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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.

Як мені здобути смирення?
Той, хто володіє смиренням, наслідує Самого Христа. Така людина
ніколи не втрачає самовладання, нікого не засуджує і не вихваляється.
Ніколи не жадає влади, уникає людської слави. Не свариться з будь-якого
приводу. Не грубить, коли розмовляє, і завжди вислуховує чужі поради.
Уникає красивого одягу, зовнішній вигляд її простий і скромний.
Людина, яка покірливо виносить всі приниження і образи, отримує
велику користь від цього. Тому не журися, а, навпаки, радій тому, що
страждаєш. Тим самим ти знаходиш дорогоцінне смирення, яке спасає
тебе. “Змирився я, і спас Він мене” (Пс. 114:5). Слід завжди тримати в
пам’яті ці слова.
Не варто засмучуватися, коли тебе засуджують. Печаль з такого
приводу означає, що ти маєш марнославство. Той, хто бажає бути
спасенним, повинен полюбити людське презирство, адже презирство
несе смирення. А смирення звільняє людину від багатьох спокус.
Ніколи не заздри, не прагни слави, не шукай високих посад.
Намагайся завжди жити непомітно. Краще нехай світ не знає тебе, адже
світ вводить в спокусу. Своїми пихатими промовами і порожніми
підбурювання він обманює нас і завдає нам духовної шкоди.
Твоєю метою має бути набуття смирення. Бути нижче всіх.
Вважати, що не робиш нічого, гідного свого порятунку. Треба молити
Бога спасти тебе через свою милосердність. Смирення, слухняність і пост
народжують страх Божий, а страх Божий є початком справжньої мудрості.
Все, що робиш, роби зі смиренням, щоб не постраждати від своїх
же благих справ. Не думай, що велику винагороду отримує лише той,
хто багато трудиться. Той, хто володіє благим жаданням і разом з ним
смиренням, навіть не маючи можливості зробити багато і не будучи
вправним в чому-небудь, той спасеться. Смирення досягається
самоосудженням, тобто переконаністю в тому, що по суті ти не робиш

нічого доброго. Горе тому, хто
вважає свої гріхи незначними.
Він обов’язково впаде в більш
тяжкий гріх.
Людина, що зі смиренням
терпить увесь спрямований на
нього осуд, наближається до
досконалості. Нею захоплюються
навіть Ангели, адже немає більш
важкодоступної і більш великої
чесноти, ніж смирення. Вбогість,
скорбота і презирство – це вінці
для ченця. Коли монах покірливо
терпить грубості, наклеп і презирство, він з легкістю звільняється від
поганих помислів.
Достойно похвали і усвідомлення своєї немічності перед Богом. Це
є знання самого себе. “Плачу і журюся, – говорить святий Симеон
Новий Богослов, – коли світло осяває мене, і я бачу свою убогість і
пізнаю, де перебуваю”. Коли людина пізнає свою духовну бідність і
усвідомлює, на якому в дійсності рівні вона знаходиться, тоді в душі її
просяяє світло Христове, і вона почне плакати.
Якщо інша людина назве тебе егоїстом, нехай тебе це не засмучує і
не кидає у відчай. Подумай лише про себе: “Може справді, я є такий і
сам цього не розумію”. Так чи інакше, ми не повинні залежати від чужої
думки. Нехай кожен дивиться в свою совість і керується словами
досвідчених і знаючих друзів, а перш за все, попросить вибачення у
свого духівника. І на основі всього цього будує свій духовний шлях.
Ти часом кажеш. що тобі не вдається боротися. Знаєш, чому так
відбувається? Тому що не володієш достатнім смиренням. Ти вважаєш,
що можеш досягти цього лише своїми силами. Але коли ти змиришся і
скажеш: “Силою Христа, допомогою Богородиці і молитвою старця я
досягну бажаного”, будь впевнений, що тобі все вдасться.

Я, звичайно, не маю такої молитовної сили, але коли ти,
змирившись, скажеш: “З молитвою старця я все зможу”, тоді, на твоє
смирення, почне діяти благодать Божа, і все вийде.
Бог дивиться на “на смиренного і скрушеного духом” (Іс. 66:2). Але
щоб прийшла лагідність, спокій і смирення, необхідна праця. Праця ця
винагороджується. Щоб здобути смирення, як мені здається, не потрібні
численні поклони і послухи, але перш за все, помисли твої повинні
спуститися вниз, до самої землі. Тоді у тебе не буде страху впасти, адже
ти вже внизу. А якщо ти і впадеш, перебуваючи внизу, то не
постраждаєш.
На мою думку, хоча я, звичайно, мало читаю і не роблю нічого
видатного, смирення – це найкоротший шлях до спасіння людини. Авва
Ісая каже: “Навчи свого язика просити вибачення, і смирення прийде до
тебе”. Привчи себе говорити “Прости мене”, навіть якщо спочатку це
буде несвідомо, і поступово ти звикнеш не тільки вимовляти ці слова,
але і відчувати це в своєму серці.
Святі вчать, що наскільки великим буде твоя щирість перед його
обличчям, коли ти просиш вибачення – іншими словами, смирення, –
настільки ж Бог і просвітить іншого, щоб було досягнуто бажане
перемир’я між вами. Коли ти журишся і кажеш: “Я винен, але не
усвідомлюю цього”, незабаром ти зможеш сказати: “Так, я дійсно
винен”. І коли ти переконуєш себе, що по-справжньому винен, інша
людина також змінить своє ставлення до тебе.
Наполегливо проси Бога наділити тебе даром самоосудження і
смиренності. Молячись, проси Бога дати тобі вміння бачити лише свої
гріхи і не помічати гріхи інших. “Даруй мені бачити мої гріхи і не
осуджувати брата мого”, – говорить св. Єфрем Сирин.
Смиренна людина вважає себе нижчим серед всіх. І тому всіх
любить, всіх прощає і, найголовніше, нікого не засуджує.
старець Герман Ставровуніот
(Джерело: www.kyiv-pravosl.info)

Ікона “Три святителі”
Образ цей створено у стилі класицизму. Як і всі стилі, він формувався
тривалий час, шукаючи і досягаючи поставленого ідеалу краси. У
християнському мистецтві святі зображувалися прекрасними духом і тілом,
тобто божественними.
На живописному полотні великих розмірів бачимо постаті трьох
святителів та вселенських учителів Церкви – Іоанна Золотоустого, Василія
Великого і Григорія Богослова. Молитвами цих святих Бог наш укріпляє
мир, злагоду та однодумність серед християн, залагоджує єретичні протиріччя. Не випадково, що після Різдва Христового Церква святкує пам’ять їх
усіх – зокрема кожного і трьох разом. 14 січня вшановують Василія
Великого, 7 лютого – Григорія Богослова, а 9 лютого – Іоанна
Золотоустого. 12 лютого вони вшановуються разом, увінчані піснеспівами
і похвалами.
У Візантії за імператора Олексія І Комнина (з 1081 по 1108 рр.) спалахнули
суперечки про те, хто з цих святителів більш достойний перед Богом у
своїй мудрості. Вирішити непорозуміння вдалося Євхаїтському єпископу
Іоаннові, освіченому і доброчесному. Святителі явилися йому – не уві сні, а
наяву, у видінні – кожен зокрема, а потім троє разом. Вони повідали про те, що
рівні перед Богом. Немає серед них ні першого, ні другого, панує поміж ними
злагода і мир. Так блаженний єпископ Іоанн утвердив мир між віруючими.
Він установив дні вшанування трьох святителів окремо та разом.
Святі були найбільш освіченими, ерудованими та мудрими людьми свого
часу. Їх подвижницьке християнське життя дивовижне і гідне захоплення.
Василій Великий та Григорій Богослов були ровесниками, від
студентських літ друзями-побратимами і соратниками в житті. Іоанн
Золотоустий молодший від них на вісімнадцять літ. Цим трьом угодникам
були притаманні жага до знань, гострий розум та любомудрість, яка вела їх
до пізнання божественних законів.
Василія Великого зображено посередині, дещо в глибині. В його очах –
світле бачення духовного світу, зморшки на чолі говорять про пережиті

випробування. Лик вирізняється
характерним темним волоссям та
довгою бородою, які підкреслюють
значимість образу великого вчителя.
Григорія Богослова зображено з
довгою білою бородою, високим
чолом, глибоким поглядом темних
очей. В них прочитуються великі
життєві випробування та непохитна
відданість духовним цінностям.
Голубий сакос і білий орар із
золотими хрестами, в які облачений
святець, оздоблені білими перлами,
які символізують чистоту і святість
духовного життя.
Іоанна Золотоустого на іконі
відображено як високочолого аскета,
з тонкими, але вольовими рисами,
схильними до піднесених почуттів.
Він
облагороджений
злетами
високої душі. В очах – відреченість
від мирського, в якому “суєта суєт, і
все суєта”.
Кінець XIX cт. Полотно, олія.
Кожен святитель тримає в руках
Зберігається у Волинській православній
певний предмет, який символізує
богословській академії (м. Луцьк)
частину
Божественної
Літургії.
Євангеліє в руках Іоанна Золотоустого – Малий вхід, що знаменує вихід
Ісуса Христа на проповідь до людей. Євхаристична чаша, яку тримає
Василій Великий, – це Великий вхід, що нагадує про прийняття Ісусом
страждань. Хрест у руках Григорія Богослова – це завершення Служби
Божої, коли віряни цілують хреста. Отже, ікона відтворює безперервну
Літургію, яку творять святителі перед престолом Божим за спасіння всіх
християн.
Лариса Обухович

“Цар не питає, скільки і як ми відмовлялися від їжі . . .”
Стоячи сьогодні перед дверима часу Великого Посту, Свята
Церква подає нам у сьогоднішньому Євангелії притчу про Страшний
Суд, щоб нам краще зрозуміти ціль Великого Посту і ціль нашого
християнського життя. На основі Божественного Одкровення Свята
Церква вірить у кінець цього світу і вчить про нього. Згідно з
Одкровенням, “небо і земля зміняться через посередництво вогню, і
будуть нові небо і нова земля”, – так пише в Апокаліпсисі святий
апостол і євангеліст Іоанн Богослов. Всі, хто житиме на землі,
зміняться в мить ока. Для нас, віруючих людей, не стільки важливим є
питання, коли саме це буде. Для нас важливим є інше, – а саме, що з
кончиною світу неминуче пов’язане друге пришестя Господа нашого
Ісуса Христа і останній, а тому і Страшний, Божественний суд, коли
кожен пожне те, що посіяв. Це є закономірним і логічним.
У своєму земному житті людина рано чи пізно відповідає за свої
вчинки перед законом, перед суспільством, дає відповідь сама собі. За
виконаною роботою завжди йде розрахунок, за будь-якою зробленою
справою – подяка або догана. Саме так, у визначений Богом час,
хочемо ми того чи ні, всі повинні будемо відповісти за своє життя, за
всі свої вчинки, і більше того – навіть за свої думки та помисли.
Згадуючи Євангельські слова Христа Спасителя про неминучий
Божий суд над усіма нами, за тиждень до Великого посту, Свята
Церква закликає, щоб ми схаменулися, щоб тверезо подумали про
майбутнє своєї душі, про те, що чекає на нас у вічності. Цьому сприяє
наступаючий святий Великий піст.
Ми дуже часто ставимося до часу Великого Посту як до часу, в
якому треба себе обмежити в їжі, не можна брати участь в забавах,
потрібно під карою тяжкого гріха “відбути” великодню сповідь, кожен
день “відбити” певну кількість поклонів. Дехто на час Великого Посту
забуває про куріння, алкоголь, щоб потім цілий рік за це надолужити.
Все зводимо до виконання певних приписів, обрядів, виконавши які,
надіємося здобути Царство Небесне. Заради цього готові понести

Коли ж прийде Син Людський у славі Своїй, і всі Анголи з Ним, тоді Він засяде на
престолі слави Своєї. І перед Ним усі народи зберуться, і Він відділить одного від одного
їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить Він вівці праворуч Себе, а козлята
ліворуч. Тоді скаже Цар тим, хто праворуч Його: Прийдіть, благословенні Мого Отця,
посядьте Царство, уготоване вам від закладин світу. Бо Я голодував був і ви нагодували
Мене, прагнув і ви напоїли Мене, мандрівником Я був і Мене прийняли ви. Був нагий і
Мене зодягли ви, слабував і Мене ви відвідали, у в'язниці Я був і прийшли ви до Мене.
Тоді відповідять Йому праведні й скажуть: Господи, коли то Тебе ми голодного бачили і
нагодували, або спрагненого і напоїли? Коли то Тебе мандрівником ми бачили і
прийняли, чи нагим і зодягли? Коли то Тебе ми недужого бачили, чи в в'язниці і до Тебе
прийшли? Цар відповість і промовить до них: Поправді кажу вам: що тільки вчинили ви
одному з найменших братів Моїх цих, те Мені ви вчинили.Тоді скаже й тим, хто ліворуч:
Ідіть ви від Мене, прокляті, у вічний огонь, що дияволові та його посланцям
приготований. Бо Я голодував був і не нагодували Мене, прагнув і ви не напоїли Мене,
мандрівником Я був і не прийняли ви Мене, був нагий і не зодягли ви Мене, слабий і в
в'язниці і Мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи: Господи, коли то
Тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого,
чи в в'язниці і не послужили Тобі? Тоді Він відповість їм і скаже: Поправді кажу вам: чого
тільки одному з найменших цих ви не вчинили, Мені не вчинили! І ці підуть на вічную
муку, а праведники на вічне життя. (Мт. 25 31-46)

певний тягар, незручності, зміну звичайного графіка нашого життя. Під
тиском сучасного життя важко всупереч часу кинути куріння,
алкоголь, забави, знайти час на молитву та вистояти в довжелезних
чергах, чекаючи на формальне визнання переступу Божих та
церковних заповідей, отримуючи таке ж формальне “відпущення” до
наступного року. Все це не змінює людського життя, а лягає тяжким
тягарем на людину. І цей час Великого Посту замість того, щоб
приблизити людину до Бога, через таке розуміння Посту багатьох ще
далі відкидає від Бога.
Ціль Великого Посту є піднести людину до Бога. Бажаючи
осягнути це, мусимо шукати найперше самого Бога. Бо де Бог, там і
Боже Царство. Ціль посту полягає не у виконанні певних релігійних
практик, у відмові від їжі, забав. Так, як і ціль сповіді не є у
формальному визнанні своїх гріхів. Ціль посту – це переосмислення

свого життя. Віднайти те, що віддаляє нас від Бога, покинути це і
вернутись до Бога. Адже наш земний час Господь дає нам для того,
щоб кожна людина мала можливість пізнати вічність, своє людське
призначення, і Його, Божу, до нас благість і милість. Однак не треба
забувати, що наскільки Бог благий, добрий до нас, настільки ж і
справедливий. А тому врешті-решт правда восторжествує.
Можливо, багато з нас сьогодні із здивуванням почули, що Цар не
питає, скільки і як ми відмовлялися від їжі, від скількох забав ми себе
стримали, скільки ходили сповідатися, скільки поклонів вдарили,
скільки інших релігійних практик виконали. Не питає, як ми обороняли
свою віру від інших. Але питає, скількох голодних ми нагодували,
скількох хворих ми відвідали, скільком допомогли в біді. Милосердя
наше до ближнього і є головним критерієм нашого духовного життя.
“Я милосердя хочу, а не жертви” (Ос. 6:6; Мф. 9:13). Божі заповіді і
приписи церкви, без милосердя, без розуміння для чого вони, скоріше
віддаляють нас від Бога, ніж наближають. Наше милосердя – якраз і є
свідченням нашої віри і довіри до Бога. Наше милосердя показує нам
наш духовний ріст, наскільки ми знаємо Бога і є близькими до Нього.
Бо коли щодень просимо в Отця Небесного “хліба щоденного”, невже
будемо шкодувати своєму ближньому. Тому що скаже Господь: “Так
як ви зробили це одному із цих братів Моїх менших, те зробили Мені”.
А якщо ми цього не зробили людям, то нічого не зробили і Господу
Ісусу Христу.
Коли в Бога просимо милосердя для себе, щоб Бог зглянувся над
нами і пробачив наші гріхи, то чи можемо бути жорстокими до свого
ближнього, що грішить проти нас. Коли в Бога просимо здоров’я для
себе, чи можемо не шанувати здоров’я ближнього і залишити його у
хворобі? Коли хочемо милосердя для себе – віддаймо його і Богові –
чинімо так своєму ближньому. Адже Господь пробачив розбійнику,
прийняв блудного сина і митареве покаяння. Ми віримо, що Він
пробачить і нам, земнородним. Однак треба пам’ятати, що і
благорозумний розбійник, і блудний син, і митар, який розкаявся – всі
вони мали глибоку віру та надію на Бога, мали почуття щирого
покаяння. Чи маємо цей дар ми з вами, браття і сестри? На що ми

сподіваємося? Чому в безпечності проводимо свої дні? Ніхто з нас не
знає, коли проб’є його остання година і коли кожен з нас зустрінеться з
Богом, однак кожен достеменно знає, що ця година є неминучою. А
отже, згадуючи всі свої недобрі і злі справи, не залишається нічого
іншого, як тільки сподіватися на милість Господню і разом із
псалмопівцем царем Давидом взивати до Нього: “Помилуй нас, Боже,
по великій Твоїй милості”.
Тому, дорогі у Христі, Свята Церква дає нам час Великого Посту,
коли ми можемо відчути велику Божу Милість до себе, і тоді маємо
змогу випромінювати цю милість іншим людям. А коли не шукаємо
Милості від Бога, виконуючи без серця різні практики, то
випромінюємо навколо себе замість милосердя – усю свою негативну
енергію, жорстокість, зло. Каже апостол Павло, “що людина може
говорити ангельськими мовами, пророкувати, мала би все знання,
знала би всі таємниці, роздала би всі свої маєтки і саму себе на страту,
а не мала б любові, все це б було ніщо” (1 Кор. 13:1-3). Так само і цей
час Великого Посту. Ми стримуємося від їжі, щоб показати, що ми не
живемо, щоб лише їсти. Бо Бог не питатиме, скільки ми не з’їли, а
скількох нагодували. Ми не йдемо на забави, бо розмова з Богом і
присутність на молитві наймиліша. Ми йдемо до Сповіді – бо хочемо
від Бога отримати милосердя і прощення. Все стає на своє місце, коли
ми шукаємо Бога, шукаємо Божої Любові і Його Милосердя. Коли ми
через виконання Божої Волі і церковних приписів намагаємося
навчитися любити Бога і отримувати від Бога Милосердя, ділячись ним
з ближнім. Лише так зможемо увійти в Царство Небесне.
Дорогі у Христі брати і сестри, прислухаймося до голосу Святої
Церкви хоча б зрідка приходити із стану безпечності в тверезість,
згадуючи, що є Божий суд і на нас чекає праведний Суддя. Проходячи
земний відрізок життя пам’ятаймо, що Страшний суд – це не вигадка
для залякування, а дійсний факт, засвідчений нашим Спасителем і
праведним Суддею.
o. Іван Голуб


Вселенська батьківська
м’ясопусна субота
Перша вселенська батьківська субота
буває в М’ясопустний тиждень. Цю
суботу Церква присвячує поминанню
всіх покійних від Адама і до наших днів.
Заупокійна
служба
в
цей
день
називається так: “Пам’ять всіх від віку
спочилих православних християн, отців і
братів наших”. У синаксарії (збірнику відомостей про свято) на цей день написано:
Святі отці узаконили чинити спомин всіх померлих з такої причини. Багато хто досить
часто помирає неприродньою смертю, наприклад, під час подорожей в морі, в
непрохідних горах, в ущелинах і безоднях; трапляється, гинуть від голоду, в пожежах, на
війнах, замерзають.
Хто може перерахувати всі роди й види раптової та ніким не очікуваної смерті? Всі такі
померлі позбавляються узаконеного співання псалмів і заупокійних молитов. Ось, чому
святі отці, котрими рухав мотив любові до людей, і встановили, ґрунтуючись на
апостольському вченні, звершувати це всезагальне, всесвітнє поминання, щоб ніхто, хто
будь-коли, будь-де і будь-як скінчив земне життя, не був позбавлений молитов Церкви.
Настанови м’ясопусної батьківської суботи походять до переказу апостольського, що
підтверджується уставом св. Церкви, викладеним в V столітті преподобним Савою
Освяченим на підставі найдавнішого переказу, і звичаєм давніх християн сходитися в
певні дні на цвинтар для поминання спочилих, про що збереглося письмове свідчення з
IV сторіччя.
Підставою до встановлення цього поминання послужило те, що в неділю м’ясопусного
тижня св. Церква чинить згадування другого пришестя Христового, і, тому –
напередодні цього дня, немов би в день перед страшним судом Христовим, і – притому –
наближаючи до духовних подвигів св. Чотиридесятниці, коли нам належить ввійти в
найтісніший союз любові з усіма членами царства Христового – і Святими, і живими, і
померлими, Церква молиться за всіх, від Адама до сьогодення, спочилих у благочесті і
правдивій вірі праотців, отців і братів наших від всіх родів: від роду царів, князів,
монахів, мирян, юних і старців, і всіх . . . – раптово померлих і залишених без
узаконеного поховання, – молиться, благаючи, Праведного Суддю виявити всім їм Свою
милість у день справедливої відплати.

Віктор Єленський: Кремль відкрив в Україні один з
головних своїх фронтів – церковний
На сьогоднішній день Кремль вважає “церковний фронт” одним з
найважливіших у війні проти України. Таку думку “Обозревателю”
висловив народний депутат України (фракція “Народний фронт”),
президент Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський.
Коментуючи останню заяву глави російського МЗС, який зажадав від
європейських структур негайної реакції на “утиски Української
Православної Церкви”, нардеп сказав: “Для них це дуже важливий
інструмент дискредитації України. Так званий церковний фронт давно
вважається одним з головних. Робляться спроби дискредитації держави,
політики в сфері релігії, церкви, прав віруючих буквально на рівному місці”.
“В Україні неможливо знайти людину, яку б гнобили через те, що
вона, наприклад, говорить російською, і тому вони вирішили використовувати по повній програмі те, що вони називають православним
фактором. Для цього дуже давно з Москви пролунав заклик збирати
найменші факти нібито порушення прав православних, навіть якщо
йдеться про конфлікт на побутовому рівні”, – продовжив Єленський.
У цьому контексті він нагадав про події в селі Катеринівка
Тернопільської області, “де так звані паломники, привезені на автобусі,
били віруючих цієї парафії”. “Але в Кремлі все одно розповідають, що
‘розкольники’ захопили храм, хоча зрозуміло, що ‘розкольники’ ж не
зістрибнули з парашутом – це місцеві жителі, які не хочуть бути в
складі Московського Патріархату”.
У той же час нардеп підкреслив: “Якщо ми подивимося ситуацію з
УПЦ (МП), то вона отримує абсолютно всі пільги, які отримують
релігійні організації України, вона користується всіма позитивними
змінами, які були здійснені протягом останніх трьох років. Вони
отримали від ‘хунти’, яку проклинають, землю, і отримують її досі.
Деякі священики нагороджуються урядовими нагородами, вони беруть
участь в протокольних заходах та інше. Тобто знайти факти утиску
вкрай складно”.

Нагадаємо, 25 січня стало відомо про те, що міністр закордонних
справ Росії Сергій Лавров заявив, що “триває потурання захоплення
храмів канонічної Української Православної Церкви, насильство щодо її
кліру і віруючих” і закликав європейські структури негайно
відреагувати на ці “протиправні дії”.
(Джерело: www.risu.org.ua)
____________

ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ
DONATIONS TO THE CHURCH
М. Скірко (в пам’ять Леоніда $50.00
Скірка і Стефана Диковича)
М. Ковальчук

500.00

Параскевія Гринько
Корпорація МІСТ (на Свято

50.00
100.00

Миколая)

В. & Е. Буйновські

1,000.00

В. Шляхчук (на коляду)

20.00

Г. Журавель (в пам’ять

500.00

дружини – Марії, сина –
Миколи, і тещі – Стефанії)
М. Лозинська (на коляду)

50.00

І. & М. Клен (на коляду)

300.00

В. Мартиненко (на коляду)

50.00

О. Пісецька (на коляду)

100.00

В. Юровський (в пам’ять

40.00

О. Станіславська (в пам’ять 200.00
брата, Василя)

батьків)
Г. Устенко-Гайдай (в пам’ять 100.00

Й. Дякун

50.00

чоловіка, Василя)

Й. Дякун (на коляду)

20.00

Я. Кісіль (на коляду)

Р. Башта (на коляду)

100.00

П. & М. Цехош (на коляду)

100.00

o. Ю. & добр. А. Гнатів

100.00

Б. Малий & Л. Валорна

100.00

(на коляду)
О. Скибіцька

50.00

(на коляду)
50.00
ПОЖЕРТВИ НА ХОР
DONATIONS TO THE CHOIR

Й. Дякун
Н. Забурська

$30.00
20.00

Г. Журавель
З. Ґураль (на коляду)

Список включає пожертви від 25-го грудня до 21-го січня.

100.00
50.00

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
Лютий / February 2018
4-го лютого,
неділя
10-го лютого,
субота
11-го лютого,
неділя
15-го лютого,
четвер
18-го лютого,
неділя
19-го лютого,
понеділок

Неділя про блудного сина. Голос 2

10:00 ранку
Св. Літургія
Вселенська батьківська (м’ясопусна) 10:00 ранку
субота. Поминання померлих
Св. Літургія
Неділя м’ясопусна, про Страшний
10:00 ранку
суд. Голос 3
Св. Літургія
СТРІТЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО
10:00 ранку
ІСУСА ХРИСТА
Св. Літургія
Неділя сиропусна, прощена. Голос 4 10:00 ранку
Св. Літургія
ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ.
6:00 вечора
Велике Повечір’я з читанням 1-шої Велике Повечір’я
частини Великого покаянного
канону прп. Андрія Критського
21-го лютого, Літургія Ранішеосвячених Дарів
9:30 ранку Сповідь
середа
10:00 Літургія
25-го лютого, Неділя 1-ша Великого Посту.
9:30 ранку Сповідь
неділя
Голос 5. Торжество Православ’я
10:00 ранку
Св. Літургія
28-го лютого, Літургія Ранішеосвячених Дарів
9:30 ранку Сповідь
середа
10:00 ранку
Літургія

Всім членам парафії св. Андрія Первозванного! Просимо вирівняти Ваші
членські вкладки на 2018 рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь!
All members of St. Andrew’s parish are asked to remit their membership dues for
2018 at their earliest convenience. Thank you for your co-operation!

