
СЛОВО Прот. о. Володимиора : Літо швидко проминуло,  і не встигнувши оглянутия як ми 
знову на порозі нового пори року-  осені. Ми розуміємо, як щвидко час проминає, а так хочеться 
багато чого встигнути і зробити.     Початок місяця вересня  є не лише звичайним, календарним 
початком нової пори року, а й важливою подією у житті нашої Церкви. Саме 14 вересня Церква 
святкує початок, «найменування», нового церковного року, який розпочинає своєрідне коло 
літургійних богослужінь.  Якщо поглянути у церковний , то в день початку церковного 
року зустрічаємо слово «індикт», що з латинської мови означає «проголошення» або 
«податок» 
 

. Це був едикт римських імператорів, в якому була мета збирання податків а також  провести 

оцінку земельних маєтків. Пізніше індикт стає позначенням важливих дат громадського 

життя. Таким чином, сьогодні православні віруючі в Україні і ті що дотримується Юліанського 

календаря, по за межами Укра\ни, мають підстави святкувати Новий рік тричі: першого січня 

– світський, громадянський; 14 січня – так званий «старий» (за Юліанським календарем), а 14 

вересня – початок церковного новоліття. 

Варто зазначити, що першим великим святом у церковному році є празник Різдва Пресвятої 

Богородиці  (21) вересня, а останнім – Успіння 15 (28) серпня. Наше храмове свято, 

відначається на Різдво Богородиці. Отже,  перше свято в календарі- який відкриває початок 

новоліття- БОГОРОДИЦЯ.  

Місяць жовтень, знаменитий тим, що наша парафія буде відзначувати свій 90-літній ювілей.   
Це важлива подія в історії нашої церкви, яка народилася завдяки відданих вірних, які, 
збудували тут в Монтреалі Храм, і назвали  його Свята Софія, що з грецької Премудрість Божа. 
 
Отже, з початком церковного новоліття, і наступаючим Храмовим Святом і надходячим  90-
літнім Ювілеєм,  що 1-2го жовтня,  вітаю всіх  наших парафіян і прихильників та   запрошую до 
активного  церковного і літургійного участі.   Вітаю нашу молодь,  які повернулися до навчання, 
всіх тих хто працює віддано для громади, щиро і старанно.   Наш ювілейний комітет, прикладає 
багато праці, щоб гідно відзначити цю подію,адже святкуючи цей Ювілей, ми найперше 
дякуємо нашим попередникам  які збудували цей чудовий храм, а також   заохотити наших  
нових парафіян, які недавно приєдналися до громади, бути активними  в громадському житті 
парафії і не забувати, підтримувати церковне життя парафії, вкладати своє лепту в 
будівництво Христової церкви.  При цій нагоді,  запрошую всіх вяти участь в цьому Ювілею, 
щоб ми стали частиною та продовжувачими історії Св. Софійської громади. Нехай Боже 
благословення буде над всіма нами, щоб наша праця була корисною не тільки для нас самих, 
а особливо для розвитку нашої парафіі.   На многії літа! 
 
 


