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РОЗКЛАД НЕДІЛЬНИХ БОГОСЛУЖІНЬ

SCHEDULE OF SERVICES

ЛЮТИЙ

FEBRUARY

9 - Cереда. Господу Ісусу Христу - 19:00

9 – Wednesday. Akathist to Jesus Christ at 7:00 pm.

12 - Cубота. Трьох Святителів. Літургія 10:00.

12 - Saturday. Three Holy Hierarchs. Liturgy at 10:00 am

13 - Неділя Митаря і Фарисея. Літургія 10:00.

13 - Sunday of the Publican & Pharisee. Liturgy at 10:00 am

15 - Bівторок. Стрітення Господнє. Літургія 10:00.

15 - Tuesday. Presentation of our Lord. Liturgy at 10:00 am

16 - Cереда. Пресвятій Богородиці – 19:00

16 – Wednesday. Akathist to the Most Holy Theotokos at 7:00
pm.

20 - Неділя Блудного Сина. Літургія 10:00.

20 - Sunday of the Prodigal Son. Liturgy at 10:00 am

23 - Cереда. Акафіст до Св. Миколая – 19:00

23 – Wednesday. Akathist to St. Nicholas at 7:00 pm.

27 - Неділя М’ясопусна. Літургія 10:00 ранку

27 - Meatfare Sunday. Liturgy at 10:00 am

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

ПАРАФІЯЛЬНІ ПОДІЇ ТА ОГОЛОШЕННЯ
ВІДВІДУВАННЯ ЦЕРКВИ (НОВІ ПРАВИЛА): З 13-го ЛЮТОГО 2022 р.: Уряд Квебеку запроваджує нові правила, пов'язані з
розповсюдженням ново штаму вірусу, "Омікрон", а це: пред'явлення паспорту про вакцинування при вході до церкви. Усі
прихожани під час Богослужіння повинні залишатися на своїх місцях. Відстань між людьми або родинами (bulles de famille)
має становити не менше одного метра. Носіння масок є обов'язковим, за винятком приймання їжі та пиття. За протоколом
Ковіду-19, залишається в силі носіння масок, а також коли ми підходимо до ікон, запалюємо свічки чи йдемо до Св. Сповіді
та Св. Причастя. Максимальна кількість відвідувачів 100 осіб. Похоронні церемонії можуть проводитися без обов'язкових
паспортів вакцинації, якщо кількість відвідувачів не більше 50 осіб. Уряд заборонив проводити вінчання в церкві, а також
прийняття, яке зазвичай слідує після весільної церемонії.
ЙОРДАНСЬКА ВОДА: В неділю 13 лютого, 2022 кожен може принести до церкви свою посудину, щоб взяти свячену воду. Ви
також можете отримати свячену воду в будь-який день тижня, коли вам зручно. Зверніться до о. Володимира, щоб
домовитися про зручний для вас час – 514-947-2235.
ОСВЯЧЕННЯ ОСЕЛЬ: Щороку традиційно під час Йордану священик відвідує домівки парафіян з освяченням
«Богоявленською водою». У зв'язку з пандемією, цього року відвідини будуть відбуватися за власним бажанням. І тому хто
бажає, може звернутися безпосередньо до о. Володимира 514-947-2235.
НАСТІННІ КАЛЕНДАРІ НА 2022 РІК: НАСТІННІ КАЛЕНДАРІ НА 2022 РІК: Церковний комітет має в наявності календарі на
продаж. Вартість $10. Прибутки від продажу календарів Східна єпархія УПЦК передає на дитячий Навчальнореабілітаційний центр “Джерело” у Львові, Україна.
КАНАЛ YOUTUBE: Saint Sophie Montreal: трансляція наших недільних відправ відбувається в онлайн режимі. Запрошуємо
підписуватися!

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: якщо ви поміняли або маєте намір змінити свою домашню чи електронну адресу, зверніться до
Володимира Остапчука vostapchuk76@gmail.com, щоб в церковному реєстрі була ваша вірна адреса.
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.
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.

Слава Ісусу Христу!

Розуміння Божественної Енергії і Сутністості Бога.
Згідно повчання нашої церкви, джерелом православної духовності - Святе Письмо, Священне Передання, догматична наука
Вселенських Соборів та твори отців церкви. Православна духовність в основному виражається через молитву, щоденне
християнське життя та богослужіннях церкви, які в кінцевому підсумку ведуть до єднання з Божественним Світлом.
Наша прихильність до Христа має бути здійснена внутрішнім, вільним актом і не вимушена ніякими зовнішніми силами,
навіть Богом. «Людина вільна і здатна вступати у стосунки з обома царствами — царствами світла й царства темряви». Ці
царства, духовне і сатанинське, приховані не в розумі, а набагато глибше в душі – «під розумом, під поверхнею думок», як
стверджує святитель Макарій. У цього святого IV століття вже було поняття «серце», яке разюче близьке до сучасної
психологічної концепції підсвідомості.
Божественна Енергія і Сутність Бога.

Одним з найважливіших аспектів православної духовності є участь у божественній енергії. Коротко кажучи, це православне
вчення принципового значення, яке дуже часто ігнорується. У православному богословї розрізняють «сутність» і «енергію»
Бога.
Ті, хто досягає досконалості, роблять це, з’єднуючись з божественною ``енергією``, а не з божественною ``сутністю``. Грецькі
православні отці, коли говорять про Бога, наголошують на невпізнаності Божої сутності та підкреслюють бачення
Божественної Енергії, особливо божественного Світла. Православна духовна традиція наголошує на Божественному Логосі,
(Логос- з давньогрецької мови буквально означає ``слово``. що живе у світі, в нашій здатності досягти духовного життя та
містичного єднання зі Святим Духом у цьому світі.
Християнське споглядання не є «екстатичним», тобто поза нами, але воно відбувається всередині християнської людини, яка
є «храмом Святого Духа».
Божественна енергія знаходяться «всередині всього і поза всім». Усе творіння є проявом Божої енергії. За словами
Володимира Лоського у «Мистичному богослов'ї Східної Церкви» говориться: «Ці божественні промені пронизують весь
створений всесвіт і є причиною його існування». Нетварне (духовне) Світло і Богопізнання в православній традиції «освічує
кожну людину, що приходить у цей світ».
Те саме світло, яке апостоли бачили на горі Фавор, (коли Христос преобразився, Він сяяв як світло) пронизує все творіння і
перетворює його, творить його заново. Володимир Лоський говорить: «Нестворене Світло – це божественна енергія.
Споглядання не створеного Світла породжує, перш за все, всепоглинаюче відчуття живого Бога – нематеріальне відчуття
нематеріального, інтуїтивне, а не раціональне сприйняття – яке з непереборною силою переносить людину в інший світ, але
так обережно, що вона не розуміє, коли це відбувається, і не знає, чи знаходиться вона в тілі чи поза нею».
Це не сентиментальне чи емоційне почуття чи романтична фантазія. Це досвід Божественного нествореного Світла, описаний
оптиськими Отцями. «Це дуже глибоке і тонке відчуття Бога Живого (яке переживається в спогляданні) супроводжується
баченням світла, яке істотно відмінне від фізичного світла. Сама людина перебуваючи у цьому духовному світлі, вона ти
самим уподібнюється до Бога (Логос). В такому спогляданні людина одухотворюється , вона тоді не бачить і не відчуває ні
власного матеріального буття, ні матеріальності світу».
Дія Бога є чисте світло, і коли Господь з’являється нам, Він завжди з’являється як Світло.Сам Христо говорив:`` Я світло для
світу, хто йде за мною не буде ходити в темряві``. У Святому Письмі читаємо: «У Світлі Твоєму ми побачимо світло». Тільки в
стані просвітлення божественна благодать робить можливим споглядання Божественного Світла.
Приховані істини Святого Письма відкриваються не кожному, оскільки просвітлення приходить через особливий
божественний дар одкровення. Тому в ранній Церкві Святу Біблію читали тільки в Церкві. У Православній Церкві ми ніколи не
відчували «поклоніння Книзі», як у деяких сектах, а навпаки церква міцно тримається непідробного духу Біблії, якою вона
була передана святим угодникам, а через них і нам.

PARISH EVENTS AND ANNOUNCEMENTS
CHURCH ATTENDANCE (NEW REGULATIONS): BEGINNING MONDAY, FEBRUARY 13 2022 in Quebec in order to mitigate the spread
of a new strain of COVID-19, entry to places of worship requires a vaccination passport. All participants must remain seated.
The distance between people or family bubbles is 1 m. Wearing a face covering remains required at all times, except for when
eating or drinking. All other modified worship practices related to the COVID-19 pandemic remain in place. (i.e. veneration of icons,
confession, communion, etc.) Maximum attendees is 100. Funeral ceremonies may be held without mandatory vaccine
passports when attendees are limited to no more than 50. Indoors, it is not possible to organize a wedding ceremony, nor the
reception or banquet that usually follows the wedding ceremony.
THEOPHANY WATER: On Sunday, February 13, everyone can bring their own container to church. You can also get Holy Water any
day of the week at your convenience. Please call Fr. Volodymyr to arrange convenient time for you: 514-947-2235.
JORDAN HOME BLESSINGS: Due to the pandemic Fr. Volodymyr will bless homes with Holy Water only upon request. To schedule
an appointment, please contact him at 514-947-2235..
2022 WALL CALENDARS: The cost is $10 each. This is a UOCC Eastern Eparchy fundraiser with profits going towards the “Dzherelo”
Children's Rehabilitation Centre in Lviv, Ukraine.

YOUTUBE CHANNEL: Saint Sophie Montreal . We are streaming our services from YouTube. Please subscribe!

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

THE DIVINE ENERGIES
The life of moral perfection, according to our Bible and the Fathers of the Church, is a call to a life in Christ, that is, a Christ-like life.
Consequently, the spirituality of the Orthodox Christian is portrayed as a life in Christ, a life of commitment to the Lord, and a
complete submission to his will. One lives only to do everything for Christ's sake, as Christ wants it and as Christ would do it.
The Christian commitment to Christ must be made by an inner, free act and is not compelled by any external force, not even by God.
"Man is free and able to enter into relations with both kingdoms - the kingdoms of light and that of darkness." These kingdoms, the
spiritual and the satanic, are hidden, not in the mind, but much deeper in the soul - "under the mind, beneath the surface of the
thoughts," as Saint Makarios asserts. This fourth-century saint already had the notion of "heart," which is strikingly close to the
modern psychological concept of the subconscious.
One of the most important aspects of Orthodox spirituality is participation in the divine energies. Briefly stated, this is an Orthodox
doctrine of fundamental importance and very often ignored. In Orthodox theology, a distinction is made between the "essence" and
"energies" of God. Those who attain perfection do so by uniting with the divine uncreated energies, and not with the divine essence.
The Greek Orthodox Fathers, whenever they speak of God, emphasize the unknowability of God's essence and stress the vision of
the divine energies, especially the divine uncreated Light. Orthodox spiritual tradition emphasizes the divine Logos indwelling in the
world and our ability to attain a spiritual life and mystical union with the Holy Spirit in this world.
Christian contemplation is not "ecstatic," that is, outside ourselves, but it takes place within the Christian person who is the "temple
of the Holy Spirit." The divine energies are "within everything and outside everything." All creation is the manifestation of God's
energies. Vladimir Lossky says in the Mystical Theology of the Eastern Church: "These divine rays penetrate the whole created
universe and are the cause of its existence." The uncreated Light and the knowledge of God in Orthodox tradition "illuminates every
man that cometh into this world." It is the same light that the apostles saw on Mount Tabor that penetrates all of creation and
transforms it, creating it anew. A modern ascetic says in the Undistorted Image: "Uncreated Light is divine energy. Contemplation of
Uncreated Light begets, first and foremost, an all absorbing feeling of the living God - an immaterial feeling of the immaterial, an
intuitive, not a rational perception - which transports man with irresistible force into another world, but so warily that he neither
realizes when it happens nor knows whether he is in or out of the body." This is not a sentimental or emotional feeling or romantic
fantasy. It is experience of the divine uncreated Light described by the neptic Fathers. Again, in the words of the same ascetic: "This
supramental sensation of the Living God (which is experienced in contemplation) is accompanied by a vision of light, of light
essentially different from physical light. Man himself abides in light because, assimilated to the Light which he contemplates, and
spiritualized by it, he then neither sees nor feels his own material being or the materiality of the world."
God's act is pure light, and when the Lord appears to us, he always appears as Light. In Holy Scripture we read: "In Your Light we
shall see light." Only in the state of illumination does divine grace makes possible the contemplation of the divine light. The hidden
truths of Holy Scripture are not revealed to everyone, since illumination comes through the special divine gift of revelation. For this
reason in the early Church, the holy Bible was read only in the Church and only by a charismatic person. In the Orthodox Church, we
have never experienced "bibliolatry" or "worship of the Book," as in some sects. The Church holds fast to the unadulterated spirit of
the Bible as it was delivered to the Saints, and through them, to us. (George C. Papademetriou)

