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РОЗКЛАД	НЕДІЛЬНИХ	БОГОСЛУЖІНЬ	

	

ГРУДЕНЬ	
 

 

19 - 26-та неділя після Трійці. Літургія 10:00. Святителя 
Миколая. 
 
22 - середа.  Акафіст до Св. Миколая - 7:00 вечора 
 
26 - 27-ма неділя після Трійці. Літургія 10:00.Свв. Праотців. 
 
 
29 - середа.  Акафіст до Ісуса Христа -  7:00 вечора 
  

 
SCHEDULE	OF	SERVICES	

 

DECEMBER	
 

 

19 – 26th Sunday after Pentecost, Liturgy at 10:00 am.  St. 
Nicholas the Wonderworker. 
  
22 – Wednesday.  Akathist to St. Nicholas at 7:00 pm. 
 
26 – 27th Sunday after Pentecost, Liturgy at 10:00 am.  Holy 
Forefathers. 
 
29 – Wednesday.  Akathist to Jesus Christ at 7:00 pm. 
 

 
 
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, 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, 
Maria Zalewski, Anna Zubenko, Marusia Zymowec, George Panciuk, Xenia Samoluk, Halyna Wakulin, Mary Dwyhajlo Zytynsky, 
Jennifer Kushnir, Olga Kowcz. 
 
 
 
 



 
ПАРАФІЯЛЬНІ	ПОДІЇ	ТА	ОГОЛОШЕННЯ	

 

ПОХОРОН: В неділю, 12 грудня,  2021 р. спокійно у присутності родини на 90 році життя, відійшов у вічність Мирослав 
Шух, довголітній парафіянин Катедри Святої Софії.  Похорон відбудеться  у четвер, 23 грудня, з каплиці Mount-Royal  о 10 
год. ранку.  У смутку залишив доню Франсес і зятя Павла.  Родині висловлюємо наші щирі співчуття.  Вічна йому пам`ять.  
 
ВІДВІДИНИ ВЛАДИКИ ІЛАРІОНА:  Владика Іларіон, Єпископ Едмонтонський, місцеблюститель Митрополичої Катедри у 
Вінніпезі, відслужить Архиєрейську Божественну Літургію 9 січня 2022 р.Б. в нашому храмі. 
 
ВІДВІДУBАННЯ ЦЕРКВИ:  З 15-го листопада ми більше не зобов'язані вести список відвідувачів.  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 75 осіб.  
  
НАСТІННІ КАЛЕНДАРІ НА 2022 РІК:  Церковний комітет має в наявності календарі на продаж.  Вартість $10.  Щоб 
придбати, зверніться  до старших братів перед початком Божественної Літургії або після неї,  або зверніться  до 
Володимира Остапчука vostapchuk76@gmail.com.  Прибутки від продажу календарів Східна єпархія УПЦК передає на 
дитячий Навчально-реабілітаційний центр “Джерело” у Львові, Україна. 
 
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. 
                                                                   
КАНАЛ YOUTUBE: Saint Sophie Orthodox Cathedral Montreal: трансляція наших недільних  відправ відбувається в онлайн 
режимі. Запрошуємо підписуватися! 
 

 

ЗАГАЛЬНА	ІНФОРМАЦІЯ	
 
ВАКАНСІЯ:  На приватне підприємство у Броссарді потрібен помічник бухгалтера. Освіта - колледж. Дзвонити по телефону 
(438) 921-1897 чи писати на електронну адресу oksanafrance@ukr.net, Оксані. 
 
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. 
 

 
ЖИТТЯ	СВЯТОГО	МИКОЛАЯ	ЧУДОТВОРЦЯ 

 
Серед усіх свят церковного року особливе місце займає свято святого Миколая Чудотворця. 
Він народився в місті Патарі, в районі Лікії (на південному узбережжі півострова Малої Азії) і був єдиним сином благочестиви
х батьків Феофана і Нони, які дали обітницю віддати   його на служіння  Богу. Плід молитви бездітних батьків, немовля 
Миколай з самого дня свого народження явив людям світло майбутньої слави чудотворця. Його мати, Нона, після пологів 
відразу ж вилікувалася від хвороби. 
  
Новонароджене немовля, ще перебуваючи у купелі, три години стояло на ногах, ні від кого не отримуючи підтримку, тим 
самим вшановуючи Пресвяту Трійцю. Святий Миколай з дитинства розпочав пісне  життя, а щосереди й щоп'ятниці не 
приймав молока від матері, поки батьки не закінчили вечірню молитву. 



  
З дитинства Миколай захопився вивченням Божого Письма; вдень він не виходив з церкви, а вночі молився і читав книги, 
готуючи  себе гідним місцем проживання для Святого Духа. Патарський єпископ Миколай радів духовним успіхам й глибокій 
побожності свого племінника. Він висвятив його в читача, а потім підніс Миколая до священства, зробивши його своїм 
помічником і довіривши йому наставляти паству. 
У служінні Господу юнак був палким духом, а у своїй майстерності з питаннями віри він був схожий на старця, який викликав 
подив і глибоку пошану віруючих. Постійно працюючий і  бадьорий, у безперервній  молитві, священик Миколай виявляв 
велике милосердя до пастви та до страждаючих, які зверталися до нього за  допомогою, і роздав убогим всю свою спадщину, 
яку отримав від свого батька. 
  
Святий Миколай врятував від великого гріха одного патарського мешканця.  У чоловіка було три дорослі дочки, і він у розпачі 
планував продати  їх в розпусне життя,  щоб у них були грошей на їжу. Святий, дізнавшись про бідність чоловіка і про його злі 
наміри, однієї ночі таємно відвідав його і підкинув  у вікно мішок із золотом, тим самим врятувавши родину від духовної 
загибелі. Роздаючи милосердя, святий Миколай завжди намагався робити це таємно і приховувати свої добрі справи. На ці 
 гроші чоловік  міг утримувати свою сім'ю, а пізніше віддав їх заміж.   
  
Єпископ Патарський вирішив відправитися в паломництво до святих місць в Єрусалимі та довірив керівництво своєю паствою 
святителю Миколаю, який виконував цей послух дбайливо і з любов’ю. Коли єпископ повернувся, Миколай попросив 
благословення на паломництво до Святої Землі. 
  
 Дорогою він передрік, що підніметься  великий  шторм і загрожуватиме кораблю. Святий Миколай побачив, як диявол 
зайшов на корабель, який мав намір потопити його і вбити всіх пасажирів. На благання зневірених паломників він своїми 
молитвами заспокоїв морські хвилі. За його молитвою одужав матрос корабля, який впав з щогли та отримав смертельну 
травму. 
 
Дійшовши до стародавнього міста Єрусалима і прийшовши на Голгофу, святий Миколай подякував Спасителю. Він ходив по 
всіх святих місцях. Однієї ночі на горі Сіон зачинені двері церкви самі собою відчинилися для великого паломника. 
Об'їжджаючи святі місця, пов'язані із земним служінням Сину Божому, святий Миколай вирішив відійти в пустелю, але його 
зупинив божественний голос, що закликав повернутися до рідної країни. 
  
Повернувшись до Лікії, святий, прагнучи спокійного життя, вступив до монастиря Святого Сіону, заснованого його дядьком. 
Але Господь знову вказав йому інший шлях: «Миколу, це не той виноградник, де ти будеш приносити Мені плід. Повернися у  
світ і  там ти будеш прославляти  Моє Ім’я». Тож він залишив Патару й пішов до Міри в Лікії. 
Після смерті архієпископа Іоанна, Св.  Миколай був обраний єпископом Мір після того, як один з єпископів Собору сказав, що 
новий архієпископ має бути відкритий Богом, а не обраним людьми. 
  
Один зі старших єпископів мав видіння осяяного чоловіка, який сказав йому, що того, хто прийшов до церкви тієї ночі та 
першим увійде, слід зробити архієпископом. І так і сталося, перший який зайшов до церкви, був Святий Миколай.  Після 
висвячення на архієпископа святий Миколай залишився великим подвижником, показуючи для своєї пастви  образ 
лагідності, доброти та любові до людей. 
  
Це було особливо цінним для Лікійської церкви під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана (284-305). Єпископ 
Миколай, ув’язнений разом з іншими християнами за відмову від поклоніння ідолам, підтримував їх і закликав терпіти 
кайдани, покарання і катування. Господь зберіг його неушкодженим. Після вступу  Костянтина (21 травня) на імператора 
святий Миколай повернувся до своєї пастви, яка з радістю прийняла свого провідника і заступника. 
  
Попри велику лагідність духу і чистоту серця, святий Миколай був палким воїном Церкви Христової.У 325 році Святий 
Миколай був учасником Першого Вселенського Собору. Цей Собор проголосив Нікейський Символ Віри, і він виступив проти 
єретика Арія з такими отцями церкви як, Сильвестр, єпископ Римський (2 січня), Олександр Олександрійський (29 травня), 
Спиридон Триміфунтський (12 грудня) та інші отці церкви. 
  
Повернувшись до власної єпархії, святитель приніс своїй пастві мир і благословення, сіючи слово Істини, викорінююче єресь, 
годуючи свою паству здоровим навчанням. Обличчя святого Миколая нагадувало ангела, осяяний Божественною 
благодаттю. Яскравий промінь сяяв з його обличчя, подібно до обличчя Мойсея (Вихід 34:29), ті хто дивилися на нього,  
дивувалися. 
 



Досягнувши старості, святий Миколай мирно заснув у Господі. Його чесні мощі збереглися нетлінні в місцевій соборній 
церкві, наповнені цілющим миром, від якого багато хто зцілився і зціляється і тепер.  У 1087 році його мощі були перенесені в 
італійське місто Бари, де вони спочивають і зараз. Святителю отче Миколаю, моли Бога за нас! 
 
 

	
PARISH	EVENTS	AND	ANNOUNCEMENTS	

 
REPOSED IN THE LORD:  It is with heartfelt sadness that we announce that longtime member of our parish, Maurice Shuck, has 
fallen asleep in the Lord at the age of 90 on December 12, 2021.  The funeral will be held from the Mount Royal Chapel on Thursday, 
December 23, 2021 at 10:00 am.  We express our sincere condolences to his daughter Frances and son-in-law Paul.  May his memory 
be eternal.   
 
BISHOP ILARION VISITATION His Grace Bishop Ilarion of Edmonton and Western Eparchy, Locum Tenens of the Metropolitan 
Cathedral, will celebrate the Hierarchical Divine Liturgy on January 9, 2022 in our temple.  
  
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.  Wearing a face covering remains required at all time, 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 remains at 75. 
 
2022 WALL CALENDARS:  The Parish has received the wall calendars.  The cost is $10 each.  Those who would like to obtain a 
calendar,  please contact a church elder before or after Divine Liturgy or by emailing Walter Ostapchuk at vostapchuk76@gmail.com.  
This is a UOCC Eastern Eparchy fundraiser with profits going towards the “Dzherelo” Children's Rehabilitation Centre in Lviv, Ukraine. 
 
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. 
 
YOUTUBE CHANNEL:  Saint Sophie Orthodox Cathedral Montreal We are streaming our services from YouTube.  Please subscribe! 
 

 
GENERAL	INFORMATION	

 
JOB OPPORTUNITY - EMPLOI A company in Brossard needs an assistant accountant. Minimum requirement: college degree. Une 
entreprise, situé à Brossard, a besoin d'un assistant comptable. Exigences minimales : diplôme d'études collégiales. Contact: Oksana, 
(438) 921-1897, oksanafrance@ukr.net. 
 
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. 
 

SAINT	NICHOLAS,	THE	WONDERWORKER	

Saint Nicholas, was born in the city of Patara in the region of Lycia (on the south coast of the Asia Minor peninsula), and was the only 
son of pious parents Theophanes and Nonna, who had vowed to dedicate him to God.As the fruit of the prayer of his childless 
parents, the infant Nicholas from the very day of his birth revealed to people the light of his future glory as a wonder-worker. His 
mother, Nonna, after giving birth was immediately healed from illness. The newborn infant, while still in the baptismal font, stood 



on his feet three hours, without support from anyone, thereby honoring the Most Holy Trinity. Saint Nicholas from his infancy began 
a life of fasting, and on Wednesdays and Fridays he would not accept milk from his mother until after his parents had finished their 
evening prayers. 

From his childhood Nicholas thrived on the study of Divine Scripture; by day he would not leave church, and by night he prayed and 
read books, making himself a worthy dwelling place for the Holy Spirit. Bishop Nicholas of Patara rejoiced at the spiritual success and 
deep piety of his nephew. He ordained him a reader, and then elevated Nicholas to the priesthood, making him his assistant and 
entrusting him to instruct the flock. 

In serving the Lord the youth was fervent of spirit, and in his proficiency with questions of faith he was like an Elder, who aroused 
the wonder and deep respect of believers. Constantly at work and vivacious, in unceasing prayer, the priest Nicholas displayed great 
kind-heartedness towards the flock, and towards the afflicted who came to him for help, and he distributed all his inheritance to the 
poor. 

There was a certain formerly rich inhabitant of Patara, whom Saint Nicholas saved from great sin. The man had three grown 
daughters, and in desperation he planned to sell their bodies so they would have money for food. The saint, learning of the man’s 
poverty and of his wicked intention, secretly visited him one night and threw a sack of gold through the window. With the money 
the man arranged an honorable marriage for his daughter. Saint Nicholas also provided gold for the other daughters, thereby saving 
the family from falling into spiritual destruction. In bestowing charity, Saint Nicholas always strove to do this secretly and to conceal 
his good deeds. 

The Bishop of Patara decided to go on pilgrimage to the holy places at Jerusalem, and entrusted the guidance of his flock to Saint 
Nicholas, who fulfilled this obedience carefully and with love. When the bishop returned, Nicholas asked his blessing for a pilgrimage 
to the Holy Land. Along the way the saint predicted a storm would arise and threaten the ship. Saint Nicholas saw the devil get on 
the ship, intending to sink it and kill all the passengers. At the entreaty of the despairing pilgrims, he calmed the waves of the sea by 
his prayers. Through his prayer a certain sailor of the ship, who had fallen from the mast and was mortally injured, was also restored 
to health. 

When he reached the ancient city of Jerusalem and came to Golgotha, Saint Nicholas gave thanks to the Savior. He went to all the 
holy places, worshiping at each one. One night on Mount Sion, the closed doors of the church opened by themselves for the great 
pilgrim. Going round the holy places connected with the earthly service of the Son of God, Saint Nicholas decided to withdraw into 
the desert, but he was stopped by a divine voice urging him to return to his native country.  

He returned to Lycia, and yearning for a life of quietude, the saint entered into the brotherhood of a monastery named Holy Sion, 
which had been founded by his uncle. But the Lord again indicated another path for him, “Nicholas, this is not the vineyard where 
you shall bear fruit for Me. Return to the world, and glorify My Name there.” So he left Patara and went to Myra in Lycia. 

Upon the death of Archbishop John, Nicholas was chosen as Bishop of Myra after one of the bishops of the Council said that a new 
archbishop should be revealed by God, not chosen by men.  

One of the elder bishops had a vision of a radiant Man, Who told him that the one who came to the church that night and was first 
to enter should be made archbishop. He would be named Nicholas. The bishop went to the church at night to await Nicholas. The 
saint, always the first to arrive at church, was stopped by the bishop. “What is your name, child?” he asked. God’s chosen one 
replied, “My name is Nicholas, Master, and I am your servant.” 

After his consecration as archbishop, Saint Nicholas remained a great ascetic, appearing to his flock as an image of gentleness, 
kindness and love for people.  

This was particularly precious for the Lycian Church during the persecution of Christians under the emperor Diocletian (284-305). 
Bishop Nicholas, locked up in prison together with other Christians for refusing to worship idols, sustained them and exhorted them 
to endure the fetters, punishment and torture. The Lord preserved him unharmed. Upon the accession of Saint Constantine (May 
21) as emperor, Saint Nicholas was restored to his flock, which joyfully received their guide and intercessor. 

Despite his great gentleness of spirit and purity of heart, Saint Nicholas was a zealous and ardent warrior of the Church of Christ. 
Fighting evil spirits, the saint made the rounds of the pagan temples and shrines in the city of Myra and its surroundings, shattering 
the idols and turning the temples to dust. 



In the year 325 Saint Nicholas was a participant in the First Ecumenical Council. This Council proclaimed the Nicean Symbol of Faith, 
and he stood up against the heretic Arius with the likes of Saints Sylvester the Bishop of Rome (January 2), Alexander of Alexandria 
(May 29), Spyridon of Trimythontos (December 12) and other Fathers of the Council. 

Having returned to his own diocese, the saint brought it peace and blessings, sowing the word of Truth, uprooting heresy, nourishing 
his flock with sound doctrine, and also providing food for their bodies. The face of Saint Nicholas resembled that of an Angel, 
resplendent with divine grace. A brilliant ray shone from his face, like that which shone from the face of Moses (Exodus 34:29), so 
that those who looked at him were astonished.  

Having reached old age, Saint Nicholas peacefully fell asleep in the Lord. His venerable relics were preserved incorruptible in the 
local cathedral church and flowed with curative myrrh, from which many received healing. In the year 1087, his relics were 
transferred to the Italian city of Bari, where they rest even now. 
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