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ВЕРБНА/ЛОЗОВА
НЕДІЛЯ

ENTRANCE OF
OUR LORD INTO
JERUSALEM
PALM SUNDAY

24-го Квітня 2016

April 24, 2016

6-та Неділя Великого Посту --- 6th Sunday of Great Lent

РОЗКЛАД ВОСКРЕСНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ
ВІТАЄМО ГОСТЕЙ ДО НАШОГО ХРАМУ
Неділя, 24-го квітня
Вербна/Лозова Неділя
Сповідь - 9:00 до 9:50 год. ранку
Літургія в 10:00 год. ранку.
Посвячення верби
26-го Квітня, Вівторок
Благовіщення Пр. Богородиці
Літургія о 9:30 год. ранку
Сповідь – 9:00 до 9:30 год. ранку
27-го Квітня, Страсна Середа
Літургія Раніш Освячених Дарів
в 9:30 год. ранку.
Сповідь – 9:00 до 9:30 год. ранку
ТАЇНСТВО МАСЛОСВЯТТЯ в 6:30 год. вечора
28-го Квітня, Страсний Четвер
Літургія Василя Великого,
9:30 год. ранку.
Сповідь - 9:00 - 9:30 год. ранку. Після Літургії Сорокоусти
СТРАСТІ - Утреня з Читанням 12-ть Євангелій
Початок 6:30 год. вечором
29-го Квітня, Страсна П `ятниця
Вечірня з виносом
Плащаниці - в 5:00 год. після обіду.
30-го Квітня, Страсна Субота
Літургія в 9:00 год.ранку
Сповідь від 8:30 до 9:00 год.ранку
Посвячення пасок в 5:00 год.вечора в церковній залі
Вечором Субота 30-го Квітня
10:15 год. вечора - надгробне
11:00 год. вечора - Хресний хід
24:00 о півночі - Великодня утреня
1:00 год. Ночі - Посвячення Пасок
1-го Травня, СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ
Святкова Літургія - 9:00 год. ранку і освячення пасок в церковній залі
2-го Травня, Світлий Понеділок
Літургія в 9:30 год. ранку
3-го Травня, Світлий Вівторок
Літургія в 9:30 год. ранку

SCHEDULE OF SERVICES AND CHURCH FEASTS
A WARM WELCOME TO ALL GUESTS AND VISITORS TO OUR COMMUNITY
Sunday, April 24
Entrance of our Lord into Jerusalem / Palm Sunday
9:00 - 9:50 a.m. Confession
10:00 a.m. Divine Liturgy
Blessing of the Willows
Wednesday, April 27
Great and Holy Wednesday
9:00 – 9:30 a.m. Confession
9:30 a.m. Liturgy of Presanctified Gifts
6:30 p.m. Sacrament of Holy Unction
Thursday, April 28
Great and Holy Thursday
9:00 – 9:30 a.m. Confession
9:30 a.m. Liturgy of St. Basil the Great followed by Sorokousty
6:30 p.m. Passion Service, 12 readings from the Gospel
Friday, April 29
Great Friday. Passion of Jesus Christ
5:00 p.m. Vespers with the carrying out of the Plashchynytsia (Burial Shroud)
Saturday, April 30
Great and Holy Saturday
9:00 – 9:30 Confession
9:30 a.m. Liturgy
5:00 p.m. Blessing of Baskets in the Parish Hall
10:15 p.m. “Nadhrobne” (Graveside)
11:00 p.m. Procession around the Church
12:00 a.m. Paschal Matins
1:00 a.m. Blessing of Baskets in the Parish Hall
Sunday, May 1 - Pascha
9:00 a.m. Paschal Divine Liturgy
Blessing of the baskets following the Divine Liturgy
Monday, May 2, Bright Monday
Divine Liturgy - 9:30 a.m.
Tuesday, May 3, Bright Tuesday
Divine Liturgy – 9:30 a.m.

ЦЕРКОВНО - ГРОМАДСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ
МОЛИМОСЯ ЗА ХВОРИХ ТА НЕМІЧНИХ ПАРАФІЯН ПО ДОМАХ, ЛІКАРНЯХ і ДОМАХ ОПІКИ - Оксану Русин,
Марусю Зимовець, Анну Вакулін, Мирославу Драган, Анну Ленько, Надю Калюжну, Івана Ілієнко,
Володимиру Маланчук, Володимира Хоменко, Галину Мельник-Марко, Ліду Номировську, Тетяну
Жеребецьку, Віру Бучак-Сеґин, Олю Піно, Юлію Варварич, Зіну Мовчан, Роман Богачик, Павло Кошман,
Михайла і Валентина Гринишин, Отто і Стефанія Шевчук, Ольга Лавої, Марян Онищук, Раїсу і Олександра
Пачковських, Юлія Пушкар, Олександру Дольницьку і Оксану Хан і Вікторія Коваленко.
ЛОЗА - подяка висловлюється Маріі Наливайко, Кеті МакФарлен, Зенону Грицков`ян, Юрію Гелі і Сергію
Стасюку за нарізяння і доставку лози на вербну неділю.
СПОВІД І ПРИЧАСТЯ ДЛЯ НЕМІЧНИХ - БажаючІ Посповідатися і Причаститися для тих кому важко прийти
до церкви - за особистим домовленням зателефонуйте до настоятеля 514-727-2236.
БАЖАЮЧИ ПОСВЯТИТИ КОШИК НА ДОМУ - зверніться до о. Володимира 514-727-2236 до Четверга, 28-го
квітня.
КУК - відділ Монтреал- запрошує монтреальську громаду взяти участь у відміченні 30 річниці
Чорнобильської катастрофи. Соборна панахида відслужиться у вівторок, 26-го квітня, 2016р.,о 6:30 год.
веч., за адресою Reine Marie du Monde: 1085, rue de la Cathédrale.
ПОВІДОМЛЯЄМО - Хочемо повідомити наших парафіян і прихожан, що в перше за всі роки існування
нашої парафії, пасхальна нічна Літургія переноситься на ранок. Церковна рада, доносить до відома всім,
щоб всі розуміли причину такої зміни. Наші хористи, в більшості старшого віку, яким фізично вашко
вистояти і співати майже всю ніч починаючи від 23:00 до 4:00 год. ранку. Тому, враховуючи стан нашого
хору, ми зробили зміну, і одну відправу, а це Літургію, перенесли на ранок. Це було зроблено як
виняток, і сподіваємося що до наступної Пасхи, ми постараємося, щоб наш хор поповнився новими
співаками,щоб знову повернутися до нашої пасхальної традиції, як було раніше.
Пригадую, що Пасхальні відправи будуть відправлятися за таким порядком: 22:15 - Надгробне; 23:00 Хресний хід; 24:00 - Утреня і Посвячення Пасок - 1:00 год. ранку. СВЯТОВА ЛІТУРГІЯ о 9:00 год. ранку і
посвячення пасок в церковній залі. Прот. Володимир і Євгенія Кіндрат, Голова управи
СВІТЛИНИ - Фотограф, яка брала світлини для ювілейного альбома, в неділю, 1-го Травня, після Літургії
можа їх забрати. Оплата готівкою або чеком.
УКРАЇНСЬКИЙ ЧАС - слухайте спеціально святкову програму український час на хвилях Radio CFMB 1280
AM, в неділю, 1-го Травня, від 7:00 до 8:00 год веч.
СПІЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ - Фомина неділя 8-го Травня, 2016 року, після Літургії у церковній залі. Всіх ласкаво
запрошуємо взяти участь, разом із своїми дітьми, онуками у нашому церковному святі.
ЮВІЛЕЙ 125-ліття- запрошуємо на чай і перекуску з нагоди святкування 125 ліття поселення українців в
Канаді, після Літургії в церковній залі. Програмі буде показ фільму `` Українці Канади - Іторія Успіху``
ЛІТНІЙ ДИТЯЧІЙ ТАБІР – Дитячій ЛІТНІЙ ТАБІР цього року розпочинається з 24 липня до 7 го серпня, 2016 року. Хрещення Руси- України і закриття табору в неділю 7-го серппя, 2016 року, яке
розпочнеться Літургією, в новозбудованій КАПЛИЦІ Св. Рівноапостольного кн. Володимира і бл. Княгині
Ольги о 10:00 год. ранку а після посвячення води на малій річці. Після обіду закриття і концерт. Бажаючі

післати свою дитину до літнього табору, звертайтеся о. Володимира 514 947 2235. На церковній Веб сторінці www.stsophiemontreal.com., знаходиться повна інформація про наш ТАБІР, а також аплікація яку
можна виповнити і вислати на ім`я церкви або на мою адресу: kouchnir.volodymyr@gmail.com чи на
адресу Адріяни Жеребецької: adrianna.zerebecky@gmail.com.
ШУКАЄМО ПРАЦІВНИКІВ - Комітет Оселі Св. Софії, шукає кухаря і двох помічників для дитячого табору на
дві неділі від 24 липня до 7-го серпня. Позиція платна. Прошу зверніться до о. Володимира 514 947 2235.
90 - ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ, 2016 - в цьому році наша громада буде відзначати 90-ліття заснування парафії. Будь
ласка, позначіть на своєму календарі цю дату для вашої участі. Програма слідуча: У суботу, 1 жовтня 2016
року, Його Преосвященство Єпископ Андрій очолить Вечірню з подальшою вечерею в парафіяльній залі.
Після Божественної Літургії в неділю, 2 жовтня 2016 року, відбудуться Банкет, в готелі Universel
Монреаль (5000 Шербрук -Схід). Скористайтеся знишкою. Вартість квитка $60, якщо придбаний до 11
вересня, для дітей у віці від 8 до 16 становить $25, а для дітей до 8 років - безкоштовно. Після 11-го
вересня, квитки будуть $75. Для придбання квитків, зверніться до слідуючих осіб: Євгенія Кіндрат 514708-0527, Ольга Ковч 514-722-1579 або Адріана Жеребецька 514-603-4303.
КОМІТЕТ 90-ЛІТТЯ - запрошує бажаючих допомогти в організації Ювілейного святкування. Бажаючі
приєднатися до комітету, просимо зверніться до Євгенії Кіндрат за номером 514-708-0527.
ЧЛЕНСЬКА ВКЛАДКА - На річних зборах, які відбулися 21-го лютого, 2016 року членська вкладка
підвищилися. Родина (чоловік/жінка) $280.00 одинокі $175.
ПОЖЕРТВА НА ЦЕРКВУ АБО ЗАПЛАТИТИ СВОЮ ЧЛЕНСЬКУ ВКЛАДКУ – НАТИСНІТЬ: www.canadahelps.org.
Вдячні за Вашу щедрість.
КОНТАКТ ІНФОРМАЦІЯ - просимо зверніться до Адріяни Жеребецької 514-603-4303
aбо adrianna.zerebecky@gmail.com якщо ви поміняли свої координати, адресу, телефон, чи поштову
адресу, щоб ми могли надсилати вам парафіяльні оголошення та церковний Бюлетень.
ДОМАШНІ ВАРЕНИКИ - можна придбати після Літургіі в церковній залі. Дозина $7. Звертайтеся до Галі
Гуменюк за номером 514-727-5603.
Просимо приєднатися до нас на Facebook - OFFICIAL Saint Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral

PARISH AND COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
PRAYERS FOR HEALTH - for members who are ill and unable to come to church: Roman Bohaczuk, Vera
Buchak-Seguin, Oksana Chan, Wolodymyr Chomenko, Alexandra Dolnycky, Michael & Valentyna Hrynyshyn,
Iwan Ilienko, Nadia Kaluzny, Paul Koshman, Ola Lavoie, Anna Lencko, Volodymyra Malanchuk, Halyna MelnykMarko, Zina Mowchan, Lida Nomirowski, Mario Onyszchuk, Alex & Raisa Pachkowsky, Olga Pineau, Julie Puszkar,
Oksana Rusyn, Otto & Stella Shewchuk, Julia Varvarich, Anna Wakulin, Tanya Zerebecky and Marusia Zymowec.
EXPRESSION OF THANKS – Thanks go to Cathy MacFarlane, and Maria Nalywajko, for donating the pussy
willows, and to Yoris Gella, Zenon Hryckowian & Sergei Stasiouk for cutting and preparing them for today’s
service.

CONFESSION AND COMMUNION FOR AILING PARISHIONERS - Individuals unable to come to church to receive
the Sacrament, please phone Fr. Volodymyr at 514-727-2236, who will be pleased to come to your home at your
convenience.
BLESSING OF BASKETS - Anyone wishing to have their Easter basket blessed at home, please call Fr. Volodymyr
at 514-727-2236 before Thursday, April 28.
30TH ANNIVERSARY OF THE CHORNOBYL NUCLEAR ACCIDENT (April 26, 1986) - Tuesday, April 26, 2016, 6:30
pm at Reine Marie du Monde: 1085, rue de la Cathédrale. Organized by the Ukrainian Canadian Congress
(Montreal).
CHANGES TO THE EASTER SERVICE – Please note the Paschal Divine Liturgy will be on Sunday, May 1, 2016 at
9:00 a.m. This is due to the fact that the choir members find it difficult to sing all night. Given the state of our
choir, we have decided to make a change this year and have the Paschal Divine Liturgy in the morning. We hope
that by next Easter we will have new choir members and we will go back to having a Midnight service.
We remind you that the Easter Service will be as follows on Saturday, April 30: 10:15 p.m. – “Nadhrobne”
(Graveside), 11:00 p.m. – Procession around the Church; 12:00 a.m. – Matins, followed by the Blessing of Easter
baskets at 1:00 a.m. in the Parish Hall. The Paschal Divine Liturgy will be celebrated on Sunday, May 1, 2016 at
9:00 a.m. followed by the blessing of the baskets in the Parish Hall. Fr. Volodymyr and Eugenia Kindrat, Parish
Council President.
90TH ANNIVERSARY PICTURES – if you have ordered pictures, they will be available for pick-up on Sunday, May
1, 2016 in the Parish Hall following the Blessing of the Baskets. Cash and cheques will be accepted.
UKRAINIAN EASTER SPECIAL RADIO PROGRAM – Sunday, May 1, 2016 from 7:00 p.m. – 8:00 p.m. Radio CFMB
1280 AM
PARISH EASTER LUNCHEON (SVIACHENE) – Sunday, May 8, 2016 following the Divine Liturgy in the Parish Hall.
All are invited to attend.
AFTERNOON TEA - Please join us for a luncheon and tea in honour of the 125th Anniversary of Ukrainians in
Canada on Sunday, May 29, 2016 following the Divine Liturgy in the Parish Hall. More information to follow.
ST. SOPHIE CHILDREN'S CAMP – This year’s camp will run from July 24th to August 7th, 2016. Registrations are
now being accepted for children between the ages of 7 and 15.
Please visit our website at
www.stsophiemontreal.com for more information and to download an application form. Completed application
forms can be e-mailed to Adrianna Zerebecky at: adrianna.zerebecky@gmail.com or mailed to her attention to
the Church. For additional information, please contact Fr. Volodymyr at 514-947-2235.
COMMEMORATION OF BAPTISM OF UKRAINE & CAMP CLOSING – will be celebrated on Sunday, August 7th
2016. The Divine Liturgy will begin at 10:00 am in The Holy Equal to the Apostles Great Prince Volodymyr and
the Holy Equal to the Apostles St. Olga Chapel, followed by the blessing of the water, lunch, and a concert by the
campers.
CAMP ST. SOPHIE STAFF – The Camp Committee is looking to hire a cook and two cook assistants to work at the
camp from July 24 – August 7, 2016. Please contact Fr. Volodymyr at 514-947-2235 if you are interested.

90th ANNIVERSARY – 2016 marks the 90th Anniversary of St. Sophie Parish. Please mark your calendars for this
historical event. On Saturday, October 1, 2016, His Grace Bishop Andriy will lead the Vespers followed by a
dinner in the Parish Hall. Following the Divine Liturgy on Sunday, October 2, 2016, everyone is invited to attend
the reception at Hotel Universel Montréal (5000 Sherbrooke St. east). Take advantage of the Early Bird Special:
Tickets are $60 each if purchased by September 11. Tickets for children between the ages of 8 and 16 are $25
and free for children under 8. After that, tickets will $75 per person. Please contact Eugenia Kindrat at 514-7080527, Olga Kowcz at 514-722-1579 or Adrianna Zerebecky at 514-603-4303 to purchase tickets.
90th ANNIVERSARY BOOKLET ADVERTISING – if anyone is interested in placing an ad or personal greeting in the
90th Anniversary booklet, please contact Maria Katchmar-Buciora at 514-254-6335, Gregory Kowryha at 514240-8702, Halyna Pylypchyk at 438- 438-931-8702 or e-mail: st.sophie90thbooklet@gmail.com. Prices for these
ads are as follows: full page $1,000, ½ page $500, ¼ page $250 and 1/8 page $125.
90TH ANNIVERSARY COMMITTEE - The committee welcomes anyone who is interested in helping organize the
90th Anniversary Celebration. If you would like to join the committee, please contact Eugenia Kindrat at 514708-0527.
2016 MEMBERSHIP DUES - As was voted at the Annual General Meeting held on February 21, 2016, the family
membership for this year has increased to $280.00 for a family and $175 for a single membership.
ONLINE DONATIONS – can now be made by visiting www.canadahelps.org. Thank you for your generosity.
CONTACT
INFORMATION
UPDATE
Please
contact
Adrianna
Zerebecky
at
514-6034303 or adrianna.zerebecky@gmail.com if your status, address, telephone numbers or e-mail address have
changed, or if you or someone you know would like to be added to the e-mail distribution list.
DELICIOUS, HOMEMADE FROZEN VARENYKY – available for sale, $7.00/dozen. Contact Halia Humeniuk at 514727-5603.
Please join our Facebook Page — OFFICIAL Saint Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral
* * * * *

ЗНАЧЕННЯ ПАСХАЛЬНОГО КОШИКА
«Пасха красна! Пасха Господня!»
«Пасха свята – нехай ніхто не виходить голодним!
Усі відживляйтеся святом віри, всі споживайте з багатства Божої доброти!»
За тиждень, наближається Великдень. З цим святом повязано nрадиція посвячувати пасхальний кощик в
церкві після Літургії.Яке значіння має кожна страва, яку ми кладемо в кошик?
1. Паска – ангельський хліб, яким став для нас Ісус Христос, символ воскресіння. Це хліб
вічного життя, який зійшов з неба, нагодувавши нас духовною поживою. Паска теж символ
Агнця, який добровільно за нас був заколений на хресті, визволивши нас від усяких бід і
поборовши всяку недугу. Для виготовлення тіста на паску вживають закваску із дріжджів.
Це – символ Царства Небесного. Євангелист Матей (13, 33) пише: «Царство небесне схоже
на закваску, що бере жінка і кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне».
«Присутність Царства є схована, прикрита, так, як закваска в тісті. Закваска веде до змін,
але не можна спостерігати за її прогресом з хвилини на хвилину. Сила Євангелія є відмінною від сили
світу: відмінна, тому що схована, натомість сила світу виставляється напоказ...».

2. Сир і масло – це молочні страви, а молоко є первотвором, сировиною, яка не походять з діяльности
людських рук, а є даром природи. Так, як мати годує свою дитину молоком, так само сир і масло є
символами жертовности та ніжности Бога. Божої благодаті маємо прагнути, як немовля прагне
материнського молока.
3. Яйце – самостійне і неповторне життя. Воно представляє нам закритий простір, звідки
виходить життя, дане Сотворителем (наприклад: материнське лоно – народження тіла, гріб –
воскресіння тіла). Єдиний Бог є носієм цієї животорящої сили. Писанка – сире яйце, вкрите
кольоровими геометричними або рослинними орнаментами, які символізують життя,
достаток, вічний рух; натомість крашанка – варене яйце, фарбоване найчастіше в цибулинні,
вживається в їжу. Господар або господиня розділює яйце між присутніми за столом, бажаючи
кожному усякого добра, що ґрунтується на Христовому воскресінні.
4. Шинка-ковбаса – вказує нам на годоване теля, яке зволив заколоти добрий батько після повернення
блудного сина додому. Це символ душевної радости, яка приходить від сповнення людиною Божої волі,
принесення Йому хвали і ходження по Його стежках.
5. Хрін – робить людину міцнішою, так, як християнин, який приймає таїнство Сповіді під час пасхального
періоду – душевно оздоровлюється. Це також міцне коріння, яке може дати віра у Воскресіння. Воно
виявляється також у пошані до традиції і до передання предків.
6. Сіль – один із необхідних продуктів у житті людини, який додає смаку їжі. Сіль означає
якість зв’язку, оскільки союз між Богом і людьми відновлений через хрест і Воскресіння.
Віруючий має зберігати чистоту свого серця, щоб наслідувати Христа, який сказав: «Ви – сіль
землі» (Мт. 5, 13). Инакше його християнство звітріє, так, як це може статися із сіллю.
7. Вічнозелена рослина (букшпан або мірта) – символ безсмертя і вічного життя. Вияв сили,
яку Творець вилив на природу. Це також праведник, якого Бог благословляє, і народ, якого Він щиро
обдаровує милостями Воскресіння: «Праведник, наче пальма, зацвіте, наче кедр, що на Ливані, виросте»
(Пс. 91, 13).
8. Рушничок – це багатство ниток, сплетених любов’ю і розумом. Нитка символізує життя.
Уже Богородиця на іконі Благовіщення тримає в руках веретено з ниткою, коли їй Гавриїл
сповіщає, що вона стане матір’ю життя. Плетіння нитки теж може бути символом вічности,
бо це процес, який можна продовжувати безконечно.
9. Свічка – світло, яке виноситься назовні між людей так, як жертва Ісуса на хресті спричинила
відновлення нашого внутрішнього світла. Просвічені Воскреслим, ми зможемо йти у світ ставати світлом
для инших.
3гідно з православним звичаєм, паску святять тільки після Воскресної Утрені і Літургії. Щойно тоді
родина сідає до великоднього сніданку. Звичай святити паски в суботу ввечері виник, мабуть, у містах,
для вигоди працюючого населення.
* * * * *

THE MEANING OF THE EASTER BASKET
Easter is the biggest holiday of the year. It is bigger and more important than New Year's, birthdays and even
Christmas. The whole family gets together throughout Lent to prepare for the celebration of the Resurrection
of Christ. There is lots of baking, embroidery and decorating of pysanky (Ukrainian Easter Eggs). The blessing of
the Easter Basket is a prominent Ukrainian tradition. Everything in the basket must be NEW each year. Also,
nothing from the Basket may be thrown out. After everything is eaten the crumbs are collected and placed in
the fireplace. The basket is lined with a bread cloth that is usually embroidered or woven in bright colors.
Paska – This is a sweet Easter Bread, sometimes baked with golden raisins. It is decorated with braids, flowers
and religious symbols like a cross.
Candle – This is to put in the Paska, and lit during the Blessing of the baskets. Most people decorate the candle
with purple ribbon or a cross. The Candle reminds us of the light of Christ.
Ham or Kovbassa – Most Orthodox Ukrainians do not eat meat during Lent, so the Easter ham is eaten after
church on Easter morning to break the fasting.
Horseradish – These remind us of the bitterness of the Crucifixion.
Eggs – These Eggs are dyed bright red. They are a reminder of the Blood of Christ and the new life that came
from it.
Pysanky – These are intricately decorated multi-coloured eggs, decorated using the wax-resist method. Each
egg typically takes between 6 and 10 hours to make. Families have their own patterns passed down from
mothers, grandmothers, and aunts to daughters and more recently sons. Pysanky are often given as treasured
gifts to loved ones on Easter Sunday, and in some countries Easter Monday. The egg is presented saying “for
your table”.
Cheese and butter – Dairy is not permitted during Lent for Ukrainian Orthodox, so this is used to break the fast
after church on Easter Sunday.
Salt – To remind us of the gifts the Earth has provided us.
Pussy-willows – The Wheat symbolizes the Body of Christ. In most parts of the Ukraine new wheat is not
available during Easter so most provinces used pussy-willows instead.
Flowers – To symbolize the beauty of new life and the beauty that God has provided. Often the flowers will
decorate the basket itself.
* * * * *

