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Вітаємо вас у церкві св. Андрія 
Первозванного, яка є частиною східньої 
єпархії Української Православної Церкви 
Канади. Наша парафія об’єднує вірних 
різноманітного походження, як тих що 
уроджені в Канаді, так і тих, що прибули з 
України. Ми запрошуємо всіх приєднатися 
до нашої парафіяльної родини і бути 
учасниками літургічного та громадського 
життя церкви. 

Богослуження відбуваються кожної неділі 
та в святкові дні, як показує розклад у 
цьому бюлетені. Для особливих служб 
(вінчання, хрещення, похорони, освячення 
дому і т.п.), просимо звертатись до о. 
Василя або в церковну канцелярію. 

Замовлення молитви за живих чи покійних 
під час літургії можна зробити при вході у 
церкву, де продаються свічки.  

Нагадуємо тим, що бажають прийняти 
Святе Причастя, про необхідність 
приготувати себе постом і сповіддю 
(немовлята та діти до 7-ми років 
причащаються без посту або сповіді). Чин 
сповіді звершується перед початком кожної 
літургії. 

Церковна заля є до винайму. Будь ласка 
звертайтесь у церковну канцелярію. 

Автопарк знаходиться недалеко на північ 
від церкви, біля публічної школи на Edwin 
Avenue. 

Welcome to St. Andrew’s Ukrainian Orthodox 
Church, which is part of the Eastern Eparchy 
of the Ukrainian Orthodox Church of Canada. 
Our parish unites faithful from a wide variety of 
backgrounds, both those born in Ukraine and 
in Canada. We invite everyone to join our 
parish family, and to take part in our rich 
liturgical and community life. 

Divine services are celebrated every Sunday 
and feast day, as shown on the schedule in 
this newsletter. For special observances 
(baptisms, weddings, funerals, house 
blessings, etc.), please contact Fr. Vasyl 
directly or inquire at the church office.  

Requests for prayers for the living or the 
departed during the liturgy may be submitted 
at the front of the church, where candles are 
sold. 

In accordance with Orthodox practice, those 
wishing to participate in Holy Communion 
must prepare themselves through fasting and 
confession (except infants and children under 
age 7). Confession is offered prior to the start 
of every liturgy. 

The church hall is available for rent. Please 
inquire at the church office. 

There is extra parking immediately north of the 
church, at the public school on Edwin Avenue. 

 

 

 

mailto:office@standrewuoc.ca


У Христі Ісусі ми маємо все,  

що нам так потрібно сьогодні 
 

Ми опинилися в такому становищі, коли нам доводиться жити 

одним днем. Це не наш вибір, але це все, що ми можемо зробити. Ми не 

можемо розпланувати своє майбутнє, бо не знаємо, які ще можуть 

виникнути обмеження чи зміни. І ми вчимося жити тільки одним днем. 

 

Такий стиль життя вносить свої корективи, дає відчуття 

залежності. І це нас турбує та вводить у депресію. Нам так 

подобається розписувати своє життя по хвилинах, будувати плани, 

знати, що нас буде очікувати завтра чи в наступному тижні. І нам так 

не подобається заглядати в календар й думати про себе: “ніхто нічого 

не знає”. 

 

Що ж тут радить Господь? Чого Він нас навчає, що пропонує 

робити? Якщо ми уважно прослідкуємо Христову науку, то 

зрозуміємо, що Він говорив саме про нашу ситуацію. Ісус мало що 

говорив відносно нашого майбутнього. Але Він обіцяв бути з 

нами: Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку (Мт. 28:20). Він 

обіцяв освячувати нас: Я певний того, що хто розпочав у вас добре 

діло, він його й закінчить аж до дня Христа Ісуса (Фил. 1:6). Проте 

ані про деталі, ані про конкретні дні нам нічого не відомо. 

 

Замість плану на завтра нам дана обіцянка на сьогодні: ми 

просимо Бога і Він дає нам “хліб наш щоденний” (Мт. 6:11). Господь 

завжди піклується про нас, завжди забезпечує тим, чого ми так 

потребуємо. 

 

В ці нестабільні дні Господь навчає нас, що Він дасть нам сили 

для сьогоднішнього дня і світлу надію на завтра. Цієї істини ми 

маємо триматися кожного дня нашого життя. Тільки із Христом ми 

можемо дивитися у майбутнє, і бачити там тільки Його. І це все, що 

нам потрібно. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьогоднішні реалії та події зруйнували ілюзії про те, що ми 

контролюємо своє життя. І нам краще розпочати жити у світлі істини, 

аніж в обмані. А істина полягає в тому, що, якщо щось виходить з-під 

нашого контролю, то ми переживаємо відчай, – і це природньо. 

Проте цей відчай повинен відновити у нас спілкування із Богом, 

допомогти нам звертатися до Бога по допомогу, і тільки в Ньому 

Єдиному бачити своє спасіння. 

 

Коли ми беремо паузу, щоби прийти в норму після всього, що 

пішло шкереберть, ми повинні дякувати Богу за те, що Він і надалі 

продовжує піклуватися про нас. Хворий чи здоровий, бідний чи 

багатий, наляканий чи впевнений, у Христі сьогодні кожен із нас має 

все те, що нам так потрібно. 

 

(Джерело: “Духовний дзвін”, www.dyhdzdvin.org) 
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Іконографія Введення в 
храм Пресвятої Богородиці 

 

Введення входить в цикл 
Дванадесятих свят, що розміщені 
на іконостасі, також зображається 
в акафісних іконах та сценах житія 
Якима і Анни. Композиція близька 
іконографії “Стрітення”, бо на обох 
сюжетах бачимо принесення 
первенця Господеві, яке записане 
в юдейському Законі. В лівій 
частині ікони бачимо Якима та 
Анну та непорочних дів, що 
тримають свічки. На головах дів 
віночки як символ незаміжності. В 
центрі композиції маленька Марія, 
що виглядає значно старшою від 3 
років, а найчастіше - мініатюрна, 
проте доросла і в мафорії (як 
заміжня). Лише з 17 ст. Її стали 
зображати юною, з непокритою 
головою і у віночку. Пречиста йде 
до Захарії, який простягає до Неї 
руки. В залежності від періоду 
намалювання, першосвященик 
може бути зображений: як раввін 
із характерним головним убором, 
як старозавітній першосвященик, як єпископ. Зустрічаються і 
комбіновані костюми. За спиною Захарії ворота Храму з двома 
колонами та сходи, на яких, найчастіше, Захарія і стоїть. Іноді 
композиція дзеркальна (Храм зліва, а не справа і т.д.) На задньому 
плані в архітектурному комплексі можемо бачити завісу, скрижалі 
Закону. А також сцени Благовіщення, Марію, що читає, та ангела, який 
приносить Їй їжу. 

 

 
 

 

 
 

Київський псалтир, 1397 р. 



На Свято Андрія Первозванного Чого шукаєш? 
 

Апостол Андрій походив із міста Вифсаїди. Разом із своїм 

братом Симоном він займався риболовством і не відзначався високим 

рівнем освіти чи знанням іноземних мов. Та, незважаючи на 

неосвіченість, Андрій відчував спрагу до святості та Божої мудрості, 

яких неможливо навчитися тільки з книжок. Він прагнув глибокого 

пережиття особистої зустрічі з Богом і мріяв про досвід спілкування з 

обіцяним Месією, прихід якого провіщали пророки. Саме тому, 

Андрій, не вагаючись, став одним із учнів Івана Хрестителя і слухав 

кожне його слово про покаяння і наближення Царства Небесного. 

 

Спілкування Андрія з Христом – один із найдраматичніших і 

найглибших за духовним змістом уривків Євангелія. Христос перший 

звертається до Андрія з простим, але разом із тим дуже 

багатозначущим запитанням: Чого шукаєш? (Ів. 1:28). 

 

Ініціатива у стосунках між людиною і Богом завжди належить 

останньому. Господь ніколи не залишається пасивним, Він завжди 

робить перший крок і йде нам назустріч. За словами блаженного 

Августина: “Ми б не змогли навіть почати шукати Бога, якщо б Він 

вже давно не знайшов нас”. 

 

Христос добре знав серце і наміри Андрія, та все ж перепитав 

його: Чого шукаєш? Це запитання стосується кожного із нас. Чого ми 

шукаємо від зустрічі з Богом? Можливо, ми очікуємо лише власного 

самоствердження або безпеки. Може ми, подібно до книжників і 

фарисеїв, хочемо застосувати релігію як засіб для того, щоб 

заволодіти масами чи прийти до влади. Може ми хочемо досягнути 

високого положення у власній кар’єрі або чогось вимагати від Бога? 

Чого ми шукаємо? Правди, яка визволить нас, чи служіння своїм при-

мітивним бажанням, які часто поневолюють нас? Свободи і щастя, 

які здатен дати тільки Бог чи узалежнення, яке спричинює гріх? 

Любові та Божественної краси, чи потворності ідолослужіння, що 

стоїть за самолюбством? Це запитання, які потрібно собі відверто 



ставити у всіх життєвих обстави-

нах, намагаючись знаходити на них 

відверті відповіді. 

 

Наступний діалог між Христом 

і апостолом Андрієм у ще більшій 

мірі допомагає нам осмислити наші 

стосунки з Богом. Андрій 

запитує: Учителю, де Ти перебу-

ваєш? (Ів. 1:38). У відповідь же 

чує: Прийди і подивись! (Ів. 1:39). 

 

У Східній християнській традиції завжди великий наголос 

ставили на досвіді життя у Бозі. Не достатньо тільки щось знати про 

Бога, але потрібно бути з Богом, переживати у своєму житті Його 

присутність і виконувати Його заповіді. Якщо ми хочемо дізнатися, 

яким є Бог і “де Він перебуває”, – нам потрібно “прийти і 

подивитися”, нам потрібно відчути Його присутність, Його доброту і 

святість, адже тільки досвід породжує правдиве пізнання. 

 

“Спробуйте і подивіться, який добрий Господь. Блаженний, хто до 

нього прибігає”. Ці слова ми кожного разу повторюємо співаючи 33 

Псалом на Вечірні з Литією та інших богослуженнях. Тут схована велика 

істина, яку нам потрібно прийняти і нею жити, як це робив святий 

апостол Андрій. Лише тоді наше серце стане тим благодатним родючим 

грунтом, у якому проросте і плодоноситиме засіяне Божественним 

сівачем зерно Божої правди. Лише тоді нам не зможуть зашкодити 

ані “палюче сонце” нашого егоїзму, ані “птаство небесне” життєвих 

проблем, ані “невиполоті бур’яни” наших гріхів (Лк. 8:5-15). 
 

Як розповідає Євангеліє від Івана, апостол Андрій невідступно 

перебував з Христом протягом цілого дня після їх першого 

знайомства (Ів. 1:39). Протягом цього часу він у повноті пережив 

зустріч з Богом. Це скріпило його у вірі й дало силу впродовж усього 

свого життя зберігати вірність пережитій Істині. 



Він був першим серед покликаних, але ніколи не боровся за 

першість серед апостолів, уступаючи її своєму братові, Петрові, 

Якову та Івану. Він добре пам’ятав слова Христа про те, що, якщо 

хтось бажає бути першим, то повинен бути слугою для всіх (Мк. 

9:35). Можна лише вражатися його смиренню, терпеливості і 

бажанню служити іншим. Апостол Андрій дбає лише про одне – 

привести людей до Христа. Цю свою ревність він зберіг і після 

Христового вознесіння, коли вирішує проповідувати Христове 

Євангеліє східним країнам. Він проходить Малу Азію, Фракію, 

Македонію, доходить до Дунаю, проходить берегами Чорного моря, 

Крим, Причорномор’я. Засновує в Херсонесі Церкву й відправляється 

в Скифію. 

 

По Дніпру піднімається на те місце, де тепер стоїть Київ. Тут 

він, на Київських горах, зупиняється на ночівлю. Вранці, зупинивши 

свій погляд на довколишній краєвид, він виголошує своїм учням: “Чи 

бачите ці гори? На цих горах засіяє Божа благодать, тут зросте 

велике й могутнє місто, і Бог воздвигне багато церков”. Апостол 

піднявся на гори, благословив їх і заклав хрест. 

 

Пройшли тисячоліття і на Київській горі, де колись, згідно з 

переданням, апостол Андрiй провістив майбутнє Русі-України, 

смоленський князь Мстислав Романович у 1212 р. побудував церкву 

Воздвиження Чесного Хреста. Через шість років її перебудували і 

посвятили пам’яті святого Андрiя. 

 

Cвятий Андрiй прийняв мученицьку смерть у Патрах, в Ахаї. На 

смерть його засудив намісник Егей (Єгеат), велів прив’язати святого 

апостола на хресті, котрий мав вигляд букви “Х”. Він прийняв 

Христову науку та вважав головним завданням виконати її. І виконав 

її досконало, умерши на хресті, подібно, як його Спаситель.  
 

(Джерело: www.cerkva.hvizd.org) 
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Великий угоднику і 
святителю Божий 

Миколаю, пастирю й 
учителю всіх, хто зі 
щирим проханням 
вдається за твоєю 

допомогою! Ти допомагав 
тим, які до тебе вдавалися, 

допоможи й мені в усіх 
труднощах і потребах 

життя мого. Коли прийде 
хвилина, де сила моя 

заслабка, де труднощі, що 
стають на дорозі життя 
мого, завеликі для мене, 

ти, угоднику Божий, подай мені  
помічну твою руку і стань мені на охорону,  

як ставав завжди тим,  хто у труднощах   
і небезпеці пам’ятав про тебе. Поблагослови мене  

святительською твоєю рукою,  настав на стежку добру, 
запали в мені віру непохитну і моли Христа Бога  

спастися душі моїй. Амінь 
 

 
 

Святитель Миколай, Архиєпископ Мир Лiкійських, чудотворець 
(19-го грудня) 

 
(ікона: с. Радруж, 1-ша пол. 15 ст.) 

 
 



Неділя 26-та після П’ятдесятниці:  

Для кого багатства припасені? 
 

Знову Ісус промовляє до апостолів притчами, розповідаючи 

історію про заможного чоловіка, якому вдалося зібрати небувалий 

урожай. Добра було стільки, що задумав багатій зруйнувати старі 

комори-житниці та збудувати нові, засипати по вінця добром, аби 

мати спокій для душі на довгі роки. Але в його плани втрутився 

голос Божий: “Нерозумний! Цієї ночі душу твою візьмуть у тебе; 

кому ж дістанеться те, що ти наготував? Так буває з тим, хто збирає 

скарби для себе, а не в Бога багатіє” (Лк 12:20–21). 

 

Багатство здатне заколисати здорову й мудру думку цілком 

адекватної людини. Кожен раз суспільство викристалізовує свою 

формулу земного буття. Конфлікт основано між духовними та 

матеріальними скарбами. Мова не йде про відданість чомусь одному, 

завжди має бути розумне поєднання двох цінностей. Афоризм, 

узятий із життя, якнайповніше відображає суть питання – їсти 

потрібно для того, щоб жити, а не жити для того, щоб їсти. 

 

Сучасний світ спокусливий матеріальними благами як ніколи: 

досконала техніка, вигадливі гаджети, одяг, косметика, побутові речі, 

вишукані авто і т. ін. Астрономічні суми на рахунках, наче 

коштовності у скринях, вселяють у голови скоробагатьків думку про 

власну особливу значимість у цьому світі й небувалу суспільну вагу. 

Деякі з них навіть не забувають про духовність: згадавши гріховні 

шляхи здобуття коштів, стараються задобрити Всевишнього 

будівництвом храмів або великими пожертвами. Проте таке 

“відкуплення” не здатне очистити душу від скверни. Чистоту 

помислів може оцінити тільки Господь за результатами діянь, 

щирістю прагнень. 

 

Настоятельниця жіночого монастиря відверто ділилася 

враженнями від епізоду, що трапився з нею особисто. Для відбудови  



 
Він розповів їм притчу, говорячи: В одного багача гойно нива вродила 
була. І міркував він про себе й казав: Що робити, що не маю куди 
зібрати плодів своїх? І сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і 
просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій 
достаток. І скажу я душі своїй: Душе, маєш багато добра, на багато 
років складеного. Спочивай, їж та пий, і веселися! Бог же до нього 
прорік: Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і кому 
позостанеться те, що ти був наготовив? Так буває і з тим, хто збирає 
для себе, та не багатіє в Бога. (Лука 12:16-21) 
 

 

храму потрібні були кошти, які згодився передати успішний 

бізнесмен. Натомість попросив щиро помолитися за нього. Черниця з 

подивом зрозуміла далеко не просту істину цього прохання: кожен 

раз, згадавши у молитві жертводавця, вона відчувала дивний 

дискомфорт і тривогу, занепокоєння. Тоді зрозуміла чітку різницю 

між багатством Божим та земним і про далеко не світлі шляхи 

здобуття матеріальних скарбів жертводавцем. 

 

Закономірно, що кожній заможній людині, маючи фантастичні 

багатства і відаючи про те, що вона все ж смертна, хочеться жити 

якомога довше. Для цього вони згадують про чудодійні ліки, якісну 

їжу, зручне взуття та одяг, уважніше дбають про власне тіло, яке є 

домом для душі. Але інколи буває й так, як у вищенаведеній притчі, – 

для кого ті багатства припасені? Мова не йде про спадкоємців (вони 

знайдуться навіть за відсутності власних дітей), а про душу, для якої 

створюються комфортні умови. Душа не вимагає у вдосконаленні 

духовних цінностей золота й срібла, будинків, авто і яхт. Душа 

збагачується добрими помислами та вчинками. І чим більше їх 

створить людина за життя, тим багатшою постане перед Усевишнім. 
 

Віталій Клімчук 

 

(Джерело: “Волинські єпархіальні відомості”) 

 

   



СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та  
“сумнівних” громадян РФ у приміщеннях УПЦ МП 

 
Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) 
заходи, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-
Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у 
приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. 
 
За офіційною інформацією СБУ, у взаємодії зі співробітниками 
Нацполіції та Нацгвардії було ретельно перевірено понад 350 
церковних споруд і 850 осіб. 
 
Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у 
тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише 
громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що 
перебували на території об’єктів. 
 
Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові 
квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, 
або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи 
пошкодження. Наразі щодо них здійснюється поглиблена перевірка. 
 
Також на території Києво-Печерської Лаври перебував 32-річний 
громадянин України. Він може бути причетний до протиправної 
діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства 
“Антван”. При цьому він є довіреною особою власника однойменної 
російської компанії “ANTVAN GROUP” – громадянина рф Орлова О.В., 
який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів 
громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах 
кримінального провадження. 
 
Крім того, у ході безпекових заходів виявлено: 
 
o проросійську літературу, яка використовується під час навчання у 

семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди 
“русского мира”; 

o готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. 
доларів США та декілька тисяч російських рублів. 

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-znaishla-prorosiisku-literaturu-miliony-hotivky-u-riznii-valiuti-ta-sumnivnykh-hromadian-rf-pid-chas-bezpekovykh-zakhodiv-u-prymishchenniakh-upts-mp-video


 
Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження. 
 
Вказані безпекові заходи, йдеться у повідомленні, відбувалися у межах 
чинного законодавства. В СБУ наголошують, що у своїй діяльності 
дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої 
релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу 
світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України. 
 

(Джерело: www.risu.org.ua) 
 

 
 

Синод Александрійського Патріархату засудив “русскій 
мір” та вирішив не поминати Кирила 

 
Александрійська Церква нарешті зайнялася проблемою російського 
втручання у свої справи. Так прокоментував засідання Синоду 
Александрійського Патріархату архимандрит Кирил Говорун. 
 
Богослов виокремив три важливих рішення Синоду Александрійського 
Патріархату від 22 листопада: 
 
1. Засудження ідеології “русского мира”, яка у синодальному рішенні 
охарактеризована як “нова церковно-політична теорія”. 
 
2. Припинення поминання Патріарха Кирила. Це перший випадок, коли 
Церква, з якою Москва розірвала стосунки, у відповідь також поставила 
стосунки на паузу. 
 
3. І, нарешті, позбавлення архиєрейського сану "Африканського 
екзарха" Леоніда. Йому закидаються наступні канонічні злочини: 
втручання в юрисдикцію давньої Церкви, освячення антимінсів, роздача 
Святого Мира, підкуп кліриків, у тому числі заборонених у служінні, 
чинення розбрату, етнофілетизм та інше. 
 

(Джерело: www.risu.org.ua) 
 
 
 

 

http://www.risu.org.ua/
https://www.facebook.com/hovorun
http://www.risu.org.ua/


ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ  

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

В. Юровський (в пам’ять    $80.00 

  батьків) 

Надія Бондар (в день      50.00 

  народження дочки, Світлани) 

М. Цехош (в пам’ять       50.00 

  Наталії Спольської-Томцьо) 

В. Чіфа (за упокоєння батьків,  200.00 

  Николая і Маріки, Михайла і  

  всіх спочилих родичів) 

Галя Хребто-Гуменюк (в    100.00 

  пам’ять Віри й Демида 

  Салючок)

Фундація Св. Володимира    1,000.00 

 

 
 

 

Список включає пожертви від 24-го жовтня до 20-го листопада. 

 

 

Усім жертводавцям щира подяка. Фінансова підтримка церкви – обов’язок 
кожного. Наша парафія залежить від добровільних пожертв, і без постійної 
підтримки членів та прихильників, неможливо було б продовжувати нашу 
працю в Христовому винограднику. Офіційна квитанція (“income tax 
receipt”) виписується усім тим, хто здає свою пожертву у церковну 
канцелярію. Просимо чітко зазначити вашу адресу. Ласкаво просимо 
пам’ятати про Церкву св. Андрія у вашому заповіті. 
 

We extend sincere thanks to all donors. Supporting the church is everyone’s 
responsibility. Our parish depends heavily on the goodwill donations of 
members and supporters, without which it would not be possible to continue 
our work in Christ’s vineyard. Income tax receipts will be issued for all 
donations submitted to the church office. Kindly indicate your address clearly. 
Please remember St. Andrew’s Church in your will. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висловлюємо щиру подяку Романові Башті за допомогу з виготовленням цього 
бюлетеня.  

We offer sincere thanks to Roman Bashta for his help in preparing this bulletin. 
 



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ / SCHEDULE OF DIVINE SERVICES 

Грудень / December 2022 
 

3-го грудня,  

субота 

5:00 веч. Велика 

Вечірня 

4-го грудня,  

неділя 

Неділя 25-та після П’ятдесятниці. 

Голос 8. ВВЕДЕННЯ В ХРАМ 

ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

7-го грудня,  

середа 

5:00 веч. Акафіст до 

Ісуса Христа 

10-го грудня,  

субота 

5:00 веч. Велика 

Вечірня 

11-го грудня,  

неділя 

Неділя 26-та після П’ятдесятниці.  

Голос 1. ХРАМОВЕ СВЯТО І 

КАНОНІЧНА ВІЗІТАЦІЯ ВЛАДИКИ 

АНДРІЯ 

9:30 ранку Зустріч 

Владики Андрія 
10:00 Архиєрейська 

Св. Літургія 

13-го грудня 

вівторок 
Святого Апостола Андрія 

Первозванного 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

14-го грудня,  

середа 

5:00 веч. Акафіст до 

Ісуса Христа 

18-го грудня,  

неділя 

Неділя 27-ма після П’ятдесятниці.  

Голос 2 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

19-го грудня,  

понеділок 
Свт. Миколая, архиєпископа 

Мир Лiкійських, чудотворця 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

21-го грудня,  

середа 

5:00 веч. Акафіст до 

Ісуса Христа 

25-го грудня,  

неділя 

Неділя 28-ма після П’ятдесятниці.  

Голос 3 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

Після Літургії до нас 

завітає Св. Отець 

Миколай.Запрошуємо 

всіх дітей з родинами. 

28-го грудня,  

середа 

5:00 веч. Акафіст до 

Ісуса Христа 

 


