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РОЗКЛАД ВОСКРЕСНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ
ВІТАЄМО ГОСТЕЙ ДО НАШОГО ХРАМУ
Неділя, 31-го січня

35-та після Тройці. Голос 2.
Читання: Кол. 3:12-16; Луки 18:18-27

Сповідь 9:30 – 10:00 год. pанку
Літургія о 10:00 год. pанку

Неділя, 7-го лютого

Св. Григорій Богослова. Голос 3
Читання: 1 Тимофія 1:15-17; Луки 18:35-43

Сповідь 9:30 – 10:00 год. pанку
Літургія о 10:00 год. pанку

П'ятниця, 12-го лютого

Трьох Святителів
Читання: Єв. 13:7-16; Мт. 5:14-19

Сповідь 9:00 – 9:30 год. pанку
Літургія 9:30 год. ранку.

SCHEDULE OF SERVICES AND CHURCH FEASTS
A WARM WELCOME TO ALL GUESTS AND VISITORS TO OUR COMMUNITY
Sunday, January 31

35th Sunday after Pentecost. Tone 2.
Readings: Col 3:12-16; Luke 18:18-27

9:30-10:00 am Confession
10:00 am Divine Liturgy

Sunday, February 7

St. Gregory the Theologian. Tone 3.
Readings: 1 Tim. 1:15-17; Luke 18:35-43

9:30-10:00 am Confession
10:00 am Divine Liturgy

Friday, February 12

Synaxis of the Three Hierarchs
Readings: Heb. 13:7-16; Matthew 5:14-19

9:00-9:30 am Confession
9:30 am Divine Liturgy

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, Володимира Ваверчак, Роман
Богачик, Павло Кошман, Михайла і Валентина Гринишин, Варвара Ковальчук, Отто і Стефанія Шевчук,
Ольга Лавої, Марян Онищук, Раїса і Олександр Пачковський, Юлія Пушкар, Олександру Дольницьку і
Оксану Хан.
ПАНАХИДА - після Літургії відслужиться поминальна панахида за Ліду Драган (Сидоренко) 5-та річниця
упокоєння. Вічна її пам`ять.
ПОДЯКА – Від імені церковної ради, особлива подяка висловлюється персоналу кухні за приготування
обіду на Спільну Кутю: Іванка Стасюк, Марійка Качмар-Буцьора, Катерина Карпінська, Марія Дума, Оксана
Катчмар, Олег Кондратієв.
Олесі Грицков`ян за узвар, Євгенії Підвисоцькій за кутю, Галині Гуменюк за печево (в пам’ять сестри Ліди),
Галині Ваверчак за хрустики і всім другим хто допомогали.
А також всім жертводавцям, які так щедро пожервували на потреби церкви. Загальна сума була зібрана
$6,310.
$5,000 - Союз Українок Канади; $500 Євген та Євгенія Підвисоцькі; $230 – Олена та Юрій Гела; $200 – Оля
Ковч; $130 – Ірина Ґерич; $100 – Галина Гуменюк, Галина Ваверчак; $50 – Марія Залевська.

ПОДЯКА КОЛЯДНИКАМ – Дітям і батькам які відвідали з колядою деяких наших парафіян щоб зібрати
кошти на потреби церкви і недільної та суботьної школи.
ЮВІЛЕЙНИЙ КОМІТЕТ 90- ліття ПАРАФІЇ - збори відбудуться в середу, 3-го лютого, о 7:00 год. вечора в
церковній залі.
ВІДВІДАНИ З ЙОРДАНСЬКОЮ ВОДОЮ - о. Володимир розпочав відвідини з Йорданською водою
парафіян і прихильників за особистим домовленням. П-ні Олі Ковч буде інформувати за 3-4 дні на перед,
для уточнення про день і годину відівідин зручний для вас час.
КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ ВІДДІЛ МОНРЕАЛЬ - Щиро запрошує громаду на зустріч з ново-ризначеним
послом України до Канади Андрій Шевченко. 7-го лютого о 15:00 Зустріч відбудиться в Домі Українськоі
Молоді при адресі: 3270 rue Beaubien est. Вступ: $20, Студенти $10, Діти: безплатно.
НОМІНАЦІЇ ДО ЦЕРКОВНОЇ РАДИ НА 2016 РІК - звертаємося до членів нашої парафії, якщо хто
бажає вступити до церковної ради. Парафія шукає кандидатів на такі позиції.











Голова церковної ради
Заступник голови
Секретар
Скарбник
Помічник скарбника
Фінансовий секретар
Голова місійного комітету
Господар
Вільний член

Бажаючі взяти будь-яке становище вищевказаного переліку, має бути членом парафії більше ніж 2
роки. Просимо звернутися до Євгенії Підвисоцької 514-331-0264, Івана Данч 514-722-8428 або до Галини
Геменюк 514-727-5603. Обрання нової церковної ради відбудеться на річних зборах нашої громади, 21го лютого, 2016 року.
РІЧНІ ЗБОРИ ГРОМАДИ - відбудуться 21-го лютого, 2016 року, після Літургії. Хто не заплатив свою
членську вкладку за минулий 2015 рік, може бути присутній на зборах, але не має згідно статуту нашої
церкви право голосу.
НАСТІЙНІ КАЛЕНДАРІ: Хто ще не придбав для себе календар, зверніться до Зенона Грицковяна. Вартсть
одного календаря $5.
ВІДВІДИНИ ХВОРИХ - пригадую, що якщо хтось із наших парафіян потрапив до лікарні, прошу негайно
про це повідомити о. Володимира. Обовязок родини повідомити о. Володимира. Не надійтеся на друзів
або сусудів, щоб вони це робили за вас. Також повідомте настоятеля коли особа була виписана із лікарні,
чи то до дому чи із старечого будинку.
ЗМІНА АДРЕСИ - Якщо ви являєтеся членом парафії і поміняли або плануєте поміняти свою домашню
адресу, номер телефона чи свою електронну адресу, просимо повідомте про це Євгена Підвисоцького за
номером 514-331-0264, щоб ми могли зробити відпоівідні зміни на нашому церовному реєстрі.
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
Жеребецькій (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, Myroslava Dragan, Michael &
Valentyna Hrynyshyn, Iwan Ilienko, Nadia Kaluzny, Paul Koshman, Varwara Kowaltschuk, 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, Julia Varvarich,
Anna Wakulin, Volodymyr Waverchuck Sr., Tanya Zerebecky and Marusia Zymowec.
MEMORIAL SERVICE (PANAHYDA) – Following today’s Liturgy, a Panachyda will be held in memory of Lydia
Dragan Sidorenko (5th anniversary of repose). May her memory be eternal.
EXPRESSION OF THANKS – On behalf of Parish Council, a special thanks to the kitchen personnel for the
preparation of the Family Kutia luncheon: Ivanka Stasiouk, Maria Katchmar-Buciora, Katerina Karpinska, Maria
Duma, Oksana Katchmar and Oleh Kondratiev.
Thanks to Alice Hryckowian for the compote, Eugenia Pidwysocky for the kutia, Halia Humeniuk for the dessert
(in memory of her sister Lydia), Halina Waverchuk for the chrystyky and all others who helped.
Also to the following people for their generous donation to the Cathedral. Thanks to your generosity, a total of
$6,310 was donated.
$5,000 - Ukrainian Women’s Association of Canada
$500 - Eugenia and James Pidwysocky
$230 - Elena and Yoris Gella
$200 - Olga Kowcz
$130 - Irena Gerych
$100 - Halia Humeniuk
$100 - Halina Waverchuk
$50 - Maria Zalewski
THANK YOU TO CAROLLERS - The children and parents who visited some parishioners’ homes to collect funds
for the Parish, as well as for Ukrainian school and Sunday school.
90th ANNIVERSARY COMMITTEE MEETING – Wednesday, February 3, 2016 at 7:00 pm in the Parish Hall.
BLESSING OF HOMES AT THE FEAST OF JORDAN (EPIPHANY) - Fr. Volodymyr has begun visiting and blessing
homes. You will be informed of the time of the visit 3-4 days ahead.
PRESIDENT’S AMBASSADOR CROSS CANADA TOUR - Launch in Montreal from east to west. Meeting with the
newly appointed Ambassador of Ukraine, Andriy Shevchenko, on Sunday, February 7, 2016 at 3:00 pm at
Ukrainian Youth Centre 3270, rue Beaubien est. This tour is dedicated to the 75th anniversary of the Ukrainian
Canadian Congress (UCC) and to celebrate Ukrainian Canadian community from coast to coast. Any funds raised
from the public events will be used for charitable purposes to further the work of the UCC and supporting
Ukraine. Entrance: $20, students $10, children free.
ANNUAL GENERAL MEETING of the parish will be held on Sunday, February 21, 2016 following the Divine
Liturgy. According to the Church By-Laws, those who have not paid their Annual Membership dues for 2015 may
attend the meeting, however may not vote.

NOMINATIONS OPEN FOR CHURCH EXECUTIVE - If you are interested in filling one of the following positions for
the Church Executive for 2016, please contact Jennie Pidwysocky at 514-331-0264 or Halia Humeniuk at 514727-5603.
• President
• Vice President
• Secretary
• Treasurer
• Assistant Treasurer
• Financial Secretary
• Mission Committee Chair
• Property Manager
• Members at Large
To be nominated for a position, the candidate must be a member in good standing of the Parish for at least 2
years immediately prior to nomination and having fully paid the 2015 membership dues. Elections will be held
on Sunday, February 21st at the Annual General Meeting.
2016 CHURCH CALENDARS are available from the Church Elders for $5.
ILL PARISHIONERS - Please notify Fr. Volodymyr of all sick and hospitalized parishioners. This is the duty of the
family. Do not count on your friends and neighbours to pass the word on. Also, please let him know when
family members have been discharged from hospital or moved to a nursing home.
CONTACT INFORMATION - Please notify J. Pidwysocky at 514-331-0264 if your address, telephone numbers or
e-mail address have changed. Any changes will be updated on our computer so all mailings to you will be sent
correctly.
ELECTRONIC COPY OF OUR SUNDAY BULLETIN - If you, a family member, or someone you know would like to
receive our parish bulletin electronically, please e-mail Adrianna Zerebecky at adrianna.zerebecky@gmail.com
and ask her to add you 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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ЛІТУРГІЙНА МОЛИТВА — ДЖЕРЕЛО ТА ІСПОВІДУВАННЯ ЖИТТЯ ЦЕРКВИ
Кожне літургійне богослужіння, - оскільки воно є ділом Христа-священика і його Тіла, яким є Церква, - є
найвищою мірою священнодіянням, якого дієвій силі жодна чинність Церкви не може дорівняти ані тим
самим способом, ані тим самим ступенем (Конституція про Святу Літургію, 7).
Цим реченням отці ІІ Ватиканського собору підсумовують розділ Конституції про Святу Літургію, у якому
говорять про дієву присутність Христа у різноманітті літургійного життя Церкви.
Літургійне богослужіння є не лише запрошенням Бога до спілкування з Ним і уможливлення цього
спілкування через символи наших літургійних обрядів та текстів, але чимось набагато глибшим і
таїнственним — запрошенням до участі у вічному і всеохоплюючому житті Пресвятої Тройці.
Літургійне богослужіння — це зустріч з Богом людини, яка через Таїнства християнського втаємничення “у
Христа хрестилася, у Христа зодягнулася”, це зустріч і спілкування Сина Божого із його небесним Отцем.

У літургії звершується таїнство нашого відкуплення, і звершення цього таїнства відбувається на знак для
тих, хто має увірувати в єдинородного Сина Божого
Таким чином літургія стає місцем явління Бога у цьому світі і церкви як явління Царства Божого.
Богослужіння є життєдайним досвідом Бога, воно перетворює і являє церкву та кожного її члена у
видимий знак невидимої благодаті Господа.
Служіння Богові є діалогічним актом: Бог освячує людину, а освячена людина прославляє Його, саме тому
головне церковне богослужіння носить назву Євхаристія — подяка, за все, що Господь вчинив для нас з
великої Своєї милості. Те, що церква вірить, вона ісповідує у богопоклонінні, саме від літургійного
споглядання і спілкування з Богом розкривається її віра. Тому богослужбове життя для кожного
християнина є також школою віри.
Сьогодні перед церквою стоїть завдання відновлення та формування передусім літургійної свідомості.
Літургійне життя знову повинне засяяти у свідомості нашої церкви як щось важливе і потрібне.
Ми повинні відкрити для себе скарб літургійного ісповідування нашої церкви. Бо саме під час цілості
літургійного життя церкви, “яким Бог досконало прославляється і люди освячуються, Христос дійсно
завжди поєднується з Церквою, своєю найдорожчою обручницею, яка його називає своїм Господом, і
через нього віддає найвищу шану Відвічному Отцеві” (Конституція про Святу Літургію, 2).
Літургійні богослужіння гармонізують нас, вони покликані формувати нову людину через співпрацю з
Богом і життя у Ньому, тому вони повинні стати центром життя парохіяльної спільноти. Конкретні тексти,
обряди стають літургійними тому, що у них церква бачить те, чим вона є, та ісповідує те, у що вона вірить у
них, більше ніж через інші засоби може розкрити вірним свою автентичну духовність.
Богослужіння не є чимось, у чому ми лише беремо участь, ми також «творимо» його, і, усвідомлюючи
свою участь у цьому “співтворінні”, ми повинні робити це якнайкраще. Життя церкви — це літургійний
Христос, завжди дієвий для освячення людини та спасіння світу: “Христос повсякчасно є присутній у своїй
Церкві, перш усього в літургійних чинностях.
Він є присутній на Службі Божій, коли в особі служителя «той сам тепер себе приносить служінням
священиків, що тоді самого себе приніс на хресті», а головною мірою під євхаристійними видами. Він є
присутній своєю силою у Святих Тайнах так, що коли хтось христить, сам Христос христить. Він є присутній
у своєму слові, бо сам він говорить, коли в Церкві читається Святе Письмо. Врешті він є присутній тоді,
коли молиться й співає Церква, він сам, який пообіцяв: «Де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед
них» (Мат. 18, 20)” (Конституція про Святу Літургію, 7).
Літургійний Христос, через якого ми у Святому Дусі прославляємо Отця, є нашим привілеєм і можливістю
входження та досвіду життя Пресвятої Тройці. Цей літургійний досвід життя Пресвятої Тройці повинен
провадити нас у цілості нашого життя. Богослужіння церкви є іконою цілості нашого життя, споглядання та
досвід якого провадить до освячення.
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