “for the forgiveness of sins.” The main purpose of the sacrament then 
is the forgiveness of man’s sins. Along with the forgiveness, though, come the sanctification and glory, eternal life. This is why when 
the celebrant gives Holy Communion, he says to each person: “the Body and Blood of Christ, for the forgiveness of your sins and 
life eternal.” 

Even from the words of Christ it appears that this sacrament of Holy Eucharist is preeminently the sealing of the New 
Covenant between God and man. It is the testament of reconciliation and friendship. 

Beyond the above statements, the very words of Christ reveal that this sacrament has to be repeated “in remembrance” of 
Christ, of His incarnation, sacrifice on the cross, burial, resurrection, and of His ascension into Heaven to be seated at the right 
hand of the Father, and His second glorious coming. 

In other places in Holy Scripture, Christ has assured us that His Body is “truly food” and His Blood is “truly drink.” 
Moreover, this is shown by the fearsome saying that “whoever does not eat My body and does not drink My blood, has no life in 
him.” This proves that the Holy Eucharist is the spiritual nourishment of man. Just as man cannot live without natural nourishment, 



 

 

so neither can he live without spiritual nourishment–the body and blood of Christ–without Holy Eucharist. Christ makes this very 
clear. He says that “unless you eat the flesh of the Son of man and drink His blood, you have no life in you; he who eats My flesh 
and drinks My blood has eternal life” (John, 6:53-54). 

Holy Eucharist unites man with God. It deifies him. Since man unites with God, he also unites with other people. St. Paul 
says that “because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the One Bread” (1 Corinthians, 10:17). 
This unifying of the people among themselves into one body is like the unity of the three Persons of the Holy Trinity, Father, Son, 
and Holy Spirit. 

We could say that the fruits of Holy Eucharist are the following: forgiveness of sins, cleansing, sanctification, justification, 
unity with God and with each other, spirituality, eternal life, glory, theosis. 
 In order for man to have all the fruits and benefits of the Holy Eucharist, he needs first to partake of it often. How often? 
Every time he attends the Divine Liturgy; and secondly, he needs to “approach with the fear of God, faith, and with love.” In other 
words, to approach worthily, with reverence and faith in God, and with total love towards God and man. 
 Holy Eucharist is celebrated in the Church, but it can be celebrated in an open space or anywhere for that matter in times 
of necessity. It can be celebrated once per day. It is performed during the Divine Liturgy. Bread and wine are offered. This bread 
and wine are sanctified and, though they are physical substances, through the intervention of the Holy Spirit they are transformed 
into spiritual things–into the body and blood of Christ. God created, out of nothing, the visible (physical) and invisible (spiritual) 
world. From physical things–bread and wine–He makes the body and blood of Christ. 
 The sacrament of the Eucharist is also called holy communion since it is the mystical communion of men with God, with 
each other, and with all men and all things in him through Christ and the Spirit. The eucharistic liturgy is celebrated in the Church 
every Sunday, the Day of the Lord, as well as on feast days. Except in monasteries, it is rarely celebrated daily. Holy Communion is 
forbidden to all Orthodox Christians on the week days of Great Lent except in the special communion of the Liturgy of the Pre-
sanctified Gifts (see below) because of its joyful and resurrectional character.  
 The Eucharist is always given to all members of the Church, including infants who are baptized and confirmed. It is always 
given in both forms—bread and wine. It is strictly understood as being the real presence of Christ, His true Body and Blood 
mystically present in the bread and wine which are offered to the Father in his name and consecrated by the divine Spirit of God.  
 O God, how much amazement and delight we receive from Your great deeds. Your deeds are unfathomable, and Your 
wonders are incomprehensible. The way of our salvation is impossible for our limited minds to understand. I gaze with wonder and 
fear at the mystery of mysteries, the Holy Eucharist. We approach with faith and with love, yet we are unworthy. Make us worthy of 
this great gift. Do not allow us to partake “in judgment or condemnation” but for cleansing and sanctification, for forgiveness of sins, 
for glory and holy communion, and for life eternal. We thank You. O Lord, “Abide in us.” 
                       

 
ТАЇНСТВО ПРИЧАСТЯ- ТРЕТЄ ТАЇНСТВО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

Без сумніву, можна сказати, що центральним таїнством Церкви є Свята Євхаристія. Це таїнство встановив Сам 
Христос: “Коли настав вечір”, Ісус “взяв хліб, благословив і, розламавши його, дав учням і сказав:„ Візьміть, їжте; це Моє 
тіло,« Він узяв чашу, і, подякувавши, подарував їм, кажучи: «Пийте з неї всі! бо це Моя кров Нового Завіту, що проливається 
на відпущення гріхів ". Христос додав:" Робіть це на спомин про Мене "(Матвій, 26: 20-9; Марк, 14: 17-25 ; Лука, 22: 14-38; 
Іван, 6: 27-69; 1 Коринтянам, 11: 23-26). 

Свята Євхаристія -  спеціально пов’язана з пасхальною трапезою Старого Завіту. Наприкінці свого життя Христос, 
споживав  пасхальну трапезу зі своїми учнями. Спочатку ритуальна вечеря була в пам'ять про звільнення ізраїльтян із 
рабства в Єгипті, пасхальна трапеза була перетворена Христом в акт, зроблений на згадку про нього: про Його життя, 
смерть і воскресіння як нове і вічне Пасхальне Ягня, яке звільняє людей від рабства зла, невігластва та смерті і переносить 
їх у вічне життя Царства Божого. 

З цих Христових слів ми бачимо, що Свята Євхаристія - це справді тіло і кров Христа. Це не символ. Це справді тіло 
і справді кров Христа. Христос не сказав, що "це символізує Моє тіло" і "це символізує Мою кров". Він сказав, “це Моє тіло” і 
“це Моя кров”. Звичайно, навіть після святкування Пресвятої Євхаристії все, що ми бачимо своїми людськими очима - це 
хліб та вино. Навіть єсмак  - хліб та вино. Однак насправді і по суті те, що ми бачимо і те, що ми смакуємо, - це справді тіло і 
кров Христа. Як це відбувається? Як відбувається ця зміна?  
  Це робиться таємничим чином із втручанням Святого Духа. Отже, із наведених вище слів Христа ми бачимо, що це 
таїнство було встановлено Христом «для прощення гріхів». Отже. основною метою причастя є прощення гріхів людини. 
Однак разом із прощенням приходить освячення і слава, вічне життя. Ось чому, коли ми причащаємося, священик подаючи 
святі Тайни говорить: «Тіло і Кров Христа, на прощення ваших гріхів і життя вічне». 

Навіть зі слів Христа виходить, що це таїнство Святої Євхаристії є винятково печаткою Нового Завіту між Богом і 
людиною. Це є свідченням примирення між Богом і людиною.. 

Окрім вищезазначених висловлювань, самі слова Христа показують, що це таїнство здійсюється «на згадку» про 
Христа, Його втілення, жертву на хресті, поховання, воскресіння та Його вознесіння на небо,  

В інших місцях Святого Письма Христос запевнив нас, що Його Тіло є «справді їжею», а Його Кров - «справді 
питвом». Більше того,  Христос попереджає, що «хто не їсть мого тіла і не п’є моєї крові, той не має в собі життя». Це 



 

 

доводить, що Свята Євхаристія є духовним живленням людини. Як людина не може жити без природного харчування, так і 
без духовного харчування - тіла та крові Христа - без Святої Євхаристії. Христос це дуже чітко дає зрозуміти. Він каже, що 
“якщо ви не їсте плоть Сина Людського і не п’єте Його крові, у Вас немає життя; хто їсть Моє тіло та п'є Мою кров, той має 
вічне життя »(Іван, 6: 53-54). 

Свята Євхаристія поєднує людину з Богом. Це обожнює його. Оскільки людина поєднується з Богом, вона також 
поєднується з іншими людьми. Св. Павло каже, що «оскільки є один хліб, то ми, багато людей, - це одне тіло, бо всі ми 
приймаємо Єдиний Хліб» (1 Коринтянам, 10:17). Це об’єднання людей між собою в одне тіло схоже на єдність трьох Особ 
Святої Трійці, Отця, Сина і Святого Духа. 

Можна сказати, що плоди Святої Євхаристії є такі: прощення гріхів, очищення, освячення, виправдання, єдність з 
Богом та один з одним, духовність, вічне життя, слава, теоса. 

Щоб людина мала всі плоди та переваги Святої Євхаристії, їй  потрібно часто приймати її. Як часто? Кожного разу, 
коли ми відвідуємо Божественну Літургію; по-друге,  потрібно «підходити зі страхом Божим, вірою та любов’ю». Іншими 
словами, підходити гідно, з благоговінням і вірою в Господа і з цілковитою любов’ю. 

Свята Євхаристія відправляється  в Церкві, але її можна святкувати на відкритому просторі, коли це необхідно.  
Таїнство євхаристії також називають святим причастям, оскільки це містичне єднання людей з Богом, між собою та 

з усіма людьми відбувається  через Христа і Св. Духа. Євхаристійну літургію відправляють у Церкві щонеділі, в день 
великих свят, а також у святкові дні, за винятком монастирів, де Літургія служиться щодня.  

У Великий піст,  Св. Літургію заборонено служити, через його радісний та воскресний характер. Отже,  щоб не 
залишити Св. Причастя у великий піст вірних, служиться Літургія Раніш Освячених дарів.  Св. Причастя завжди дається всім 
членам Церкви, включаючи немовлят, які охрещені.  

Боже, скільки насолоди ми отримуємо від Твоїх великих дарів. Твої дороги незбагненні, а твої чудеса незрозумілі. 
Шлях нашого спасіння неможливо зрозуміти нашим обмеженим розумом. Ми з  подивом і страхом дивимося на таємницю із  
таємниць, Святу Євхаристію. Ми підходимо з вірою та любов’ю, проте ми негідні. Зроби нас гідними цього чудового дару. Не 
дозволь нам брати участь “у суді чи осуді”, але для очищення та освячення, прощення гріхів, для  життя вічного. Ми дякуємо 
Тобі Господи за жертву на Христі і просимо  “пробувай у нас”. 


