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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. 

 
РОЗКЛАД	НЕДІЛЬНИХ		І	ПОСТОВИХ		

БОГОСЛУЖІНЬ	
 

БЕРЕЗЕНЬ 
 
 

 9 - Cереда,  Літургія Ранішoсвячених Дарів - 19:00 
 

10 - Четвер, Читання Канону Андрія Критського - 19:00 
 
 

12 - 1-ша субота Великого Посту. Св. Федора,  Літургія 10:00. 
Вечірня і Сорокоусти - 17:00. 
 

13 - 1-ша неділя Великого Посту, Неділя Православ’я.  Літургія 
10:00.   Служить о. Степан Биґим.  O. Володимир буде в 
Оттаві.  Літургія у трьох мовах. 
 

16 -  Cереда, Літургія Ранішoсвячених Дарів - 19:00 
 

19 - 2-га субота Великого Посту.  Задушна Літургія 10:00. 
Вечірня і Cорокоусти – 17:00. 
 

20 - 2-га неділя Великого Посту, Св.Григорія Палами. Літургія 
10:00. 
 

23 -  Cереда.  Літургія Ранішoсвячених Дарів - 19:00. 
 

26 - 3-тя субота Великого Посту.   Літургія 10:00.  Вечірня і 
Сорокоусти - 17:00. 
 

27 - 3-тя неділя Великого Посту.  Поклоніння Чесного Хреста. 
Літургія 10:00. 
 

30 -  Cереда.  Літургія Ранішoсвячених Дарів - 19:00. 
 

 
SCHEDULE	OF	SUNDAY	&		

LENTEN	SERVICES	
 

MARCH 
 
 

  9 – Wednesday,  Liturgy of Presanctified Gifts at 7:00 pm. 
 

10 – Thursday,  Reading of The Great Canon of St. Andrew of 
Crete - 7:00 pm. 
 

12 – 1st Saturday of the Great Fast.   St. Theodore.   Liturgy at 
10:00 am.  Vespers & Sorokousty at 5:00 pm. 
 

13 - 1st Sunday of the Great Fast.  Sunday of Orthodoxy.  Father 
Steven Bigham replaces Fr Volodymyr, who will be celebrating in 
Ottawa. Trilingual Divine Liturgy at 10:00 am. 
 

16 – Wednesday,  Liturgy of Presanctified Gifts at 7:00 pm. 
 

19 –  2nd Saturday  of the Great Fast.   Soul Divine Liturgy at 
10:00 am.  Vespers & Sorokousty at 5:00 pm. 
 

20 – 2nd Sunday of Lent. St.Gregory Palamas. Liturgy at 10:00 am 
 
23 – Wednesday, Liturgy of Presanctified Gifts at 7:00 pm.   
 

26 – 3rd Saturday of the Great Fast.  Liturgy at 10:00 am.  
Vespers & Sorokousty at 5:00 pm. 
 

27 – 3rd Sunday of Lent. Veneration of the Cross. Liturgy at 10:00 
am.  
 

30 -  Wednesday, Liturgy of Presanctified Gifts at 7:00 pm.   
 



 

	
ПАРАФІЯЛЬНІ	ПОДІЇ	ТА	ОГОЛОШЕННЯ	

 
ВІДВІДАННЯ В ЦЕРКВИ:  З ПОНЕДІЛКА, 21-го ЛЮТОГО 2022 - ПАСПОРТ ВАКЦИНАЦІЇ В КВЕБЕКУ БІЛЬШЕ НЕ                                        
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ.  Усі прихожані під час Богослужіння повинні залишитися на своїх місцях. Відстань між людьми або 
родинами (bulles de famille) має становити менше одного метра. Носіння масок є обов'язковим, за винятком прийому їжі та 
пиття. За протоколом Ковіду-19 залишається в сили носіння масок, а також коли ми підходимо до ікону, запалюємо свічки чи 
йдемо до Св. Сповіді та Св. Причастя.  
 
ХОРОВИЙ СПІВ та COVID-19:  Репетиції хору щонеділі, о 9:15 год. ранку в церковній залі.  За додатковими інформаціями 
прошу звертайтеся до Галини Ваверчак (514) 620-9494.  Запрошуємо нових хористів! 
Хористи можуть співати, одного метра один від одного.  За словами уряду Квебеку, маска є обов'язковими під час співу.  
Через пандемію та занепокоєння щодо безпеки більшість співаків висловили бажання співати за умови наявності масок 
та повної вакцинації у інших учасників хору та дотримання дистанції. 
 
4-й ЩОРІЧНЕ ПОЖЕРТВУВАННЯ ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО ПОСТУ ДЛЯ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ "З ЛЮБОВІ ДО БЛИЖНЬОГО"  
З  7 березня по 29 квітня, 2022 р.  з благословення Високопреосвященного Владики Іларіона, закликаємо всіх приносити  
продукти харчування  для малозабечених, а саме:  ( сухі-продукти консерви, тощо) і покладіть в  коробку при вході до 
церкви.   За додатковою інформацією звертайтеся до Оксани Чудобей (514) 217- 6461, rchudobey@hotmail.com.  Дякуємо 
всім заздалегідь. 
 
НЕДІЛЯ ПРАВОСЛАВ'Я - ВЕЧІРНЯ, в неділю, 13 березня, 2022 р. о 7:00 год. веч. в нашому храмі катедри св. Софії.  Під час 
вечірні буде процесія з іконами, отже візьміть із собою ікону.  Запрошуємо вірних нашої парафії взяти участь. 
 
СОРОКОУСТИ:  свічки можна придбати в церкві y старших братів.  Одна свічка $5.  Зверніться до Володимира Остапчука, який 
приймає замовлення електронною поштою vostapchuk76@gmail.com   
Поминальні свічки традиційно запалюють на Вечірній  відправі та Божественній Літургії під час Великого посту. Через 
пандемію, яка розпочалася на початку 2020 року, вони не були використані.  Цього року знов будемо їх використовувати 
на заупокійних відправах. 
 
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПАРАФІЇ – відбудуться 20-го березня 2020 року після Літургії в церковній залі.  Для тих, хто не 
заплатив свою членську вкладку за 2021 рік, просимо зробити це в найблищому часі.  Згідно статуту нашої церкви, особа яка 
не заплатила свою річну членську вкладку до парафії, може бути присутня на зборах як вільний слухач, але не має право 
голосу в прийнятті будь-яких  парафіяльних рішень чи бути обраний до церковної ради. 
 
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 Навчально-
реабілітаційний 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. 
 

	
	



Всечесні браття та благословенні чада у Господі, 

Прославляємо Бога в Трійці, Який знову вів нас як Церкву до шанованого і благословенного періоду Святого і Великого Посту, 
до арени фізичної та духовної Но. Прот. 94 
 

ОГЛАСИТЕЛЬНЕ СЛОВО 
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ 

СВЯТОГО І ВЕЛИКОГО ПОСТУ 
 

+ ВАРФОЛОМІЙ 
МИЛІСТЮ БОЖОЮ 

АРХІЄПИСКОП КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ — НОВОГО РИМУ 
І ВСЕЛЕНСЬКИЙ ПАТРІАРХ 

УСІЙ ПОВНОТІ ЦЕРКВИ, 
НЕХАЙ БЛАГОДАТЬ І МИР 

ВІД ГОСПОДА І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА, 
РАЗОМ З НАШОЮ МОЛИТВОЮ, БЛАГОСЛОВІННЯМ І ПРОЩЕННЯМ 

БУДЕ З УСІМА ВАМИ. 
*** 

 
дисципліни та аскетичної боротьби, аби підготуватися у спосіб гідний Христа і прямувати у смиренні до Святого і 

Великого тижня і животворного Воскресіння Господнього. 

Аскетична дисципліна, звичайно, є не лише особливістю Святого і Великого Посту; це також не лише питання 
занепокоєння та обов’язок для монашества; це також не є результатом зовнішнього впливу на християнський етос, ані чужим 
елементом у нашому благочистивому житті. Аскетизм належить до серцевини християнського буття і життя Церкви. Це є 
покликанням Христа до Його вірних і свідченням Його спасительної присутності в нашому житті. Як віруючі, ми звертаємося 
не до безособового чи недоступного Бога, а до втіленого Слова, яке об’явило любов Бога Отця і причастя Святого Духа, 
повноту благодаті та свободи. У цьому сенсі, наповнений божественними благословеннями та особливо глибоким досвідом, 
Святий і Великий Піст залишається динамічним вираженням і одкровенням скарбу та правди церковного життя у всій його 
повноті. 

Ніщо в житті віруючого не є уривчастим або ж самоціллю. Життя у Христі є цілісним і нерозділеним. Покаяння, 
смирення, молитва, піст, добрі дії – все це переплітається між собою і орієнтує віруючого на Євхаристію Церкви, 
есхатологічну таємницю Царства. Аскетичні подвиги – це початок, «вузькі ворота», що ведуть нас до Святая Святих. У нашій 
традиції ніколи не буває «аскетизму заради аскетизму». Аскетична дисципліна – це завжди подорож; вона виконується, коли 
стає частиною Церкви, коли веде нас до причастя Святих Тайн, які, у свою чергу, включають нас у рух Церкви до Царства. 
Нагадаємо на прикладі Преподобної Марії Єгипетської, яку вшановують у П’яту неділю Великого Посту, що після сорока років 
суворої подвижницької боротьби і безперервної молитви вона прагнула причаститися Тіла і Крові Христових з рук святого 
Зосими, усвідомлюючи, що Святе Причастя є джерелом життя і ліками безсмертя. У цьому ж дусі Святий і Великий Собор 
Православної Церкви (Крит, 2016 р.), який описав піст як «великий духовний подвиг» і «вираз у високій якості аскетичного 
ідеалу Православної Церкви», підкреслює, що «справжній піст впливає на все життя вірних у Христі і увінчується їх участю в 
богослужінні, зокрема в таїнстві Божественної Євхаристії» (Значення посту та його дотримання сьогодні, § 1 і 3). 

Немає православної духовності без участі в Божественній Євхаристії, завдяки якій ми як віруючі стаємо одним тілом, 
єдністю осіб, спільнотою життя, учасниками «загального спасіння» у Христі Спасителі, який є «загальним благом». Отже, 
піст – це підпорядкування та послух правилу Церкви, спільне переживання. Святий і Великий Піст є для нас запрошенням 
віднайти Церкву як місце і шлях освячення і святості, як передсмак і образ чудового сяйва, повноти життя і повної радості в 
есхатологічному Царстві. Дослідно і по-богословському нам неможливо осягнути дух Святого і Великого посту, якщо не 
сприймати його як подорож до Пасхи. Весь період посту зберігає «пасхальне сприйняття» життя. Похмурий аскетизм є 
перекрученням християнського досвіду; це незнання неминучої благодаті й майбутнього Царства; це життя, «наче Христос 
ніколи не прийшов», без очікування «воскресіння мертвих» і «життя в майбутньому». 

Цей дух був досвідом посту перед Пасхою в ранній Церкві, де це був час, коли оглашенні готувалися до Святого 
Хрещення яке відбувалося під час Божественної Літургії в ніч Воскресіння. Навіть коли згодом катехитична природа цього 
періоду посту була замінена етосом покаяння, досвід «покаяння» як «другого хрещення» все ж зберігся і залишається 
екзистенційним настроєм, який знову веде нас до пасхальної євхаристійної повноти церковного життя, до дому Отця, до 
причастя Святого Духа. І в цьому випадку «підняття хреста» є дорогою до невимовної радості Воскресіння. 

Благочестивий український народ у ці дні несе свій важкий хрест, зазнаючи невимовних страждань неспровокованої 
та ірраціональної наступальної війни, що поширює біль і смерть. Співстраждаючи нашим випробуваним браттям і чадам, ми 



посилюємо наші молитви до Господа милосердя і Бога миру за негайне припинення вогню і за верховенство праведності і 
миру Царства Божого. 

Цю ж спасенну істину православної віри, благочестя і духовності підкреслить і подія освячення Святого Мира, яку ми 
з благодаттю Божою звершуватимо цього року у нашому сакральному центрі на Страсному тижні. Ця благословенна і 
«богодієва» олія «Євхаристії Мира» передає через Таїнство Миропомазання різноманітні дари та різноманітні харизми 
Святого Духа новопросвіченим «небесним громадянам» для сили в участі в житті Церкви, – і передусім причастя Пречистих 
Тайн – а також для богонатхненної присутності та для свідчення у світі дару благодаті та надії, що лежить у нас. Характер 
Святого Духа як «сили причастя» виявляється також у тому, як готується Святе миро шляхом кип’ятіння інгредієнтів, які 
пожертвували Помісні Православні Церкви, а також у місці та часі його благословення в євхаристійному зібранні, негайно 
після освячення Чесних Дарів, але також і в інших церковних вжитках Святого Мира, як наприклад миропомазання 
інославних, які приєднуються до Православної Церкви, освячення церков, святих престолів, антимінсів, і інших. 

З цими почуттями, бажаючи, щоб арена посту була гладкою і наша подорож до Пасхи Господньої була 
безперешкодною, ми закликаємо на вас – наших найчесніших братів у Христі та возлюблених чад Константинопольської 
Матері-Церкви, що по всьому світу – животворну благодать і велику милість Христа Бога нашого, що навіки благословляє 
подвижницькі здобутки народу Свого. 

 
Святий і Великий Піст 2022р. 

+ Варфоломій Константинопольський, 
Палкий молитвенник перед Богом за всіх вас	

	

	
PARISH	EVENTS	AND	ANNOUNCEMENTS	

 
CHURCH ATTENDANCE BEGINNING MONDAY, FEBRUARY 21, 2022 - THE VACCINATION PASSPORT IS NO LONGER REQUIRED IN 
QUEBEC. 
All participants must remain seated.  The distance between people or family bubbles is one meter.  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.).  
 
CHORAL SINGING & COVID-19:  Rehearsals are on Sundays at 9:15 a.m. in the church hall.  For more information, please contact 
Helena Waverchuck at (514) 620-9494.  New members are always welcome! 
Choristers may sing, standing a distance of one meter apart.  According to the Quebec government, the mask is compulsory while 
singing.  Due to the ongoing pandemic and safety concerns, a majority of singers expressed a willingness to sing under the 
condition that others wear masks and are double vaccinated. 
 
4th ANNUAL UOCC GREAT LENTEN FOOD DRIVE:  FOR THE LOVE OF GOD - From March 7 until April 29.  With the blessing of His 
Eminence Vladyka Ilarion, we encourage everyone to donate non-perishable groceries, which we will then deliver to a local food 
bank.  Please drop off non-perishable food in the boxes at the church entrance.  Coordinator, Roxanne Chudobey (514) 217- 
6461, rchudobey@hotmail.com. 
 
PAN-ORTHODOX SUNDAY OF ORTHODOXY VESPERS:  Sunday, March 13, 2022, at 7:00 p.m. in our temple, Saint Sophie Cathedral. 
Sponsored by the Orthodox Clergy Association of Quebec.  We invite the faithful of our parish to take part. 
 
SOROKOUSTY CANDLES are now available at our elders - $5.00 each. Walter Ostapchuk is accepting orders by email 
vostapchuk76@gmail.com.  Traditionally they are lit at Vespers and Divine Liturgy during the Great Lenten season. Due to the 
pandemic, which began at the beginning of Lent 2020, they were not lit during the Divine Liturgy. We are being eco-friendly by using 
them again this year and maintaining the cost of $5. 
   
ANNUAL GENERAL PARISH MEETING – March 20, 2022.  Please set aside this date on your calendar to ensure your attendance. 
Please remember that according to our church by-laws, only those who have paid their membership in full for the year 2021 are 
eligible to vote. Everyone is welcome to attend. 
 
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. 
 

 
Prot. No. 94 
 

CATECHETICAL	HOMILY	AT	THE	OPENING	OF	HOLY	AND	GREAT	LENT	
 

+ BARTHOLOMEW 
BY GOD’S MERCY  

ARCHBISHOP OF CONSTANTINOPLE-NEW ROME 
AND ECUMENICAL PATRIARCH 

TO THE PLENITUDE OF THE CHURCH, 
MAY THE GRACE AND PEACE  

OF OUR LORD AND SAVIOR JESUS CHRIST, 
TOGETHER WITH OUR PRAYER, BLESSING AND FORGIVENESS 

BE WITH YOU ALL 
* * * 

 
Most honorable brothers and blessed children in the Lord, 
 



 We glorify the God in Trinity, who has once again guided us as Church to the venerable and blessed period of Holy and 
Great Lent, the arena of physical and spiritual discipline and ascetic struggle, in order to prepare ourselves in a manner according to 
Christ and journey in humility to the Holy and Great Week and life-giving Resurrection of the Lord. 
 
 Ascetic discipline is of course not only a feature of Holy and Great Lent; nor is it solely a matter of concern and obligation to 
monastics; nor again is it a result of external influence on the Christian ethos, a foreign element in our devotional life. Asceticism 
belongs to the core of Christian existence and the life of the Church. It constitutes a calling by Christ to His faithful and a witness of 
His saving presence in our lives. As believers, we do not address an impersonal or inaccessible God, but the incarnate Word that 
revealed the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit, the fullness of grace and freedom. In this sense, filled 
with divine blessings and especially profound experiences, Holy and Great Lent remains a dynamic expression and revelation of the 
treasure and truth of church life in its entirety. 
 
 Nothing in the life of the believer is fragmentary or an end in itself. Life in Christ is holistic and undivided. Repentance, 
humility, prayer, fasting, good deeds – all of these are intertwined and orient the believer to the Eucharist of the Church, the 
eschatological mystery of the Kingdom. Ascetic struggles are the beginning, the “narrow gate” that leads us to the Holy of Holies. In 
our tradition, there is never “asceticism for the sake of asceticism.” Ascetic discipline is always a journey; it is fulfilled when it 
becomes part of the Church, when it leads us to communion of the Sacred Mysteries, which in turn incorporate us into the 
movement of the Church toward the Kingdom. Let us remind you of the example of St. Mary of Egypt, who is honored on the Fifth 
Sunday of Lent. After forty years of harsh ascetic struggle and unceasing prayer, she sought to partake of the Body and Blood of 
Christ from the hands of St. Zosimas in full knowledge that Holy Communion is the source of life and medicine of immortality. In the 
same vein, the Holy and Great Council of the Orthodox Church (Crete, 2016), which described fasting as “a great spiritual feat” and 
“the expression par excellence of the ascetic ideal of the Orthodox Church,” emphasizes that “the true fast affects the entire life in 
Christ of the faithful and is crowned by their participation in divine worship, particularly in the sacrament of the Holy Eucharist” (The 
Importance of Fasting and its Observance Today, § 1 and 3). 
 
 There is no Orthodox spirituality without participation in the Divine Eucharist, through which as believers we become one 
body, a communion of persons, the community of life, participants of the “common salvation” in Christ the Savior, who is the 
“common good.” Therefore, fasting is submission and obedience to the rule of the Church, a communal experience. Holy and Great 
Lent is an invitation for us to discover the Church as a place and way of sanctification and sanctity, as a foretaste and image of the 
splendid radiance, of the fullness of life and of the complete joy in the eschatological Kingdom. Experientially and theologically it is 
impossible for us to comprehend the spirit of Holy and Great Lent if we do not perceive it as a journey toward Pascha. The entire 
period of fasting preserves the “paschal perception” of life. Gloomy asceticism is a perversion of the Christian experience; it is the 
ignorance of the imminent grace and future Kingdom; it is life “as if Christ never came,” without expectation of the “resurrection of 
the dead” and of “life in the age to come.” 
 
 This spirit was the experience of the Fast before Pascha in the early Church, where it was a time when the catechumens 
prepared for Holy Baptism during the Divine Liturgy on the night of Resurrection. Even when, later, the catechetical nature of this 
period of fasting was replaced by the ethos of repentance, the experience of “repentance” as a “second baptism” was nevertheless 
preserved and remains as the existential disposition that leads us once more to the paschal eucharistic fullness of ecclesiastical life, 
to the home of the Father, to the communion of the Holy Spirit. In this case, too, the “lifting of the cross” comprises the way to the 
ineffable joy of the Resurrection. 
 
 Throughout these days, the pious people of Ukraine carry their own weighty Cross, as they suffer the unspeakable abuses 
of an unprovoked, irrational and hostile war, which propagates pain and death. Co-suffering with our tested brethren and children, 
we intensify our supplication to the Lord of mercy and God of peace, unto the immediate cessation of this conflict and the 
prevalence of justice and peace, which are a foretaste of the redeemed joy of the Kingdom of God. 
 
 This selfsame salvific truth of the Orthodox faith, piety and spirituality is also emphasized by the event of the sanctification 
of the Holy Myrrh, which, by the grace of God, we will officiate at this year during Holy Week at our Sacred Center. This blessed and 
“divinely efficacious” oil of the “Eucharist of Myrrh” transmits the diverse gifts and manifold charisms of the Holy Spirit through the 
Sacrament of Chrismation upon the newly-illumined “heavenly citizen” for strength and participation in the life of the Church – and 
foremost the communion of the Sacred Mysteries – as well as for the divinely inspired presence in the world and witness of the gift 
of grace and hope that lies in us. The character of the Holy Spirit as “force of communion” is also manifested in the way that the Holy 
Myrrh is prepared by boiling ingredients offered by the local Orthodox Churches as well as in the place and time of its blessing within 
the eucharistic assembly, immediately following the sanctification of the Holy Gifts, but equally in the other church uses of Holy 
Myrrh, such as the chrismation of heterodox and lapsed entering the Orthodox Church, the consecration of churches and holy altars, 
antimensions, and so forth. 
 



 With these sentiments, as we pray that the arena of fasting will prove smooth and our journey toward the Lord’s Pascha 
will be unimpeded, we invoke upon you – our most honorable brothers in Christ and beloved children of the Mother Church of 
Constantinople throughout the world – the life-giving grace and great mercy of Christ our God, who forever blesses the ascetic 
achievements of His people.  

                                                                            Holy and Great Lent 2022 
                                                                           X BARTHOLOMEW of Constantinople 

Your fervent supplicant for all before God 
 

 

 

UKRAINIAN REFUGEE RELIEF 

Due to the ongoing crisis in the Ukraine, Saint Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral in Montreal, is now accepting the 
following donations in order to accommodate the influx of women and children refugees coming to our region.  

•  Babies and Children: Clothing NEW or GENTLY used. (boys and girls until age 18)  
•  Diapers. Wipes. Baby Food. Formula. Blankets (NEW ONLY)  
•  New stuffed animal or small games. Coloring books and crayons.  
•  Hygiene products: Shampoo. Deodorant. Sanitary napkins. Toothbrush. Toothpaste. NEW in package.  
•  Shoes, Hats, Gloves and Scarfs: NEW only  
•  Women’s clothing New or Gently used.  

PLEASE contact Fr. Volodymyr Kouchnir 514-947-2235, kouchnir.volodymyr@gmail.com or Sergei Stasiouk 514-596-1017 
for drop off times directly at the church:  6250 12th Ave., Montreal, QC H1X 3A5  

Monetary donations can be made at #Help Refugees from Ukraine – GO FUND ME CAMPAIGN – Tax receipts issued 
upon request for donations over $20. 
https://www.gofundme.com/f/xvn5s-help-refugees-from-
ukraine?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1 
  

  For more information, please contact: 
Haley Twerdun EN/FR: haleytwerdun@gmail.com,  Halyna Pylypchyk UK: halynapylypchyk@gmail.com  

 

 


