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Т. 25. – Ч. 24 — V. 25. – N. 24 

неділя 25-го лютого, 2018 р.б. 

1-ша неділя 
святого великого посту 

неділя православ’я 

св. мелетія, архиєпископа 
антиохійського (3811).  голос 

5.  апостол:  євр. 11:24-26, 11:32-
12:2 [зачало 329].  євангелія: 

ін. 1:43-51 [зачало 5] 

літургія св. василія великого 

Тропар Воскресний – Голос 
5:  Співбезпочаткове Слово Отцю і 
Духові, від Діви народжений на спа-
сіння наше, оспівуймо, вірні, і покло-
німося, бо Він благозволив тілом 
зійти на Хрест і смерть перетерпіти, і 
воскресити померлих славним Воск-
ресінням Своїм. 

Тропар Неділі – Голос 2:  
Пречистому Твоєму образові пок-
лоняємося Благий, благаючи про-
щення гріхів наших, Христе Боже, 
бо Ти з волі Своєї тілом зійшов на 
Хрест, щоб визволити створених 
Тобою з неволі ворожої.  Тому вдя-
чно співаємо Тобі:  Ти радістю на-
повнив усе, Спасе наш, прийшовши 
спасти світ.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Ду-
хові, і нині, і повсякчас, і на віки ві-
ків.  Амінь. 

Кондак Неділі – Голос 8:  Не-
описане Слово Отчеє від Тебе, Бого-
родице, тіло воплотившись, осяж-
ним стало, і вдавні осквернений об-
раз відтворивши, з Божественною 
добротою поєднало.  Тільки визнаю-
чи спасіння, в ділах і словах ми це 
виявляємо.  

Прокимен – Голос 4-ий:  Благо-
словен єси, Господи, Боже отців на-

sunday, february 25, 2018  

1st sunday of the 
holy great fast 

the triumph of orthodoxy 

st. meletius, archbishop of 
antioch (381).  tone 5.  epistle: 

heb. 11:24-26, 32-12:2 [beginning 
329].  gospel:  jn. 1:43-51  

[beginning 5]  

liturgy of st. basil the great 

Tropar of the Resurrection – 
Tone 5:  Let us, the faithful, praise and 
worship the Word, Co-eternal with the 
Father and the Spirit, born for our sal-
vation of the Virgin; for in His Good will 
He was lifted up on the Cross in the 
flesh to suffer death and to raise the 
dead by His Glorious Resurrection. 

Tropar of the Sunday – Tone 2:  
We venerate Your most pure image, O 
Good One, beseeching forgiveness of 
our sins, O Christ God, for by Your will 
You ascended the Cross in the flesh to 
liberate those whom You created from 
enslavement to the enemy.  Therefore, 
unto You we gratefully sing:  You have 
filled all things with joy, O our Saviour, 
having come to save the world.  

Glory to the Father, and to the Son, 
and to the Holy Spirit, both now, and 
ever, and unto the ages of ages.  Amen.   

Kondak of the Sunday – Tone 8:  
The unknowable Word of the Father took 
on flesh from You, O Theotokos, and has 
become known, whereas the ancient tar-
nished image has been renewed, having 
been united with Divine goodness.  We 
confess this salvation by revealing it in 
word and deed.  

Prokeimenon – 4th Tone:  
Blessed are You, Lord God of our Fa-
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ших, і хвальне і прославлене Ім’я 
Твоє навіки.  
Стих:  Бо праведний єси в усьому, 

що вчинив Ти нам.  

(Євр. 11:24-26, 32-12:2)  Браття!  
Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся 
зватися сином дочки фараонової.  
Він хотів краще страждати з народом 
Божим, аніж мати дочасну гріховну 
потіху.  Він наругу Христову вважав 
за більше багатство, ніж скарби єги-
петські, бо він озирався на Божу на-
городу.  І що ще скажу?  Бо не стане 
часу мені, щоб оповідати про Гедео-
на, Варака, Самсона, Ефтая, Давида й 
Самуїла та про пророків, що вірою 
царства побивали, правду чинили, 
одержували обітниці, пащі левам за-
городжували, силу огненну гасили, 
утікали від вістря меча, зміцнялись 
від слабости, хоробрі були на війні, 
обертали в розтіч полки чужоземців; 
жінки діставали померлих своїх із во-
скресіння; а інші бували скатовані, 
не прийнявши визволення, щоб 
отримати краще воскресіння; а інші 
дізнали наруги та рани, а також кай-
дани й в'язниці.  Камінням побиті бу-
вали, допитувані, перепилювані, 
умирали, зарубані мечем, тинялися в 
овечих та козячих шкурах, збідовані, 
засумовані, витерпілі.  Ті, що світ не 
вартий був їх, тинялися по пустинях 
та горах, і по печерах та проваллях 
земних.  І всі вони, одержавши за-
свідчення вірою, обітниці не прийня-
ли, бо Бог передбачив щось краще 
про нас, щоб вони не без нас доско-
налість одержали.  Тож і ми, мавши 
навколо себе велику таку хмару свід-
ків, скиньмо всякий тягар та гріх, що 
обплутує нас, та й біжім з терпеливіс-
тю до боротьби, яка перед нами, див-
лячись на Ісуса, на Начальника й Ви-
конавця віри, що замість радости, 

thers, and praised and glorified is Your 
Name to the ages.  

Verse:  For You are righteous in all 
that You have done for us.  

(Heb. 11:24-26, 32-12:2)  Brethren!  
By faith Moses, when he was grown up, 
refused to be called the son of Pharaoh's 
daughter, choosing rather to share ill-
treatment with the people of God than to 
enjoy the fleeting pleasures of sin.  He 
considered abuse suffered for the Christ 
greater wealth than the treasures of Egypt, 
for he looked to the reward.  And what 
more shall I say?  For time would fail me 
to tell of Gideon, Barak, Samson, Jeph-
thah, of David and Samuel and the proph-
ets - who through faith conquered king-
doms, enforced justice, received promises, 
stopped the mouths of lions, quenched 
raging fire, escaped the edge of the sword, 
won strength out of weakness, became 
mighty in war, put foreign armies to flight.  
Women received their dead by resurrec-
tion.  Some were tortured, refusing to ac-
cept release, that they might rise again to a 
better life.  Others suffered mocking and 
scourging, and even chains and imprison-
ment.  They were stoned, they were sawn 
in two, they were killed with the sword; 
they went about in skins of sheep and 
goats, destitute, afflicted, ill-treated - of 
whom the world was not worthy - wander-
ing over deserts and mountains, and in 
dens and caves of the earth.  And all these, 
though well attested by their faith, did not 
receive what was promised, since God had 
foreseen something better for us, that 
apart from us they should not be made 
perfect.  Therefore, since we are surround-
ed by so great a cloud of witnesses, let us 
also lay aside every weight, and sin which 
clings so closely, and let us run with perse-
verance the race that is set before us, look-
ing to Jesus the pioneer and perfecter of 
our faith, who for the joy that was set be-
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fore him endured the cross, despising the 
shame, and is seated at the right hand of 
the throne of God. 

Alleluia – 4th Tone:  Moses and Aa-
ron are among His priests, and Samuel is 
among those who call upon His Name.  

Verse:  They called upon the Lord and 
He heard them.  

(Jn. 1:43-51)  The next day Jesus 
decided to go to Galilee.  And he 
found Philip and said to him: Follow 
me.  Now Philip was from Bethsaida, 
the city of Andrew and Peter.  Philip 
found Nathaniel, and said to him: We 
have found him of whom Moses in the 
law and also the prophets wrote, Jesus 
of Nazareth, the son of Joseph.  Na-
thaniel said to him: Can anything 
good come out of Nazareth?  Philip 
said to him: Come and see.  Jesus saw 
Nathaniel coming to him, and said of 
him:  Behold, an Israelite indeed, in 
whom is no guile.  Nathaniel said to 
him: How do you know me?  Jesus an-
swered him: Before Philip called you, 
when you were under the fig tree, I 
saw you.  Nathaniel answered him: 
Rabbi, you are the Son of God.  You 
are the King of Israel.  Jesus answered 
him: Because I said to you, I saw you 
under the fig tree, do you believe?  
You shall see greater things than 
these.  And he said to him: Truly, tru-
ly, I say to you, you will see heaven 
opened, and the angels of God ascend-
ing and descending upon the Son of 
man. 

Instead of “It is Worthy”:  All cre-
ation rejoices in You, О Full of Grace, 
the assembly of angels and the human 
race; the sanctified temple and spiritual 
paradise, the glory of virgins.  God was 
incarnate of You and became a Child – 
our God before the ages.  He made Your 

яка була перед Ним, перетерпів хрес-
та, не звертавши уваги на сором, і сів 
по правиці престолу Божого. 

Алилуя – Голос 4-ий:  Мойсей і 
Аарон між ієреями Його, і Самуїл се-
ред тих, що призивають Ім’я Його.  
Стих:  Взивали вони до Господа, і 

Він вислухав їх.  

(Ін. 1:43-51)  Наступного дня захо-
тів Він піти в Галілею.  І знайшов Він 
Пилипа та й каже йому: Іди за Мною.  
А Пилип із Віфсаїди походив, із міста 
Андрія й Петра.  Пилип Нафанаїла 
знаходить та й каже йому: Ми знайш-
ли Того, що про Нього писав був Мой-
сей у Законі й Пророки, Ісуса, сина 
Йосипового, із Назарету.  І сказав йо-
му Нафанаїл: Та хіба ж може бути з 
Назарету що добре?  Пилип йому ка-
же: Прийди та побач.  Ісус, угледівши 
Нафанаїла, що до Нього йде, говорить 
про нього: Ото справді ізраїльтянин, 
що немає в нім підступу.  Говорить 
Йому Нафанаїл: Звідки знаєш мене?  
Ісус відповів і до нього сказав: Я бачив 
тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кли-
кав, як під фіґовим деревом був ти.  
Відповів Йому Нафанаїл: Учителю, Ти 
Син Божий, Ти Цар Ізраїлів.  Ісус від-
повів і до нього сказав: Через те віриш 
ти, що сказав Я тобі, що під фіґовим 
деревом бачив тебе? Більш від цього 
побачиш.  І Він каже йому: Поправді, 
поправді кажу вам: Відтепер ви поба-
чите небо відкрите та Анголів Божих, 
що на Людського Сина підіймаються 
та спускаються.

Замість Достойно:  Тобою раду-
ється, Благодатная, всякая твар, ан-
гельський Собор і людський рід, 
освячений храме і раю словесний, 
дівства похвало.  Від Тебе Бог во-
плотився і Дитям став, Предвічний 
Бог наш.  Бо лоно Твоє Престолом 



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ 

Святий Великий Піст — 19-го лютого до 8-го квітня. 
Неділя, 25-го лютого - Неділя Православ’я - Вечірня - 6:30 вечора - в грецькій 
церкві (1 Tamarac Cr. SW). 
П’ятниця, 2-го березня - Св. Літургія Ранішосвячених Дарів - 6:30 вечора.  
Субота, 3-го березня - Поминальна Св. Літургія - 10:00 год. рано. 
Субота, 3-го березня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора. 
Неділя, 4-го березня - Св. Літургія - 9:30 рано. 
Неділя, 4-го березня - Постова Вечірня - в румунській церкві (3511 - 3rd Avenue 
SW). 
П’ятниця, 9-го березня - Св. Літургія Ранішосвячених Дарів - 6:30 вечора.  
Субота, 10-го березня - Поминальна Св. Літургія - 10:00 год. рано. 
Субота, 10-го березня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора. 
Неділя, 11-го березня - Св. Літургія - 9:30 рано. 
Неділя, 11-го березня - Постова Вечірня - 6:30 вечора в церкві OCA (1802 - 33 
Ave. SW). 

ОГОЛОШЕНЬ 

«По всій з емлі лунає голос їх і до краю вселеної слова їх» 
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ПРИМІТКА ЩОДО СВ. ПРИЧАСТЯ – Св. Православна Церква розуміє 
Причастя, як повну спільність у духовному житті, приналежність до од-
ного віросповідання, і що можуть приймати Св. Причастя тільки ті, хто є 
членами Православної Церкви, і які належно підготували себе до цього 
через молитву, піст і нещодавню Сповідь.  Після отримання Святого 
Причастя, ми повинні залишатися в церкві до завершення Літургії.  На-
ше спілкування починається після того, як ми поцілуємо Хрест і отрима-
ємо просфору (Антидор - яку можуть брати усі присутні).  Якщо у вас є 
питання, щодо вищої примітки, або якщо ви хотіли б стати членом Пра-
вославної Церкви, будь ласка, звертайтеся до о. Тараса або о. Тимофія.  

учинив і утробу Твою просторішою 
небес сотворив.  Тобою, Благодат-
ная, радується всякая твар; слава 
Тобі! 

Причасники:   Хваліте  Гос-
пода з небес,  хваліте  Його во 
вишніх.  

Радуйтеся праведні в Господі, пра-
ведним подобає похвала.  Алилуя, 
Алилуя, Алилуя.  

body into а throne, and Your womb 
more spacious than the heavens.  All of 
creation rejoices in You, О Full of Grace; 
glory to You! 

Communion Verses:  Praise the 
Lord from the heavens, praise Him in 
the highest.  

Rejoice in the Lord, you righteous.  
Praise befits the righteous.  Alleluia, Al-
leluia, Alleluia.  



(Прокимен – Голос 8)  100-річчя 
Української Православної Церкви Канади 

1918-2018 

ЦЬОГО РОКУ ВЕЧІРНЯ З НАГОДИ НЕДІЛІ ПРАВОСЛАВ’Я буде відправлена в 
грецькій церкві (1 Tamarac Cr. SW) у неділю 25-го лютого о год. 6:30 вечором 
(сьогодні).  Священики та вірні з усіх інших православних церков міста Калґа-
рі візьмуть участь у цій Вечірні.  Ласкаво просимо, щоб усі члени і прихильники 
нашої громади взяли як найчислену участь у цій Вечірні! 

НАСТУПНІ ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ С.У.К. відбудуться в неділю 11-го бе-
резня зараз після Св. Літургії.  Ласкаво просимо, щоб усі члени цього відділу 
прибули на ці збори! 

ПОСТОВІ ВЕЧІРНІ:  Підчас цьогорічного Великого Посту кожної неділі вечо-
ром будуть за чергою відправлятися Вечірні в кожній православній церкві на-
шого міста.  Наша громада буде гостити свою Постову Вечірню в неді-
лю 25-го березня о год. 6:30 вечором.  Священики та вірні з усіх інших 
православних церков міста Калґарі візьмуть участь у цій Вечірні.  Ласкаво про-
симо, щоб члени нашої громади взяли якнайчислену участь у цих Вечірнях! 

DIVINE SERVICES 

The Holy Great Fast Begins — February 19 to April 8. 
Sunday, February 25 - Sunday of Orthodoxy - Vespers - 6:30 PM. - Hosted by the 
Greek Church (1 Tamarac Cr. SW). 
Friday, March 2 - Divine Liturgy of Presanctified Gifts - 6:30 PM. 
Saturday, March 3 - Memorial Divine Liturgy - 10:00 AM. 
Saturday, March 3 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, March 4 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Sunday, March 4 - Lenten Vesper Service - at the Romanian church - 6:30 PM (3511 - 
3rd Avenue SW). 
Friday, March 9 - Divine Liturgy of Presanctified Gifts - 6:30 PM. 
Saturday, March 10 - Memorial Divine Liturgy - 10:00 AM. 
Saturday, March 10 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, March 11 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Sunday, March 11 - Lenten Vesper Service - 6:30 PM. at the OCA church (1802-33rd 
Ave SW). 

ANNOUNCEMENTS 

“Their voice resounds throughout the whole world and their 
words to the ends of the universe”  (Prokeimenon – Tone 8) 
100th Anniversary Ukrainian Orthodox Church of Canada 

1918-2018 

FR. TIMOTHY IS SERVING IN RED DEER TODAY. 
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PASCHAL CHARITY:  This year St. Vladimir's Ukrainian Orthodox Congregation will 
again be assisting the less fortunate of our local community as well as in Ukraine 
through your Paschal Charity donations.  As we approach the glorious Feast of Feasts 
of the Bright Resurrection of our Lord, God and Saviour Jesus Christ, let us remem-
ber those less fortunate than we are.  A sincere thank you and appreciation is extend-
ed to every generous donor and supporter of this blessed project!  

THIS YEAR'S SUNDAY OF ORTHODOXY VESPER SERVICE will be hosted by the 
Greek Church (1 Tamarac Cr. SW) on Sunday, February 25 at 6:30 pm (today).  
Priests and faithful from all Orthodox Churches of Calgary will participate in this 
Vesper Service.  We sincerely invite all of our congregation members to participate in 
this special Vesper Service! 

THE NEXT MEETING OF THE LOCAL UWAC BRANCH will be held immediately fol-
lowing Divine Liturgy on Sunday, March 11.  All members of this branch are encour-
aged to attend this meeting! 

PASKA MAKING:  Paska making will take place on Monday, March 12, 2018 at 9:00 
am.  If you are available to help please let Marla at 403 8151628 or call Ethel at 403 
9344688 know of your availability so we can plan accordingly.  

PASKA AND BABKA MAKING:  Paska and Babkas making will take place on Mon-
day, March 19, 2018 for shut-ins, Paschal Breakfast and extras.  Please call Ethel at 
403 9344688 as to your availability so we can plan accordingly.  Looking forward to 
productive days and comradeship.  

LENTEN VESPERS:  This year the Orthodox congregations of our city will once 
again take turns in having Vespers served in their church on the Sunday evenings of 
the Holy Great Fast.  Our congregation will host its Lenten Vespers Service 
on Sunday, March 25 at 6:30 p.m.  Priests and faithful of all the other Orthodox 
Churches of Calgary willparticipate in this Vesper Service.  Being good hosts, we sin-
cerely encourage all of our congregation members and adherents to participate in 
this special Vesper Service! 
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A NOTE REGARDING COMMUNION – The Holy Orthodox Church under-
stands Communion to mean that we have all things in common, sharing an 
identical Faith, and only those who are members of the Orthodox Church 
and who have prepared themselves through prayer, fasting and recent con-
fession may participate in Holy Communion.  Following reception of Holy 
Communion, we should stay in the church until the conclusion of the Litur-
gy.  Our fellowship begins after we venerate the Cross and receive the 
Blessed Bread (Antidoron - of which all may partake).  If you have ques-
tions concerning the above, or if you would like to become a member of the 
Orthodox Church, please feel free to speak with Fr. Taras or Fr. Timothy. 



2018 MEN’S ORTHODOX RETREAT:  
You are welcome to attend the 2018 
Men’s Orthodox Retreat near Caro-
line, AB on the weekend of April 20-
22.  This year’s retreat is facilitated by 
Fr. Theodore Paraskevopoulos who 
serves at Sts. Constantine and Helen 
Greek Orthodox Church in Toronto 
and will speak on the topic of “Do you 
want to die?  Finding life through 
Christian death”.  You can listen to 
his iSermons at 
www.ancientfaith.com.  For more in-
formation on registration see our 
website at www.orthodoxcalgary.ca or 
talk to Sdn. Ihor, Glenn Tacey, or Dan 
Zukiwsky from the organizing com-
mittee.  

2018 CHURCH WALL CALENDARS:  
Please note that there is a substantial 
cost to the congregation to be able to 
provide the yearly Church Wall Calen-
dars.  The 2018 Church Wall Calendars are available at the Candle Table at the entry 
to the church.  Please consider giving a $4.00 per calendar contribution to help defray 
some of the above mentioned expenses.  Please also note that the 2018 Church Wall 
Calendars are a fundraising project of the Eastern Eparchy Ukraine Orphanage sup-
port program.  Your support of this project is appreciated! 

SINCEREST GREETINGS AND BEST WISHES are extended to Jules & Theresa 
Kleapak on the recent birth of their latest grandchild—Isabel Ava-Marie, daughter to 
Shauna & Joel May.  May the Lord bless the newly born child of God Isabel Ava-Marie 
along with her parents and grandparents with many blessed years - На Многії Літа!  

SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO:  Nataliya Gulko-Butynets, Matthew 
Goulet and Marcia Maluta who recently celebrated their birthdays; and to Mark & 
Elena Baker who recently celebrated their wedding anniversary.  May the Lord bless 
them with good health and grant them Many Years – На Многі Літа! 

NOTE—BIRTHDAY AND ANNIVERSARY GREETINGS: If you wish to have your 
Birthday or Anniversary included in or removed from the weekly announce-
ments, please inform Fr. Taras of your request. 

SOUTHERN ALBERTA MISSION PROJECT (SAMP):  St. Vladimir’s Ukrainian Ortho-
dox Congregation sincerely thanks everyone who generously contributed to the South-
ern Alberta Mission Project in the past and humbly requests your continued support of 
this most worthy project by voluntarily donating $75/member in support of this im-
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SUNDAY COFFEE HOUR 

The following people have graciously 
volunteered to be our hosts and volun-
teers for Coffee Hour for: 

February 25 – Wendy Borys & Audrey 
Michayluk 

March 4 – Jane Overholt & Dianne Pen-
ner  

March 11 – Nichola Bestard & Carmen 
Cyr  

March 18 – Marlene Mysak & Lesia 
Woloschuk  

March 25 – Dawn Conner, Daniel and 
Tara Remenda & Mark Remenda  

We sincerely thank our Coffee Hour 
hosts and volunteers for providing us with 
this expression of congregational hospital-
ity and the opportunity for extended 
Christian fellowship!  God bless you for 
your generosity and hospitality! 

http://www.ancientfaith.com
http://www.orthodoxcalgary.ca


portant work of the Church.  If 
you wish to donate to this pro-
ject, please indicate on your 
offering envelope that this is a 
donation to the Southern Al-
berta Mission Project (SAMP) 
in order that the congregation 
may track the progress of this 
program. 

PICTORIAL DIRECTORY 
BUSINESS ADVERTISE-
MENTS AND PROMOTION:  
Companies wishing to pro-
mote their businesses or 
products are welcome to do 
so in our congregation Picto-

rial Directory which is currently being prepared for publication.  Any companies 
wishing to include an advertisement in our upcoming Pictorial Directory are encour-
aged to so by contacting Debbie at 403-949-3912 or via email at deb-
maxx56@gmail.com  

* * * * * 

НЕДІЛЯ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВ’Я 

Одним з основоположних догматів Православної Церкви є догмат іконошану-
вання.  Справді, коли ми заходимо у храм Божий, найперше, що падає нам у вічі 
– це є велика кількість ікон, на яких зображено Господа Ісуса Христа, Пречисту 
Діву Марію, святих угодників Божих…  Сенс ікони полягає в тому, що вона полег-
шує нам справу спілкування з Богом.  Набагато легше молитися тоді, коли перед 
очима є образ.  І, відповідно, у практиці Церкви ми не лише молимось перед іко-
нами, а ми їх шануємо, ми їх цілуємо, кадимо перед ними.  Однак, в історії Церк-
ви був такий період, коли виникла суперечка, щодо шанування ікон.  Цей період 
називається часом іконоборства.  Коли доходило до того, що ікони виносили з 
храмів, спалювали, зневажали їх.  Цю страшну єресь Церква засудила.  

Як можна ставитись до ікони і як пояснити іконошанування? 

Найперше ми молимося не до самої ікони, не до дошки і фарби, а ми молимо-
ся до того, хто на цій іконі зображений.  Ми цілуємо ікону так, як би ми, напри-
клад, цінували і цілували фотографію рідних людей.  Адже коли ми дивимося на 
фотознімок батьків чи близьких нам людей, то ми шануємо не цю фотографію, а 
все таки того, хто на них зображений, тобто рідню свою.  І ми зразу спалахуємо 
любов’ю, у нашій душі з’являються приємні спогади і любов до цих людей.  І ми 
можемо навіть фотографію поцілувати, виявляючи свою повагу і любов.  Так і з 
іконами.  Для християнина Христос Бог є тією істотою, Яка безмежно нас лю-
бить і Яку ми повинні любити безмежно, пам’ятаючи заповідь «полюби Бога тво-
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го всім серцем, всією душею і всією думкою своєю…» І тому, припадаючи до іко-
ни і шануючи її, ми тим самим показуємо свою повагу і шанування Самого Гос-
пода і святих.   

Повертаючись у ті древні часи, коли іконоборча єресь вирувала, зібрався Все-
ленський собор і 787 року засудив цю безбожну єресь, як і всі попередні неправ-
диві вчення, які від початку християнства терзали Церкву Христову.  Але після 
собору ця єресь не припинилася.  Люди далі продовжували зневажати святі іко-
ни.  І лише через століття у 843 році візантійська імператриця Феодора, для то-
го, щоб показати істинне шанування ікон і відсвяткувати перемогу над єресями, 
вона повеліла відправити великий хресний хід через усе місто.  Зібравши духо-
венство – архієреїв, патріарха, які хресним ходом тримаючи велику кількість 
ікон, пройшлися вулицями Константинополя.  Це була настільки велелюдна по-
дія, настільки вражаюча, що в історії її називають Торжеством Православ’я – 
днем перемоги над всіма неправдивими вченнями.  

Тому і в пам’ять тої давньої події і сьогоднішній день, сьогоднішня неділя нази-
вається Неділею торжества православ’я, коли ми вшановуємо перемогу Церкви 
Христової над всіма лжевченнями, над всіма єресями і неправдивим розумінням 
християнської віри.  І хоч Церква засудила всі ці єресі ще більш як 1000 років то-
му на Вселенських соборах, однак ідеї цих неправдивих вчень є і сьогодні у різ-
номанітних релігійних деномінаціях і сектантських рухах.  Те, що говорять люди 
ці про те, що начебто не потрібно шанувати ікони, про те, що начебто Христос не 
є Богом, а Діва Марія не є Богородицею, про те, що начебто не потрібно шанува-
ти святих – такі звинувачення уже є давно відомі і Церква сказала своє рішення 
на Вселенських Соборах.  Ці всі неправдиві лжевчення були засудженні.  Тому не 
має нічого нового під небом.  Всі ті древні помилки робляться і в наш час.   
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Однак, ми повинні радіти з того, що ми знаходимося в істині, у вірі правовір-
ній, у вірі православній.  Адже сама назва православна віра, означає віра, яка 
передбачає правильне славлення Бога.  І в сьогоднішній день, в неділю Торжес-
тва Православ’я ми згадуємо це, пам’ятаємо, і молимось, щоб Господь дав нам 
правильно розуміти вчення Христове, правильно тлумачити Священне Писання, 
без викривлень та перекручень.  (Джерело: Протоієрей Михайло Сивак http://
hram.lviv.ua/) 

* * * * *  

LENTEN SERVICES 

During Lent, there are extra services that may be held each week, such as 
Great Compline each Wednesday, and Laudations on Fridays (Laudations are 
hymns of  praise to venerate the Mother of  God).  Used during Lent is a book 
called the Triodion, which contains the hymns and biblical readings for every 

day of  the Lenten season and Holy 
Week.  The Lenten Canon is a beauti-
fully written penitential lamentation, 
and many extra prayers are said dur-
ing this time, such as the prayer of  
Saint Ephraim: 

O Lord and Master of  my life, do not 
give me the spirit of  sloth, faintheart-
edness, lust of  power, and idle talk, 

But give to me, your servant, a spirit 
of  soberness, humility, patience, and 
love, 

O Lord and King, grant me to see my 
own sins and not to judge my brother, 
for you are blessed to the ages of  ag-
es.  Amen.  

During Lent, prostrations are often 
made.  Prostrations are an act of  de-
votion and reverence, made in peni-
tence.  There are two kinds of  pros-
trations, the “Great Prostration” — 

crossing ourselves and then kneeling to touch our foreheads on the floor — 
and the “Little Prostration” — crossing ourselves, then bending at the waist 
and touching the floor (or just reaching towards the floor for those less lim-
ber). (Source: Fr. Geoff  Harvey — www.thegoodshepherd.org) 
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