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Preparing for Great Lent
Zacchaeus Sunday
On this Sunday the Gospel reading is about
Zacchaeus the tax-collector.
It tells how Christ brought salvation to the sinful
man, and how his life was changed simply because
he “sought to see who Jesus was” (Luke 19:3).
The desire and effort to see Jesus begins the entire
movement through Lent towards Pascha. It is the
first movement of salvation.
Our Lenten journey begins with a recognition of
our own sinfulness, just as Zacchaeus recognized
his. He promised to make restitution by giving half
of his wealth to the poor, and by paying to those
he had falsely accused four times as much as they
had lost. In this, he went beyond the requirements
of the Law (Ex. 22:3-12).
The example of Zacchaeus teaches us that we
should turn away from our sins, and atone for
them. The real proof of our sorrow and repentance
is not just a verbal apology, but when we correct
ourselves and try to make amends for the
consequences of our evil actions.

Sunday of the Publican and Pharisee
The Sunday of the Publican and the Pharisee is the
first Sunday of a three-week period prior to the
commencement of Great Lent.
It marks the beginning of a time of preparation for
the spiritual journey of Lent, a time for Orthodox
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Christians to draw closer to God through worship,
prayer, fasting, and acts of charity.
Also on this day that the Triodion is introduced, a
liturgical book that contains the services from this
Sunday, the tenth before Pascha (Easter), to Great
and Holy Saturday.

The Prodigal Son
This parable of God’s
forgiveness calls us to “come to
ourselves” as did the prodigal
son, to see ourselves as being “in
a far country” far from the
Father’s house, and to make the journey of return
to God.
We are given every assurance by the Master that
our heavenly Father will receive us with joy and
gladness. We must only “arise and go,” confessing
our self-inflicted and sinful separation from that
“home” where we truly belong (Luke 15:11-24).

The Last Judgement
If our hearts remain hardened and unrepentant,
we should not expect the Lord to overlook our
transgressions simply because He is a good and
loving God. Although He does not desire the death
of a sinner, He also expects us to turn from our
wickedness and live (Ezek. 33:11). This same idea
is expressed in the prayer read by the priest after
the penitent has confessed his or her sins.
The time for repentance and forgiveness is now, in
the present life. At the Second Coming, Christ will
appear as the righteous Judge, “Who will render to
every man according to his deeds” (Rom. 2:6).

неділь перед Великим постом.
Вона знаменує початок часу підготовки
до духовної подорожі Великого посту,
часу наближення православних християн
до Бога через богослужіння, молитву,
піст і діла милосердя.
Саме в цей день починається
використовуватись Постова Тріодь,
богослужебна книга, яка містить
служби від цієї неділі, десятої перед
Великоднем, до Великої Суботи.

Підготовка до Великого посту
Неділя митаря Закхея
У цю неділю читається Євангеліє про
Закхея, збирача податків.
У ньому розповідається, як Христос
приніс спасіння грішній людині, і як його
життя змінилося просто тому, що він
«бажав побачити, ким був Ісус»
(Лк. 19:3).
Бажання і зусилля побачити Ісуса
починають весь шлях через Великий піст
до Пасхи. Це перший рух до спасіння.
Наша Велика мандрівка починається з
визнання нашої власної гріховності, як це
зробив Закхей. Він пообіцяв віддати
половину свого багатства бідним
і відшкодувати тим, кого він фальшиво
звинуватив, чотирикратно. У цьому він
вийшов за межі вимог Закону (Вих. 22:312).

Неділя Блудного Сина
Неділя Блудного сина — друга з трьох
неділь перед Великим постом.
Тут наша увага привертається
до труднощів мирського життя та
відчуження від Бога, яке стається, коли
гріх панує в нашому житті.
Внаслідок гріха в нашому житті ми
втрачаємо радість спілкування з Богом,
осквернюємо й втрачаємо свою духовну
красу, опиняємося далеко від свого
справжнього дому, свого справжнього
життя. У щирому покаянні ми
усвідомлюємо це і висловлюємо глибоке
бажання повернутися, повернути
втрачене.

Приклад Закхея вчить нас, що ми повинні
відвернутися від своїх гріхів і
спокутувати їх. Справжнім доказом
нашого жалю і каяття є не просто
словесне вибачення, а намагання
виправитись і загладити наслідки своїх
злих вчинків.

У цей день Церква нагадує нам про те,
що ми покинули і втратили, і закликає
знайти бажання і силу повернутися. Наш
Небесний Отець чекає і готовий
прийняти нас зі Своїм люблячим
прощенням в Свої спасительні обійми.

Неділя Митаря і Фарисея

Як і в Неділю Митаря і Фарисея, темою
цієї неділі є покаяння, і зосередженість
на притчі про блудного сина спонукає

Неділя митаря і фарисея — перша з трьох
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православних християн до роздумів про
необхідність покаяння у наших
стосунках з нашим Небесним Отцем.

побачити, що Великий піст — це шлях
звільнення від нашого поневолення
гріхом. Євангеліє вчить нас які умови
цього звільнення.

Неділя про Страшний Суд
(М'ясопусна Неділя)

Перша умова — піст — відмова
сприймати бажання і забаганки нашої
занепалої природи як норму, прагнення
звільнитися від панування тіла і матерії
над духом. Однак, щоб бути ефективним,
наш піст не повинен бути лицемірним,
способом «похизуватися».
Ми повинні «не виявити посту свого
людям, а Отцеві своєму, що в
таїні» (Мат. 6:18).

Неділя про Страшний суд — третя із
трьох підготовчих неділь перед Великим
постом.
Притча про Страшний Суд розповідає
про християнську любов. Не всі з нас
покликані працювати для «людства», але
кожен з нас отримав дар і благодать
Христової любові. Ми знаємо, що всі
люди безумовно потребують цієї
особистої любові — визнання того, що у
кожної людини є унікальна душа, в якій
унікальним чином відображається краса
всього творіння.

Друга умова — прощення— «Бо як
людям ви простите прогріхи їхні, то
простить і вам ваш Небесний
Отець» (Мат. 6:14).
Торжество гріха, головна ознака його
панування над світом, — це розділення,
протистояння, відокремлення, ненависть.
Тому перший прорив через цю фортецю
гріха — це прощення — повернення до
єдності, солідарності, любові.

Ми також знаємо, що люди потрапляють
у в’язниці, дістають хвороби, є
голодними і спраглими, тому що їм
відмовлено в цій особистій любові. І,
нарешті, ми знаємо, що якими вузькими
та обмеженими не були б рамки нашого
особистого існування, на кожного з нас
була покладена відповідальність за
крихітну частину Божого Царства, і
відповідальність ця зумовлена саме цим
даром Христової любові.

Прощати — значить поставити між мною
та моїм «ворогом» сяюче прощення
Самого Бога. Прощати – це відкинути
безнадійні «глухі кути» людських
стосунків і віддати їх Христові.
Прощення — це справді «прорив»
Царства в цей грішний і занепалий світ.

В цей день ми зосереджуємо нашу увагу
на прийдешньому суді всіх людей, які
стоятимуть перед Божим престолом,
коли Христос повернеться у Своїй славі.

Подготовка к Великому Посту
Неделя о Митаре Закхее

Неділя Прощення (Сиропусна Неділя)

В это воскресенье читается Евангелие о
мытаре Закхее.

Прощена неділя — остання неділя перед
початком Великого посту.
Неділя прощення також спонукає нас
3

В нем рассказывается, как Христос
принес спасение грешному человеку и
как изменилась его жизнь просто потому,
что он «пытался увидеть, кто такой
Иисус» (Лк. 19:3).

службы начиная с этого воскресенья,
десятого перед Пасхой, до Великой
Субботы.

Желание и усилие увидеть Иисуса
начинают весь путь через Великий пост к
Пасхе. Это первое движение ко
спасению.

Неделя о блудном сыне — второе
воскресенье трехнедельного периода
перед началом Великого поста.

Неделя о Блудном Сыне

Здесь наше внимание обращается на
трудности жизни в этом мире и
отчуждение от Бога, которое может
произойти, когда в нашей жизни
царствует грех.

Наше великопостное путешествие
начинается с признания собственной
греховности, как и Закхей признал свою.
Он пообещал возместить ущерб, раздав
половину своего состояния беднякам и
заплатив тем, кого он ложно обвинил, в
четыре раза больше, чем они потеряли. В
этом он превзошел требования Закона
(Исх. 22:3-12).

Через грех в нашей жизни мы теряем
радость общения с Богом, мы оскверняем
и теряем нашу духовную красоту и
оказываемся вдали от нашего настоящего
дома, нашей настоящей жизни. В
истинном покаянии мы осознаем это и
выражаем глубокое желание вернуться,
восстановить то, что было потеряно.

Пример Закхея учит нас тому, что мы
должны отворачиваться от своих грехов
и искупать их. Настоящим
доказательством нашей скорби и
раскаяния является не просто словесное
извинение, а старания исправить себя и
попытки загладить последствия своих
злых поступков.

В этот день Церковь напоминает нам о
том, что мы оставили и потеряли, и
призывает нас найти желание и силу
вернуться. Наш Небесный Отец ждет и
готов принять нас с Его любящим
прощением и Его спасительными
объятиями.

Неделя о Мытаре и Фарисее
Неделя о мытаре и фарисее — первое
воскресенье трехнедельного периода
перед началом Великого поста.
Оно знаменует начало подготовки к
духовному путешествию Великого поста,
времени, когда православные христиане
приближаются к Богу через церковные
службы, усердную молитву, пост и дела
милосердия.

Как и в случае с неделей о мытаре и
фарисее, тема этого воскресенья —
покаяние, а акцент на притче о блудном
сыне побуждает православных христиан
задуматься о необходимости покаяния в
наших отношениях с нашим Небесным
Отцом.

Неделя о Страшном Суде
(Мясопустная Неделя)

Также в этот день вводится Триодь,
литургическая книга, которая содержит

Неделя о Страшном Суде — это третье
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воскресенье трехнедельного периода
перед началом Великого поста.

Первое условие — это пост — отказ
принять желания и побуждения нашей
падшей природы как в порядке вещей,
попытка освободиться от диктатуры
плоти и материи над духом. Однако,
чтобы пост был эффективным, он не
должен быть лицемерным,
«хвастовством». Мы должны «явиться
постящимся не пред людьми, но пред
Отцом..., Который в тайне» (Мат. 6:18).
Второе условие — прощение. «Ибо если
вы будете прощать людям согрешения
их, то простит и вам Отец ваш
Небесный» (Мат. 6:14).

Притча о Страшном суде — о
христианской любви. Не все из нас
призваны трудиться для «человечества»,
но каждый из нас получил дар и
благодать любви Христа. Мы знаем, что
всем людям в конечном итоге нужна эта
личная любовь - признание в них своей
уникальной души, в которой
уникальным образом отражается красота
всего творения.
Мы также знаем, что люди сидят в
тюрьмах, болеют, жаждут и голодны,
потому что им отказывают в личной
любви. И, наконец, мы знаем, что какими
бы узкими и ограниченными ни были
рамки нашего личного существования,
на каждого из нас возложена
ответственность за крошечную часть
Царства Божьего, и ответственность эта
обусловлена именно этим даром
Христовой любви.

Торжество греха, главный признак его
господства над миром — это разделение,
противостояние, ненависть. Поэтому
первый прорыв через эту крепость греха
— прощение — возвращение к единству,
солидарности, любви.

Прощать — значит поставить между
мной и моим «врагом» сияющее
прощение Самого Бога. Простить —
значит отвергнуть безнадежные «тупики»
человеческих отношений и направить их
ко Христу. Прощение — это
действительно «прорыв» Царства в этот
греховный и падший мир.

В этот день основное внимание
уделяется грядущему суду над всеми
людьми, которые предстанут перед
престолом Божьим, когда Христос
вернется в Своей славе.

ПрощеноеВоскресенье
(Сыропустная Неделя )

The Meeting of our Lord

Прощеное Воскресенье - последнее
воскресенье перед началом Великого
поста.

The Meeting of our Lord God and Savior
Jesus Christ is described in the third Gospel
(Luke 2:22-40).

Прощеное Воскресенье также побуждает
нас увидеть, что Великий пост - это путь
освобождения от нашего порабощения
грехом. Евангелия учит нас о том, какие
условия этого освобождения.

Forty days after His birth the Divine Child
was brought to the Temple at Jerusalem to
be presented to the Lord. According to the
Law of Moses (Lev. 12:2-8), a woman who
5

Сретение Господа Нашего
Иисуса Христа

gave birth to a male child was forbidden to
enter the Temple for forty days.
At the end of the time of her purification,
the mother went to the Temple with the
child, to offer a young lamb, two turtledoves, or pigeons to the Lord as a sacrifice.

Сретение Господа нашего Бога и
Спасителя Иисуса Христа описана в
третьем Евангелии (Лк. 2: 22-40).

The Most Holy Virgin had no need of
purification, since she had given birth to
the Source of purity and sanctity. Out of
humility, however, she fulfilled the
requirements of the Law.

Через сорок дней после Его рождения
Божественное Младенец был принесен в
Храм в Иерусалиме, чтобы представить
его Господу. Согласно Закону Моисея
(Лев. 12: 2-8) женщине, родившей
ребенка мужского пола, было запрещено
входить в Храм в течение сорока дней.

Стрітення Господа Нашого
Ісуса Христа

В конце периода
очищения мать шла
в Храм с ребенком,
чтобы принести в
жертву Господу
молодого ягненка,
двух горлиц или
голубей.

Стрітення Господа Бога і
Спасителя нашого Ісуса
Христа описана в третьому
Євангелії (Лк. 2:22-40).
Через сорок днів після
Його народження
Божественне Дитя було
принесено до
Єрусалимського храму для
представлення Господу.
Відповідно до Закону
Мойсея (Лев. 12:2-8),
жінці, яка народила
дитину чоловічої статі,
заборонялося входити до Храму
протягом сорока днів.

Пресвятая Дева не
нуждалась в
очищении, так как
родила Источник
чистоты и святости.
Однако из смирения
она выполнила требования Закона.

Sport in Our Life
Peter Azerlyan

Після закінчення часу очищення мати
йшла з дитиною до храму, щоб принести
в жертву Господу молоде ягня, двох
горлиць або голубів.

A couple of years ago, the St. Mary’s Coptic
Church kindly provided the opportunity for
all parishioners of St. Sophia church to
exercise once a week in their gym.

Пресвята Діва не мала потреби в
очищенні, бо народила Джерело чистоти
і святості. Але зі смирення вона виконала
вимоги Закону.

Among different games soccer was chosen.
The classes were attended by people of
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different age, men, women,
and children. Before the
game, we always prayed and
did a warm-up, which
involved all muscle groups.
To feel toned, in good
shape, it is useful for everyone to do it.
Then 2 - 3 laps of light jogging and the
game began. Those who could not take part
in the game were watching as fans.

З усіх ігор було обрано
футбол. У заняттях
брали участь люди
різного віку, чоловіки,
жінки, діти. Перед грою
ми обов'язково молилися та проводили
розминку, яка передбачає
навантаження на всі групи м'язів. Щоб
почуватися у тонусі, у спортивній
формі, це корисно робити всім. Потім 2
- 3 кола спокійної пробіжки і
розпочиналася гра. Хто не міг взяти
участь у грі залишалися як
уболівальники.

I must say that soon we had our own soccer
stars. They "came to shine" among both
men and women. For example, we have a
very good female goalkeeper. Children did
not stand aside either. There were also
soccer "stars" among them too. I will not
give names, but when they were divided
into teams, both sides fought hard for them.
The games were played at a good level,
beautiful combinations were used. A goal
would cause a storm of emotions. Sometimes everyone was cheering for their teams
so loudly that the noise was like on a real
soccer field. And I, as a referee, was afraid
that if "I whistle in the wrong direction,"
they would scream “kick the referee out"!

Маю зауважити, що незабаром у нас
з'явилися свої футбольні зірки. Вони
"засяяли" і серед чоловіків, і серед
жінок. Наприклад, у нас з'явилася дуже
хороша жінка-воротар. Не залишилися
осторонь і діти. Там також були свої
футбольні "зірки". Не називатиму
імена, але коли ділилися на команди, то
обидві сторони за них посилено
боролися. Ігри проходили на гарному
рівні, розігрувалися гарні комбінації.
Гол викликав шквал емоцій. Іноді всі
так вболівали за свої команди, що шум
стояв, як на справжньому футбольному
полі. А я, як суддя побоювався, що
якщо "не туди свистну", то закричать
"суддю на мило!"

It is a pity, of course, that Covid-19
introduced restrictions, and so far
everything has stopped. Hopefully we will
resume our practice soon. After all, this is a
great opportunity to keep oneself in good
shape and stay in a good mood.

Спорт у Нашому Житті

Дуже шкода, звичайно, що Covid-19
вніс обмеження, і поки що все
зупинилося. Сподіваюся, невдовзі ми
відновимо наші заняття. Адже це
чудова можливість тримати себе у
формі та перебувати у бадьорому
настрої.

Петро Азерлян

Кілька років тому Коптська церква
Святої Марії люб'язно надала
можливість усім парафіянам церкви
Св. Софії один раз на тиждень
займатися в їхньому спортивному залі.
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Они "засверкали" и среди мужчин и
среди женщин. Например, у нас
появилась очень хороший женщинавратарь. Не остались в стороне и дети.
Там тоже были свои футбольные
"звезды". Не буду называть имена, но
когда делились на команды, то обе
стороны за них усиленно боролись.
Игры проходили на хорошем уровне,
разыгрывались красивые комбинации.
Гол вызывал бурю эмоций. Подчас все
так болели за свои команды, что шум
стоял как на настоящем футбольном
поле. А я, как судья опасался, что если
"не туда свистну", то закричат "судью
на мыло!"

Спорт в Нашей Жизни
Пётр Азерлян

Пару лет тому назад Коптская церковь
Святой Марии любезно предоставила
возможность всем прихожанам церкви
Св. Софии один раз в неделю
заниматься в их спортивном зале.
Из всех игр был выбран футбол. В
занятиях принимали участие люди
разного возраста, мужчины, женщины,
дети. Перед игрой мы обязательно
молились и проводили разминку,
которая предполагает нагрузку на все
группы мышц. Чтобы чувствовать себя
в тонусе, в спортивной форме, это
полезно делать всем. Потом 2 - 3 круга
спокойной пробежки и начиналась
игра. Кто не мог принять участие в игре
оставались как болельщики .
Должен заметить , что вскоре у нас
появились свои футбольные звезды.

Очень жаль, конечно, что Covid-19
внёс ограничения, и пока всё
приостановилось. Надеюсь, что вскоре
мы возобновим наши занятия. Ведь это
замечательная возможность держать
себя в форме и пребывать в бодром
настроении.

from Father Myroslav…від отця Мирослава… от отца Мирослава
We are organizing a fundraiser to
help Valery's mother cover the cost of
the funeral. She needs around
$2,500. Donations can be made
through our website by using the
“CanadaHelps.org” button on our website
(sophiachurch.com). You can also send an
e-transfer to treasurer.stsophia@gmail.com or
bring cash to church indicating that the money is
for the funeral of Valeriy Paliy.

можете надіслати електронний переказ на
адресу treasurer.stsophia@gmail.com або
принести готівку до церкви, вказавши, що
гроші на похорон Валерія Палія.
Мы организуем сбор средств, чтобы помочь
матери Валерия оплатить похороны. Ей нужно
около 2500 долларов. Пожертвования можно
сделать через наш веб-сайт с помощью кнопки
«CanadaHelps.org» на нашем веб-сайте
(sophiachurch.com). Вы также можете
отправить электронный перевод на
адрес treasurer.stsophia@gmail.com или
принести наличные в церковь с указанием, что
деньги предназначены для похорон Валерия
Палия.

Ми організовуємо збір коштів, щоб допомогти
матері Валерія покрити витрати на похорон. Їй
потрібно близько 2500 доларів. Пожертвування
можна зробити через наш веб-сайт за
допомогою кнопки «CanadaHelps.org» на
нашому веб-сайті (sophiachurch.com). Ви також
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