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РОЗКЛАД НЕДІЛЬНИХ БОГОСЛУЖІНЬ

SCHEDULE OF SERVICES

ЛИСТОПАД

NOVEMBER

21 - 22-га неділя після Трійці. Літургія 10:00. Архистратига
Михаїла і всіх Небесних Сил безплотних.

21 – 22nd Sunday after Pentecost, Liturgy at 10:00 am.
Archangel Michael and all the Bodiless Hosts.

28 - 23-та неділя після Трійці, Літургія 10:00. Прп. Паісія
Величковського. Початок Різдв’яного поcту.

28 – 23rd Sunday after Pentecost, Liturgy at 10:00 am. Ven.
Paisius Velychkovsyj. Beginning of the Nativity Fast

ГРУДЕНЬ

DECEMBER

4 - субота, Введення у Храм Пресвятої Богородиці. Літургія
9:30

4 - Saturday, The Entry of the Most Holy Theotokos into the
Temple. Liturgy at 9:30 a.m

5 - 24-та неділя після Трійці. Літургія 10:00. Служить о.
Степан Биґим. O. Володимир буде в Оттаві. Літургія у трьох
мовах.

5 – 24th Sunday after Pentecost, Liturgy at 10:00 am. Father
Steven Bigham replaces Fr Volodymyr, who will be celebrating
in Ottawa. Trilingual Divine Liturgy.

12 - 25-та неділя після Трійці. Літургія 10:00

12 – 25th Sunday after Pentecost, Liturgy at 10:00 am.

19 - 26-та неділя після Трійці. Літургія 10:00. Святителя
Миколая.

19 – 26th Sunday after Pentecost, Liturgy at 10:00 am. St.
Nicholas the Wonderworker.

26 - 27-ма неділя після Трійці. Літургія 10:00.Свв. Праотців.

26 – 27th Sunday after Pentecost, Liturgy at 10:00 am. Holy
Forefathers.

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, Марія Залевська, Анна Зубенко, Маруся Зимовець, Юрій Панчук, Ксеня Самолюк, Галина Вакулін,
Марія Двигайло Житинська, Дженефер Кушнір.
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,
Maria Zalewski, Anna Zubenko, Marusia Zymowec, George Panciuk, Xenia Samoluk, Halyna Wakulin, Mary Dwyhajlo Zytynsky,
Jennifer Kushnir.

ПАРАФІЯЛЬНІ ПОДІЇ ТА ОГОЛОШЕННЯ
ВІДВІДАННЯ ЦЕРКВИ: З 15-го листопада ми більше не зобов’язані вести список відвідувачів. Відстань між окремими
людьми або родинами (bulles de famille) має мати не менше одного метра; маски можна знімати лише коли люди сидять
на своїх місцях і тихо говорять. B yсіx іншиx випадкax: як шанування ікон, сповідь, причастя та ін. через санітарні вимоги
Ковід -19 залишаються в силі. Максимальна кількість відвідувачів залишається 75 осіб.
ПОМИНАЛЬНА ПАНАХИДА ЗА ЖЕРТВАМИ ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ відслужиться в неділю, 28
листопада, після Літургії..
ЧЕРГОВІ ЗБОРИ ЦЕРКОВНОЇ РАДИ: відбудуться в середу, 1 грудня 2021, о 18:30 годині в онлайн режимі. Члени парафії,
зацікавлені взяти участь у зборах, будь ласка зверніться до заступника голови церковної ради, Любою Пукас,
lpukas@bell.net
ПАРАФІЯЛЬНІ ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЗБОРИ – ЗВІТИ ЗА 2020 РІК відбудуться у неділю, 12 грудня 2021 року, після
Божої Літургії.
Зазначимо, що збори, які мали відбутися в лютому 2021 року, були відкладені через обмеження пандемії COVID-19 щодо
публічних зібрань, згідно з постановами уряду Квебеку. Церковна рада вирішила перенести річні загальні збори до
лютого 2022 року, тому в грудні не буде ні голосування, ні виборів. Опісля літургії запрошуємо залишитися на перекуску.
Але цього разу прохання принести її з собою, позаяк цього року не буде надано нашою кухнею традиційного обіду. Буде
кава та чай.
Ви можете взяти участь особисто в церковній залі або віртуально через Zoom. За посиланням звертайтесь до Анни
Малиновської за адресою home_anna@hotmail.com до 10 грудня, 18 години.
Якщо Ви будете присутні у залі, будь ласка приготуйте паспорт вакцинації. (За наказом уряду Квебеку.)
ХОРОВИЙ СПІВ та COVID-19: репетиції хору щонеділі, о 9:15 год. ранку в церковній залі. За додатковою інформацією
прошу звертатися до Галини Ваверчак (514) 620-9494. Запрошуємо нових хористів!
Починаючи з 8-го жовтня, хористи можуть приходити співати, дотримуючись дистанції в два метра. Згідно
розпорядженням уряду Квебеку, носіння маскок не є обов'язковими під час співу. Через пандемію та занепокоєння щодо
безпеки, більшість співаків висловили бажання співати в наявності масок та цілковитої вакцинації і, звісно, дотримання
дистанції.
КАНАЛ YOUTUBE: Saint Sophie Orthodox Cathedral Montreal: Трансляція наших Господніх відправ відбувається в онлайн
режимі. Підписуйтеся!

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: якщо ви поміняли або плануєте міняти свою домашню чи поштову адресу, зверніться до
Володимира Остапчука vostapchuk76@gmail.com.
ЧЛЕНСЬКА ВКЛАДКА: Церковна рада нагадує парафіянам, хто ще не заплатив свою членську церковну вкладку, зробіть
це якомога швидше. Одинокі - $180; Родина - $300.
ПЕРЕКАЗАТИ ПОЖЕРТВУ ДЛЯ ЦЕРКВИ АБО ЗАПЛАТИТИ СВОЮ ЧЛЕНСЬКУ ВКЛАДКУ НАТИСНІТЬ: www.canadahelps.org
або надішліть через електронний переказ Interac e-Transfer на адресу stsophiemtl@gmail.com. Дякуємо за ваші щирі
пожертви.

Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних
Дорогі брати і сестри!
Наша Свята Церква святкує пам`ять Архистратига Михаїла і всіх Небесних Сил безплотних, начальника воїнства
небесного. За стародавніми переказами, сатана, колись світліший від усіх духів небесних , названий Люцифером, впав у

самолюбство, гордість і злобу і спокусив багато інших духів. Тоді, Архангел Михаїл зібрав військо благочестивих Ангелів і
вчинили змієві війну. І вже не знайшлось їм місця на небі. І спинений був змій великий, вуж стародавній, що зветься
диявол і сатана, що зводить усесвіт, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинуті (Апокал,10, 7-9).
Ангели також слідкують за кожною людиною. Про це свідчить Святе Писання. Патріарх Яків бачив Бога і Ангелів (Буття, 28,
12-15). Благословляючи своїх онуків, він сказав: "Ангел, що рятує мене від усього лихого, - нехай благословить цих юнаків"
(Буття, 48, 16). Ангел Божий охороняв полки синів ізраїльських під час їх походу з Єгипту (Вихід, 14, 19). У псалмі 90
говориться: "Тебе зло не спіткає, і до намету твого удар не наблизиться, бо Своїм Ангелам Він наказав про тебе, щоб тебе
пильнували на всіх дорогах твоїх, - на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги!".
Ап. Павло у посланні до євреїв говорить: "Чи не всі вони духи службові, що їх посилають на службу до тих, що має спасіння
спадкувати" (Євр. 1, 14).І сам Ісус Христос сказав до смиренних віруючих: "Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із
малих цих: кажу бо Я вам, що їхні Ангели повсякчасно бачать у небі обличчя Мого Отця, що на небі".
Святкування Собору Архистратига Божого Михаїла та інших Небесних Сил безплотних встановлено на початку IV століття на
Помісному Лаодикійському Соборі, що відбувся за кілька років до Першого Вселенського Собору. Лаодикійський Собор 35-м
правилом засудив і відкинув єретичне поклоніння ангелам як творцям і правителям світу і затвердив православне шанування
їх.
Святий Діонісій, учень апостола Павла, навчає нас, що всі ангели поділяються на три ієрархії, а кожна ієрархія в свою чергу на три чини. У першій, найвищій ієрархії стоять чини, найближчі до Пресвятої Тройці:
Серафими,
Херувими,
Престоли.
Серафими - ангели полум'яноподібні - оточують вогненний Престол Божий і співають славу Господню день і ніч, як це було
відкрито святому пророкові Ісайї у видінні (Іс. 6, 2,3).
Вони палають любов’ю до Бога і ту любов запалюють у серцях людей. Херувими (Бут. 3, 24) сіяють світом і знанням Бога та
розумінням таємниць Божих, і просвітлюють людей. Престоли (Кол. 1, 16) служать правосуддю Божому і силу того
правосуддя надають земним престолам, тобто царям і владикам землі.
У другій ангельській ієрархії теж стоять три чини:
Господства, Сили і Власті.
Господства (Кол. 1, 16) мають владу над подальшими чинами ангелів. Вони наставляють поставлених від Бога земних
володарів мудрому керуванню.
Господства вчать володіти почуттями, приборкувати гріховні похоті, підкорювати плоть духу, панувати над своєю волею,
перемагати спокуси. Сили (1 Пет. 3, 22) виконують волю Божу. Вони творять чудеса і посилають благодать чудотворіння та
прозорливості угодникам Божим. Сили допомагають людям у несенні послуху, зміцнюють у терпінні, дарують духовну
кріпкість і мужність. Власті (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) мають владу приборкувати силу диявола. Вони проганяють від людей
бісівські спокуси, утверджують подвижників, оберігають їх, допомагають людям у боротьбі зі злими помислами.
У нижчу ієрархію входять також три чини:
Начала,
Архангели,
Ангели.
Начала (Кол. 1, 16) правлять над нижчими ангелами, направляючи їх до виконання Божественних повелінь. Їм доручено
управляти всесвітом, охороняти країни, народи, племена. Начала наставляють людей шанувати інших.
Вчать людей, що мають владу на землі виконувати посадові обов'язки не заради особистої слави і вигод, а заради спасіння і
користі ближніх. Архангели (1 Сол. 4, 16) звіщають про велике і преславне, відкривають таємниці віри, пророцтва та
розуміння волі Божої, зміцнюють в людях святу віру, просвітлює їх розум світлом Святого Євангелія. Ангели (1 Пет. 3, 22)
найбільш близькі до людей. Вони сповіщають наміри Божі, наставляють людей до доброчесного й святого життя. Вони
зберігають віруючих, утримують від падінь, підтримують занепалих, ніколи не залишають нас і завжди готові допомогти,
якщо ми захочемо.
Всі чини Небесних Сил носять спільну назву Ангелів - по суті свого служіння. Господь відкриває Свою волю вищим Ангелам, а
вони, в свою чергу, провіщають інших.
Над всіма дев'ятьма чинами поставлений Господом святий Архистратиг Михаїл (ім'я його в перекладі з єврейської означає
"хто як Бог") - вірний служитель Божий, бо він скинув з Неба денницю, який возгордився з іншими падшими духами. А до

решти ангельських Сил він промовив: "Будьмо уважні! Станьмо побожно перед Творцем нашим і не помислимо неугодного
Богові!"
За Церковним переданням, відображеним у службі Архистратигу Михаїлу, він брав участь у багатьох старозавітних подіях.
Під час виходу ізраїльтян з Єгипту він був перед ним у вигляді стовпа хмари вдень і стовпа вогненного вночі. Через нього
явилася Сила Господня, що знищила єгиптян і фараона, які переслідували ізраїльтян. Архистратиг Михаїл визволяв Ізраїль і
оберігав його. Він з'явився Ісусу Навину і відкрив волю Господа на взяття Єрихону (Нав. 5, 13 - 16).
Сила великого Архистратига Божого з'явилася у знищенні 185 тисяч воїнів ассирійського царя Санхерима (4 Цар. 19, 35), у
поразці нечестивого вождя Антіохійського Іліодора і явився у спасінні від вогню трьох святих отроків - Ананії, Азарія і Мисаїла,
кинутих у піч на спалення за відмову поклонитися ідолу. (Дан. 3, 92 - 95).
З волі Божої, Архистратиг переніс пророка Авакума з Юдеї в Вавилон, щоб дати їжу Даниїлу, в рові з левами (кондак акафіста,
8). Архангел Михаїл заборонив дияволу явити юдеям тіло святого пророка Мойсея для обожнення (Іуд. 1, 9). Святий Архангел
Михаїл явив свою силу, коли він чудесно врятував дитину, покинуту грабіжниками в море з каменем на шиї біля берегів
Афону (Афонський Патерик).
З давніх часів Архангел Михаїл прославлений своїми чудесами на Київській Русі. Вдячна Русь оспівала Пречисту Богородицю і
Архангела Михаїла в церковних піснеспівах. Архистратигу присвячено безліч монастирів і храмів. У древньому Києві відразу
після прийняття християнства був споруджений Архангельський собор і влаштований монастир. Архангельські собори стоять
у Смоленську, Нижньому Новгороді. Не було на Русі міста, де не існувало б храму присвяченого Архистратигу Михаїлу.
З Священного Писання і Священного Передання відомі також Архангели:
Гавриїл - фортеця (сила) Божа, провісник і служитель Божественної всемогутності (Дан. 8, 16; Лк. 1, 26);
Рафаїл - лікування Боже, цілитель людських недуг (тов. 3, 16; Тов. 12, 15);
Уріїл - вогонь або світло Боже, просвітитель (3 Езд. 5, 20);
Селафіїл - молитвеник Божий, що спонукає до молитви (3 Езд. 5, 16);
Иєгудиіл - славящий Бога, зміцнює людей, що працюють на славу Господню і піклується про відплату їм за подвиги;
Варахиїл - податель благословення Божого на добрі справи, він просить милості Божій для людей; Ієремиїл - піднесення до
Бога (3 Езд. 4, 36).
На іконах Архангели зображуються відповідно до роду їхнього служіння:
Михаїл - попихає ногами диявола, в лівій руці тримає зелену фінікову гілку, у правій - спис з білою хоругвою (іноді
полум'яний меч), на якій зображений червоний хрест.
Гавриїл - із райською гілкою, принесенную ним Пресвятій Діві, або зі ліхтарем у правій руці і дзеркалом з яспису - у лівій.
Рафаїл - тримає посудину з цілющими зіллями в лівій руці, а правою веде Товію, що несе рибу.
Уріїл - у піднятій правій руці - оголений меч на рівні грудей, в опущеній лівій руці - "полум'я вогненне".
Селафіїл - в молитовному положенні, що дивиться вниз, руки складені на грудях.
Іегудиіл - у правиці тримає золотий вінець, у лівій руці - бич із трьох червоних (або чорних) вервій (шнур).
Варахиїл - на його одязі безліч рожевих квітів.
Ієремиїл - тримає в руці терези.
Архистратиже Михаїле- моли Бога за нас!!!
Bикористані матеріали з інтернeту

PARISH EVENTS AND ANNOUNCEMENTS
CHURCH ATTENDANCE: Starting November 15, we are no longer required to keep a list of attendees. The distance between people
or family bubbles is 1 m, the mask can be removed when people are in their seats and speak quietly. All other modified worship
practices related to the COVID-19 pandemic remain in place. (i.e. veneration of icons, confession, communion, etc.) Maximum
attendees remains at 75.
PANAKHYDA – HOLODOMOR-GENOCIDE 1932-33: Sunday, November 28th, 2021, following the Divine Liturgy, for the repose of the
Holodomor victims.

PARISH COUNCIL MONTHLY MEETING: Wednesday, December 1, 2021 at 6:30 pm online. If parishioners are interested in
participating in a meeting, please contact the vice-president, Luba Pukas, lpukas@bell.net
PARISH INFORMATION GENERAL MEETING - REPORTS FOR 2020 will be held on Sunday, December 12, 2021 following the Divine
Liturgy.
Note that our annual general meeting, which should have taken place in February 2021, was delayed because of the COVID-19
pandemic restrictions regarding public gatherings, as decreed by the Quebec government. Parish Council members have decided to
remain until the AGM in February 2022, therefore there will be no voting nor elections in December. Lunch will not be served please bring your own. There will be coffee and tea.
You may attend in person in the parish hall or virtually via Zoom. For the link, contact Anna Malynowsky at
home_anna@hotmail.com bу December 10, 6:00 p.m.
If you are attending in person, make sure you have your vaccination passport. (This is a Quebec government directive.)
CHORAL SINGING & COVID-19: Rehearsals are on Sundays at 9:15 a.m. in the church hall. New members are always welcome. For
more information, please contact Helena Waverchuck at (514) 620-9494.
Effective October 8, choristers may sing, standing a distance of two (2) meters apart. According to the Quebec government, the
mask is not compulsory while singing, however due to our own choristers' concerns, the wearing of masks will be required. 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. Choristers will stand 2 metres apart.
YOUTUBE CHANNEL: Saint Sophie Orthodox Cathedral 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.

ARCHANGEL MICHAEL AND ALL THE BODILESS HOST
On November 21, our church will celebrate what we commonly refer to as St. Michael’s Day, but the official title of the festal
celebration, “The Synaxis of the Archangel Michael and All the Bodiless Powers of Heaven”, reveals there is much more to
contemplate.
What are the angels? The angels are created beings of pure spirit, possessing rational intelligence and free will. By God’s Grace, they
are immortal. They are not little gods; as created beings we do not worship them. They cannot know future events. They do not age
or change. They can, with God’s permission, take on a physical form if needed, as when Michael appeared to Joshua the son of Nun,
when Gabriel appeared to Zacharias within the Holy of Holies, to the Most Holy Mother of God at the Annunciation, or when
Raphael travelled with Tobit.
Why did God create the angels? The whole purpose of the angels’ existence is two-fold, first, to praise and worship God, and to
serve as His messengers, and second to serve as our guardians and protectors. We join with the angels in praising and worshipping
God every Divine Liturgy as we sing “Holy, Holy, holy, Lord God of Sabaoth”, the heavenly hymn of praise revealed to the Prophet
Isaiah. The very word angel “angelos” in Greek means messenger, and throughout Scripture we see many instances of them fulfilling
this role. For this reason, in icons they are often portrayed wearing the regalia of the pages of the Imperial Court in Constantinople.
Our Lord confirms the reality of personal guardian angels. Each of us is assigned a guardian angel through the prayers of the Holy
Mystery of Baptism, through the Fourth Prayer of Exorcism: Assign to him/her a radiant Angel to deliver him/her from every plot
directed against him/her by the Adversary, from encounter with evil, from the noon-day demon, and from evil dreams.We pray to
our guardian angels for their intercession and for guidance and protection, yet they cannot override our bad choices and decisions.

When our soul is parted from our body, our guardian angel will be there as our advocate, hopefully with the record of our good
deeds in our defense.
A common misconception we encounter through artistic license is that angels (certainly, aside from Michael, Gabriel and Raphael)
are female. The fact is, because angels are pure spirits, they transcend the limitation of gender, which is a symptom of our physical
existence. They are neither male nor female. Another common misconception we often encounter when we try to comfort someone
who is grieving the repose of a loved one is that “he (or she) is an angel now”. Fortunately, that is not the case.
Our reposed loved ones do not transform into something totally different; they remain who they have always been, retaining their
personalities and identities – in short they stay human. At the General Resurrection their souls will be reunited with their bodies. So
the number of angels is not added to each day, as new souls arrive, nor does God need to create new angels to be guardians for the
newly-Baptized.
How many angels are there? The angelic population far exceeds the human population. The vision of the Holy Prophet Daniel
reveals “Thousands upon thousands were ministering to him, and myriads upon myriads stood before him.” In The Apocalypse, St
John reveals “I looked again and heard the voices of many angels who surrounded the throne and the living creatures and the elders.
They were countless in number”. The ancient Hebrews had difficulty expressing large numbers. For the word translated as countless,
he literally says “100,000,000 plus 1,000,000”! This is similar to our modern imaginary number “a gazillion”.
The Fathers of the Church interpreted the Parable of the Lost Sheep, where the shepherd leaves his flock of 99 sheep to go looking
for the lost one, as a metaphor for God’s loving concern for all his created beings – both the angels and humans. In other words, we
humans comprise only 1% of living beings, the angelic hosts comprise the remaining 99%!
When did God create the angels? Based on a careful reading of Scripture, we can answer that as pure spirits, God created them
before He created anything physical, because physical existence, as something changeable, is inherently inferior – this is alluded to
in the Book of Job: “When the stars were made, all my angels praised me with a loud voice”, thus implying the angels had already
been created before the earliest stages of physical creation began.
Based on a work attributed to St. Dionysios the Areopagite, a disciple of the Holy Apostle Paul, the vast array of bodiless heavenly
beings is organized in three groups or choirs of three: the first consists of the Seraphim, Cherubim and Thrones, the second consists
of the Dominations Virtues and Powers, and the third consists of Principalities, Archangels and Angels. Yet we must fight the human
urge to therefore assume that there are class distinctions among the bodiless powers, or that some are somehow better than
others. There is no ambition for promotion or jealousy over assignment. This “Celestial Hierarchy”, as St. Dionysios’ book is titled, is
simply a means to explain that all angels have specific functions and roles, and their existence is ordered and serene.
The identity of the Archangel Michael as commander or leader of the Heavenly Hosts has its origin in the earliest religious
consciousness of the Hebrews. At the instant of creation, one angel, identified as Lucifer, now known as Satan, rejected his role – he
rebelled against God, and led others to rebel. Michael was the first to step forward in obedience to his God-created role, and lead
the remaining faithful angels in casting out the rebellious angels, who, through their own choice, became demons. God did not
create them for that purpose. As a result, Michael has always been recognized as the chief angel, and the upholder of Divine Order,
and is usually depicted in iconography wearing military armor. The Hebrews considered him their guardian.
When St Constantine the Great established the capital, with his dream of a new Christian civilization, at Constantinople, one of the
first churches erected was dedicated to St. Michael. Since the goal of the new Empire was to establish Divine Order on earth, to build
a society founded firmly on the Gospel, it was natural for St. Michael to be chosen as the patron of Constantinople. Centuries later,
when our ancestors accepted the Faith during the reign of St. Volodymyr the Great, it was then absolutely logical for them to choose
St. Michael as the patron of the city of Kyiv, since they saw themselves continuing this holy mission. To this day, the heraldic symbol
– the “coat of arms” – of Kyiv is the icon of St. Michael. The second holiest shrine in Kyiv, after St. Sophia (actually, “Holy Wisdom”,
again just like in Constantinople) is St. Michael’s Golden-domed Cathedral. It was built in 1108, torn down by the Soviets in the
1930’s, and rebuilt when Ukraine re-achieved independence – a powerful witness to the devotion among our people to St. Michael.
In addition to Michael, Gabriel and Raphael, who are named in Scripture, ancient Hebrew tradition, which we accept, also includes
the names Uriel, Salaphiel, Jehudiel, Barachiel, and Jeremiel. If we look closely, we see each name ends with the syllable “el” – EL
was an ancient Hebrew name for God. We see that none of these angels has an identity that is separate from God; indeed, their
identity is based on their relationship to God.
What about us? Would we think to introduce ourselves to a stranger by first explaining ourselves in relationship to God? Are we
comfortable with the idea that those who dwell closest to the throne of Almighty God realize that their highest calling is to praise
and worship Him, and serve Him obediently? We will be blessed if we can learn from their example and strive, with God’s help, to
live the same way.
Holy Angels and Archangels, pray to God for us!
Fr. Michael Kochis

