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25-та неділя після тройці --- 25th Sunday after Pentecost

РОЗКЛАД ВОСКРЕСНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ
ВІТАЄМО ГОСТЕЙ ДО НАШОГО ХРАМУ.
Неділя, 11-го Грудня
25- після Тройці. Голос 8.
Сповідь 9:30 – 10:00 год. ранку
Літургія о 10:00 год. ранку
Вівторок, 13-го Грудня
Св. Андрія Первозванного
Сповідь 9:00 – 9:30 год. ранку
Літургія о 9:30 год. ранку
Субота, 17-го грудня
ВЕЧІРНЯ о 5:00 год. вечора
Неділя, 18-го Грудня
26- після Тройці. Голос 1.
Сповідь 9:30 – 10:00 год. ранку
Літургія о 10:00 год. ранку
Понеділок, 19-го Грудня
Сповідь 9:00 – 9:30 год. ранку
Літургія о 9:30 год. ранку

SCHEDULE OF SERVICES AND CHURCH FEASTS
A WARM WELCOME TO ALL GUESTS AND VISITORS TO OUR COMMUNITY
Sunday, December 11
25 Sunday after Pentecost. Tone 8.
9:30-10:00 am Confession
10:00 am Divine Liturgy
th

Tuesday, December 13
Apostle Andrew the First-called
9:00-9:30 am Confession
9:30 am Divine Liturgy
Saturday, December 17
5:00 pm Vespers
Sunday, December 18
26th Sunday after Pentecost. Tone 1.
9:30-10:00 am Confession
10:00 am Divine Liturgy
Monday, December 19
St. Nicholas the Wonderworker
9:00-9:30 am Confession
9:30 am Divine Liturgy

МОЛИМОСЯ ЗА ХВОРИХ ТА НЕМІЧНИХ ПАРАФІЯН: Оксану Русин, Марусю Зимовець, Анну Ленько, Надю
Калюжнуну, 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, Михайло і Валентина Гринишин, Отто і Стефанія Шевчук, Ольга Лавої, Марян
Онищук, Раїса і Олекса Пачковський, Юлія Пушкар, Олександру Дольницьку, Оксану Хан і Антоніна
Стечишин і Богдану Коваленко.

ЦЕРКОВНО - ГРОМАДСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ
РІЧНІ ЗБОРИ - жіночого відділу`` Доньки України`` відбудуться сьогодні після Літургії, в церковній залі.
МІСЯЧНІ ЗБОРИ ЦЕРКОВНОЇ РАДИ- у вівторок, 13-го грудня, 2016 року о 7:00 год. вечора, в церковній залі.
ОБІДНИЦЯ - Український Дім Для Похилого Віку (Резиденція) - в середу, 14-го грудня, 2016 о 7:00 год.
вечора в Каплиці.
ПЕРЕКУСКА І БОЙЛІН - це остання зустріч в цьому 2016 році. За бажанням всіх учасників, Бойлін
відбудеться в П`ятницю, 16-го грудня, 2016 році. 12:00 - ПЕРЕКУСКА за адресою Brunch at ALLO MON
COCO, 5912 Boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard (corner Lacordaire)
13:30 - Bowling Centre de Quilles Anjou Sur le Lac, 11200 rue Renaud-Lapointe, Anjou
Прошу зверніться до Люби Пукас 514-231-7947 не пізніше Середи, 14-го грудня, якщо ви бажаєте взяти
участь.
ДУХОВНА БЕСІДА: з причини жіночих річний зборів, переноситься на суботу, 17-го грудня. після Вечірні.
Тема: ``Апостол Павло і Його Євангельска місія``. Всіх запрошуємо.
РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ – ХОР ВІДЛУННЯ, в суботу, 17-го грудня, 2016 року о 4:00 год. вечора,в Католицькій
Церкві Успіння Божої Матері за адесою: 6175 - 10e av. & Bellechasse.
СВЯТО СВ. МИКОЛАЯ - Рідна школа, ім. Митрополита Іларіона разом зі Воскресною школою, влаштовує
свято Св. Миколая, яке відбудеться в неділю, 18-го грудня, 2016 року, псіля Літургії.
ВІДВІДИНИ ХВОРИХ - повідомляю наших парафіян, що СЕРЕДА є призначена для відвідування хворих в
Старечих Будинках чи на дому. Якщо комусь відомо про перебування наших парафіян в лікарні прошу
повідомте про це священика 514 947 2235
РЕПИТИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ - по четвергах починаючи о 7:00 год. вечора. Запрошуєво нових хористів.
Навіть якщо ви ніколи не співали в церковному, хорі і немаєте досвіду, але маєте бажання навчитисяПРИХОДЬТЕ, прославляти нашого Господа в церковних пісноспівах. За додатковою інформацією,
звертайтеся до Галини Ваверчак 514 620-9494.
ЧЛЕНСЬКА ВКЛАДКА – ми звертаємося до тих хто, ще повністю не заплатив свою членьску вкладку до
церкви. Ваша членська вкладка допомагає покривати видатки парафії. Так само Ви отримаєте місячний
Вісник із Вініпегу. Будучи членом парафії Ви маєте право голосу на річних зборах. За 2016 рік членська
вкладка становить $175 одинокі, $280 родина/жінка і чоловік. Просимо надсилати чека на ім`я церкви.

ПОЖЕРТВА НА ЦЕРКВУ АБО ЗАПЛАТИТИ СВОЮ ЧЛЕНСЬКУ ВКЛАДКУ – НАТИСНІТЬ: www.canadahelps.org.
Вдячні за Вашу щедрість.
РІДНА ШКОЛА МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА - запрошує дітей на навчання. За іформацією звертайтеся до
Доб. Людмили Попович 438 881 8054.
НЕДІЛЬНА ШКОЛА - розпочинає навчання релігії, кожної неділі від 10:00 до 10:45 год. ранку для дітей
віком від 5 до 12 років. Звертайтеся до Доб. Людмили 438 881 8054.
ЗМІНА АДРЕСИ - Якщо Ви являєтеся членом парафії і поміняли або плануєте поміняти, свою домашню чи
електронну адресу, просимо зверніться до Адріяни Жеребецької 514-603-4303 або через
email (Adrianna.zerebecky@gmail.com) щоб мати у нашому церковному реєстрі ваші точні інформаціі.
ВОСКРЕСНИЙ БЛАГОВІСНИК - Якщо ви або хтось із ваших близьких чи знайомих, бажали би отримувати
Воскресний Благовісник через електронну пошту, перешліть Вашу електронну адресу до Адріяни
Жеребецької (adrianna.zerebecky@gmail.com) і вам будуть висилати Благовісник кожного тижня.
ДОМАШНІ ВАРЕНИКИ - можна придбати після Літургіі в церковній залі. Дозина $7. Звертайтеся до Галі
Гуменюк за номером 514-727-5603.

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, Michel and Valentyna Hrynyshyn,
Iwan Ilienko, Nadia Kaluzny, Paul Koshman, Bohdana Kovalenko, Ola Lavoie, Anna Lencko, Volodymyra
Malanchuk, Halyna Melnyk-Marko, Zina Mowchan, Lida Nomirowski, Mario Onyszchuk, Alex & Raisa
Pachkowsky, Olga Pineau, Julie Puszkar, Oksana Rusyn, Otto & Stella Shewchuk, Antonina Stechysin, Julia
Varvarich, Tanya Zerebecky and Marusia Zymowec.
SPIRITUAL TALK RESCHEDULED – Please note that the presentation originally scheduled for today, has been
postponed to Saturday, December 17, 2016 following Vespers. This is due to the fact that the “Daughters of
Ukraine” will be having their Annual Meeting today. Topic: Apostle Paul & his Missionary Journeys. All are
invited to attend.
DAUGHTERS OF UKRAINE, U.K.A.C. – Annual Meeting today in the Parish Hall.
PARISH COUNCIL MEETING – Tuesday, December 13 at 7:00 pm in the Parish Hall.
NOON SERVICE – Wednesday, December 14, 2016 at 7:00 pm in the Chapel at the Ukrainian Residence (6300
8th. Ave.)
BRUNCH AND BOWLING - This is our last event of 2016. Back by popular demand, we will be doing brunch and
bowling in the east end on Friday, December 16, 2016.
12:00 pm - Brunch at ALLO MON COCO, 5912 Boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard (corner Lacordaire)
1:30 pm – Bowling Centre de Quilles Anjou Sur le Lac, 11200 rue Renaud-Lapointe, Anjou
Please let Luba Pukas know at 514-231-7947 or lpukas@bell.net by Wednesday, December 14th of your plans to
attend brunch, bowling, or both so that appropriate reservations can be made.

VIDLUNNYA UKRAINIAN CHOIR CHRISTMAS CONCERT – Saturday, December 17 2016 at 4:00 pm. Assumption
of the Blessed Virgin Mary Ukrainian Church: 6175 - 10e av. & Bellechasse. Free admission
ST. NICHOLAS CONCERT - On Sunday, December, 18, 2016 following the Divine Liturgy in the Parish Hall. All are
invited.
VISITING SICK – Please note that Fr. Volodymyr will be visiting parishioners in hospitals and nursing homes on
Wednesdays. If you know of any parishioner or would like Fr. Volodymyr to visit you, please call him at 514-9472235 to arrange a time.
CHOIR REHEARSALS - take place Thursday evenings at 7:00 pm in the Church Hall. New members are
encouraged to attend. No experience or knowledge to read Ukrainian is necessary. For more information, please
contact Helena Waverchuck at 514-620-9494.
CHURCH MEMBERSHIP 2016 - We are encouraging you to pay your membership for 2016 as soon as possible.
With your membership you will help keep our parish operational. As well you will receive a monthly copy of
Visnyk from Winnipeg. Being a member also gives you the opportunity to vote at our Annual General Meeting in
early 2017 and have an impact on the decisions that are made by our parish. 2016 membership dues are as
follows: $175 single and $280 family. Please make cheque payable to St. Sophie Cathedral. Payments can also
be made online at www.canadahelps.org.
ONLINE DONATIONS – can be made by visiting www.canadahelps.org. Thank you for your generosity.
METR. ILARION UKRAINIAN SCHOOL - Students are invited to enrol and study the Ukrainian language and its
literature. Classes are held every Saturday morning at 9:00 am on church premises. For more information, call
Dobr. Ludmila Popovich at 438 881 8054.
SUNDAY SCHOOL – Held every Sunday from 10:00 am to 10:45 am for children between the ages of 5 and 12.
For more information, please contact Dobr. Ludmila Popovich at 438 881 8054.
CONTACT INFORMATION UPDATE - Please contact Adrianna Zerebecky at 514-603-4303 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.
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СВЯТИЙ ПРЕПОДОБНИЙ СТЕФАН НОВИЙ
Cвятий Преподобномученик Стефан Новий народився у 715 році в Константинополі в благочестивій
християнській сім'ї. Батьки його, маючи двох дочок, молили Господа про народження сина.
Новонародженого Стефана мати принесла у Влахернський Храм Пресвятої Богородиці та присвятила Богу.
У той час імператором був Лев Ісавр (716 - 741), який розпочав гоніння на святі ікони та тих, хто їх
вшановував. Прихильники иконоборчої єресі, за підтримки царя, захоплювали чільні позиції в імперії та
Церкві. Істинне Православ'я зберігалося у віддалених монастирях, у окремих келіях і в серцях мужніх і
вірних християн.

Батьки Святого Стефана, втікаючи від насильства перейшли з Константинополя у Віфінію, а свого
шістнадцятирічного сина віддали в послух старцю Іоану, який трудився у відокремленому місці на горі
Святого Авксентія. Тут Преподобномученик Стефан пробув більше 15 років.
Згодом помер і наставник Святого, Блаженний Іоан. З глибоким сумом Стефан поховав його чесне тіло, а
сам продовжив чернечий подвиг в його печері. Незабаром до подвижника стали приходити ченці, які
бажали вчитися у нього доброчесного життя. Так поступово утворився монастир, ігуменом якого став
Святий Стефан.
Через певний час Стефан покинув створену ним обитель і пішов на іншу гору, на вершині якої, у
відокремленій келії, перебував у глибокому затворі. Однак і тут незабаром створилася громада ченців, які
шукали духовного наставництва Преподобномученикм Стефана.
В цей час імператором став Костянтин Копроним (741-775) – ще більш лютий гонитель та іконоборець. Він
скликав іконоборчий собор, на якому були присутні 358 єпископів зі східних провінцій. Крім Архієпископа
Константинопольського Костянтина жоден з патріархів не захотів брати участь у цьому злочестивому
соборі, який тим не менше іменував себе вселенським. Собор єретиків, за пропозицією царя і
архієпископа, оголосив ікони ідолами, піддав анафемі всіх, хто православно їм поклоняються та оголосив
іконошанування єрессю.
В цей час ігумен Стефан та його монастир стали відомі в столиці: імператору розповідали про
подвижницьке життя ченців, про їх православне благочестя, про дар чудотворення ігумена Стефана та про
те, що ім'я настоятеля оточене загальною пошаною і любов'ю.
Імператора особливо розгнівало відкрите заохочення іконошанування і осуд гонителів Православ'я в
обителі Преподобномученика Стефана. Архієпископ Константин зрозумів, що в особі ігумена має
сильного та непримиренного противника його іконоборчих устремлінням та вирішив привернути його на
свій бік або погубити.
Святого Стефана намагалися переманити до табору іконоборців, спочатку лестощами й підкупом, а потім
погрозами, проте марно. Тоді Святого оббрехали, звинувативши у співжитті з черницею. Однак його
провина не була доведена, так як обмовлена черниця мужньо заперечувала провину та померла від
катувань та тортур.
Тоді імператор наказав ув'язнити Святого, а монастир – зруйнувати. До Преподобномученика були
послані єпископи-іконоборці зі спробою переконати його в догматичній істинності іконоборства. Але
Степан Новий легко спростував всі докази єретиків і залишився вірний Православ'ю.
Після цього імператор наказав вигнати Святого на один із островів в Мармуровому морі. Він оселився в
печері й туди незабаром зібралися його учні. Через деякий час Степан Новий залишив братію і прийняв на
себе подвиг стовпинцтва. Слава про подвижника та чудеса, які творяться за його молитвами, розносилася
по всій імперії і зміцнювала віру в народі.
Імператор наказав перевести Стефана до в'язниці на острів Фарос, а потім представити його на суд.
На суді Святий спростував доводи єретиків, які його осудили, пояснив догматичну сутність
іконошанування і звинуватив іконоборців в тому, що вони зводять хулу на Христа і Богоматір.

Для доказу святий показав золоту монету, на якій було зображення імператора. Він запитав суддів, що
зробили б вони з людиною, яка, кинувши монету, стала б топтати її ногами. Йому відповіли, що така
людина була б неодмінно страчена за те, що збезчестила образ царя. На це Святий Стефан сказав, що ще
більша кара чекає того, хто безчестить Образ Царя Небесного і Його святих та, кинувши монету на землю,
став топтати її ногами.
Імператор наказав в оковах відправити Преподобномученика в темницю, де вже знаходились 342 старця,
засуджених за шанування ікон, У цій темниці Святий Стефан пробув одинадцять місяців, втішаючи
ув'язнених.
Дізнавшись, що Степан Новий у в'язниці створив монастир, де постійно йде моління і шануються святі
ікони, послав двох своїх найулюбленіших своїх слуг, щоб вони до смерті забили Святого. Коли брати
увійшли в темницю і побачили просвічене Божественним Світлом обличчя Преподобномученика, впали
йому в ноги, просили вибачення і молитов, а імператору сказали, що виконали наказ.
Але він дізнався правду й вдався до ще однієї брехні: сказавши своїм воїнам, що Святий нібито хоче
скинути його з престолу, направив їх до в'язниці. Святий Сповідник сам вийшов назустріч розлюченим
воїнам, які схопили його і поволокли по вулицях міста. Понівечене тіло Мученика кинули в яму, де ховали
злочинців.
Так закінчив своє земне терені Преподобномученик Стефан Новий 11 грудня на 53-му році від свого
народження.
Наступного ранку над Авксентієвою горою з'явилася вогняна хмара, потім густий туман опустився на
столицю та пронеслася жорстока буря, яка вразила багатьох.
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