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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. 
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“Побачили очі мої спасіння Твоє” 
 

Стрітення Господнє – 15 лютого 

 

Бог стає живим для нас тільки тоді, коли кожен особисто переживає 

зустріч із Богом. Кожна віруюча людина, згадуючи, може знайти цей 

момент – момент такого особистісного переживання, що ось є я і є 

Бог. Найвища Особистість – це Бог, і якщо ми віруємо в Нього, то 

повинні розуміти, що маємо вибудовувати з Ним особистісні відносини, 

а вони вибудовуються через виконання волі Божої. 

 

 Свято Стрітення має декілька рівнів сприйняття. Найперше – це, 

вочевидь, спогад про біблійну подію – ту подію, про яку ми довідуємося 

з Євангелія, коли немовля – Спаситель, відповідно до вимог закону 

Мойсеєвого, був принесений Дівою Марією та Йосифом до 

Єрусалимського храму для того, щоби за Нього, після Його народження, 

була принесена жертва. Бо за дитину-первістка чоловічої статі мав 

сплачуватися своєрідний викуп, адже така дитина мала бути 

посвяченою Богу. Однак за те, що це немовля житиме своїм власним 

життям, треба було сплатити символічний викуп. Якщо родина була 

більш заможна, жертва була більшою, якщо бідною, то найменшою 

жертвою була пара голубів. Щоб виконати те, що було приписано 

законом, Діва Марія разом з Йосифом і немовля Ісус прибули до храму 

Єрусалимського. Тут їх зустріли два старозавітних праведники. 

 

“Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм з миром” 

 

 Перший – це Симеон Богоприїмець, котрому було сповіщено, що 

він не побачить смерті, доки не побачить Месію, тобто Христа. За 

переказом, Симеона вважають одним з тих сімдесяти тлумачів, котрі за 

повелінням царя Птолемея ІІ перекладали Священне Писання з 

давньоєврейської мови на грецьку. І якщо це дійсно так, то Симеону на 

той час мало б бути понад 200 років віку. Про це не говориться прямо в 

Євангелії, але йдеться, що йому було сповіщено, що він не зустріне 

смерть, поки не дочекається Месію. І от як старозавітний праведник, як 

образ людства, що очікує приходу Спасителя давно, очікує від 



створення світу, тобто 

тисячі років, очікує на 

Того, Хто визволить від 

рабства гріха і смерті – 

Симеон Богоприїмець 

приймає на руки немовля 

Ісуса, промовляє відомі 

слова “Нині відпускаєш 

раба Твого, Владико, за 

словом Твоїм з миром, бо 

бачили очі Мої спасіння 

Твоє, що Ти приготував 

перед лицем всіх людей”. І ось він символізує собою старозавітне 

людство, яке нарешті дочекалося сповнення Божої обітниці. Також й 

інша праведниця – Анна, яка практично все своє життя, будучі вдовою, 

провела у служінні при храмі, в молитві, вона теж була приведена 

Духом, і зраділа, коли побачила маленьку дитину, але Спасителя світу. 

Ми згадуємо цю біблійну подію ініби переживаємо разом зі святими 

Симеоном і Анною радість зустрічі з Сином Божим. 

 

Це свято – місток між Старим і Новим Завітом 

 

 Інший аспект цього свята – воно цікаве за своїм богослужбовим 

уставом, бо є Богородичним. Це єдине свято, яке містить у собі і 

прославлення Спасителя, і мотиви свята на честь Богородиці. Бо 

зазвичай великі свята мають чітке визначення. Коли ми кажемо, 

приміром, про Преображення, то це – Господнє свято, коли ми кажемо 

про Введення до храму Пресвятої Богородиці, це однозначно – 

Богородичне свято. А Стрітення хоча і має мотиви Господнього свята, 

але за своїм уставом – Богородичне. Чому? Тому що вшановується Діва 

Марія як така, завдяки якій відбулося Боговтілення. Вона не була 

змушена до того, щоб стати Матір’ю Спасителя чи виявила раптом, що 

Господь так побажав, що у неї народиться дитина від Духа Святого. Ні! 

На свято Благовіщеня Ангел сповістив їй волю Божу, але і Бог, і Його 

посланець чекали на згоду Діви. І коли вона сказала: “Я раба Господня, 

нехай буде мені по слову Твоєму”, тоді сталося зачаття від Духа 

 
 

Стрітення. Картина Давида Попіашвілі 



Святого. І хоча на перший погляд це може здаватися не дуже важливим: 

ну, погодилася Діва Марія, то й що? Якби явився ангел – хто б з жінок 

не погодився? Але насправді вся старозавітна історія була 

приготуванням до того, що з’явилася така праведна Діва, яка була 

достойна і готова стати Матір’ю Спасителя. Це момент сповнення 

пророцтва, завершення Старого Завіту і початку нової історії – історії, 

яка ведеться вже від Христа. Саме тому ми вшановуємо Діву Марію як 

таку, що є нібито ланцюжком між історією старозавітною, і через яку 

починається історія Нового Завіту. 

 

Бог – це найвища Особистість, Яка вимагає спілкування 

 

 І третій аспект цього свята – це заклик до нас щодо зустрічі з 

Богом. Старозавітне людство в особі Симеона Богоприїмця очікувало 

пришестя Спасителя так, як спрагла земля очікувала дощу. Тому що 

люди, котрі прагнули праведності, усвідомлювали, що все одно вони 

залишаються рабами гріха. Що все одно гріх не викорінюється з них, 

що їм бракує чогось. І лише пришестя Спасителя, який оновлює 

людську природу, дає вихід з цього полону, звільняє від цього рабства. І 

оця зустріч не випадково персоніфікована, бо зустріч із Богом – завжди 

особиста. Так, з одного боку є певна загальність: загальність досвіду, 

який переживається всією Церквою, це те, про що ми можемо 

довідатися з історії Церкви, з Євангелія, з житій святих, з писань святих 

отців, подвижників благочестя. Це певний узагальнений досвід, але він 

стає живим для нас тільки тоді, коли кожен особисто переживає зустріч 

із Богом. Кожна віруюча людина, згадуючи, може знайти цей момент – 

момент такого особистісного переживання, що ось є я і є Бог. 

 

 У кожної людини це відбувається по-різному, але це свято ще раз 

нагадує нам про необхідність особистісного спілкування з Богом, бо Бог 

є Особистість. Це не безособова сила, це не хтось або щось, якась сила, 

як багато хто собі уявляє. Бог – це Особистість! Чому так важливо на 

цьому наголошувати? Бо з особистістю мають бути особистісні 

відносини! Ми не спілкуємося з електричним струмом в розетці, ми не 

спілкуємося з вітром, а це також певна сила. А от з іншою людиною ми 

спілкуємося, і не можемо не спілкуватися, бо це є особистість. Найвища 



Особистість – це Бог, і якщо ми віруємо в Нього, то повинні розуміти, 

що маємо вибудовувати з Ним особистісні відносини, а вони 

вибудовуються через виконання волі Божої. Бо Христос сказав: “Якщо 

любите Мене, будете додержуватися Моїх заповідей”. І до цього нас 

закликає це свято. 

 

 Такі от три грані чи три рівні відзначення цієї Євангельської події. 

Більш широкий контекст – це перехід від старозавітного часу до часу 

новозавітного через служіння Діви Марії, Богородиці, яка є зв’язком   

між цими двома епохами, а вужчий – це особистісний рівень зустрічі з 

Богом. 

 

Як маленька свічка розганяє велику темряву 
 

 І остання деталь цього свята – традиція освячувати свічки. Свічка є 

символом гарячої віри. Людина віруюча не може бути холодною і 

темною. Так само, і свічка цінується тоді, коли вона може горіти. 

Свічка, яка не горить, не виконує свою функцію, нікому не потрібна. 

Так само Господь каже людині: “Ти повинен бути гарячим, а якщо ти не 

гарячий і не холодний, то Я виплюну тебе з вуст своїх”. 

 

 І тому, освячуючи свічки, ми нагадуємо і собі також про 

необхідність бути такими, щоб віра наша, молитва наша, життя наше 

було гарячим і світлим. Я завжди люблю нагадувати: маленька свічка 

розганяє велику темряву. Так і віра навіть однієї людини допомагає 

позбутися від зневіри дуже багатьом. Віра Симеона Богоприїмця досі 

надихає покоління людей разом з ним радіти, зустрічаючись з Богом! 
 

Євстратій, архиєпископ Чернігівський і Ніжинський 
 

(Джерело: www.cerkva.info) 

 

http://www.cerkva.info/


Sunday of the Prodigal Son 
 

 How simple and how restrained are the words in which the Gospel 

describes his cruel rejection of his father, and prepares his departure into the 

far, the strange country! “Father – give me my part of thy inheritance!” Do 

these words not mean: “Father – I can’t wait until your death! You are still 

strong, and I am young; it is now that I want to reap the fruits of thy life, of 

thy labours; later they will be stale. Let us come to an agreement: for me you 

are dead; give me what belongs to me or what would belong to me after your 

actual death, and I will go, and I will live the life I have chosen”. 

 

 This is what really the young man meant; but isn’t it very much the way 

we treat God and His gifts, From Him, as long as we are with Him, we are in 

possession of all things, but we feel constrained by His presence, we feel 

limited by the inevitable rules of His household: He expects from us integrity 

and truth. He expects from us to learn from Him what it means to love with 

all one’s mind, all one’s heart, all one’s strength, all one’s being, – and that is 

too much for us. And we take all His gifts, and we turn away from Him to 

use these gifts so that they can profit us, and us alone, without any returns 

either to God, or to anyone else. 

 

 We all, without any exception but in different degrees obey the cruel, 

deceitful question of satan to Christ in the wilderness! You have the power to 

do it – make these stones to become bread; You are God’s child – use what God 

has given you of wisdom, of strength, use it for you own benefit! Why waste 

your time until you are too old? Isn’t it an image of our own behaviour? 

 

 And then, the young man leaves; he leaves for an alien country, a 

country which is not God’s own, a country which has rejected God, 

renounced God, which has been betrayed into the power of His adversary, a 

country where there is no place for Him. And he lives according to the rules 

of this country and to the desires of his heart. And then, hunger comes. 

 

 Now, we turn away, carrying with us the gifts of God; and we live in a 

country which is also alien; we live in a world which is man-made, but not 

God-made; or rather: made by God, and distorted by man.  What kind of  



 

There was a man who had two sons. The younger one said to his father, “Father, give me my 

share of the estate” So he divided his property between them. Not long after that, the younger 

son got together all he had, set off for a distant country and there squandered his wealth in wild 

living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he 

began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him 

to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, 

but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, “How many of my father’s 

hired servants have food to spare, and here I am starving to death! I will set out and go back to 

my father and say to him: Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer 

worthy to be called your son; make me like one of your hired servants”. So he got up and went to 

his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with 

compassion for him; he ran to his son, threw his arms around him and kissed him. The son said 

to him, “Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called 

your son”. But the father said to his servants, “Quick! Bring the best robe and put it on him. Put a 

ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let’s have a feast and 

celebrate. For this son of mine was dead and is alive again; he was lost and is found”. So they 

began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he 

heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. 

“Your brother has come”, he replied, “and your father has killed the fattened calf because he has 

him back safe and sound”. The older brother became angry and refused to go in. So his father 

went out and pleaded with him. But he answered his father, “Look! All these years I’ve been 

slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I 

could celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property 

with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him!” “My son”, the father said, “you 

are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad, because 

this brother of yours was dead and is alive again; he was lost and is found”. (Luke 15:11-32) 
 

 

hunger comes to us? We are rich, we are safe, we have everything which God 

gave us, and continues to give – only we don’t realise that God continues to 

give while we squander. But what is the hunger that can come to us? The 

awareness which Christ describes in the first Beatitude: Blessed are the poor 

in spirit, their’s is the Kingdom of God. Who are the poor of spirit? The poor 

of spirit are those who have understood, and understand day in, day out, all 

their life through that they have no existence except that God loved us into 

existence; we have no life except God’s life poured into us, His breath, the 

breath of life. And then we are rich, because God has revealed Himself to us: 

He has revealed Who He is; we can love Him, know Him, worship Him, 

serve Him, emulate Him indeed because He has become man and has shown 

us what a man can be. And He has given us all that – our intelligence, a heart, 



a will, a body, the world around us, the people around us, the relationships 

that are ours – all these are God’s, because we cannot make them, we can 

force no one to love us, and yet, we have friends and people who love us. We 

cannot be sure of our mind: in one moment a stroke can extinguish the 

greatest mind; there are moments when we want to respond to a need, to a 

suffering – and our heart is of stone; only God can give it life! We waver 

between good and evil – only God can steady our will; and so forth. 

 

 If we only realise this, then we understand that we are totally destitute: 

we are nothing, we have nothing, and yet, so rich we are; because destitute, 

we are endowed with all the gifts of God; having betrayed Him time and 

again, turned away from Him time and again, we still are loved of Him: 

indeed – “blessed are the hungry: they shall be filled”! If we only realise our 

hunger for the real things, then it will come our way. But not simply because 

we are hungry; they will come our way at a moment when totally poor, we 

are loved: and this is the Kingdom of God, a Kingdom of love: God loves us. 

And He has granted the gift of love to each of us. The young man felt hungry. 

He felt hungry for his father’s home, and yet he knew that he had no right 

anymore to call himself a son to him: he was a murderer. He had told him: 

Die before your time that I may live according to my will. And yet he goes, 

because he still can call the man whom he rejected “Father”. 

 

 And what happens then? The father sees him coming from afar off; he 

does not wait in dignity for him to fall at his feet and confess his sins. He 

rushes towards him, he embraces him! And the young man makes his 

confession: I am no longer worthy to be called thy son – but at that moment 

the father stops him: you may not be worthy of being my son, and yet, you are 

my son, and you can not become a hireling in you father’s house. He claims 

from his son, as God claims from us, that we should be aware, and grow to the 

level of our human greatness: the children of the Living God called to be 

partakers of the divine nature, His sons and daughters in Christ and in the 

Spirit. 

 

 That is what this parable tells us; that is what we must reflect on: where 

do we stand to these first simple, cruel, murderous words of the young man? 

And are we aware of our dereliction? Are we hungry enough to realise that 



we must go home to the Only One who loves us, and Who, seeing us fallen, 

still claims from us the greatness of sonship? 
 

 Metropolitan Anthony (Bloom) of Sourozh  
 

 
 

Ставлення християнства до кремації 
 

 Поховання померлих не є догматичною темою. Воскресіння 

мертвих, в яке вірить наша Церква, не буде залежати від того, поховані 

вони були або спалені. Але з іншого боку, поховання мертвих має 

відношення до догматичних вірувань Церкви. Перевага поховання і 

негативне ставлення до спалення померлих тісно пов’язані з вірою 

Церкви в людину і її призначення. 

 

 Церква не відвертається від тіла, а навпаки, шанує його. Людина 

являє собою образ Божий не тільки з точки зору душі, але і з точки зору 

тіла. Образ Божий – це душа і тіло разом. І мета людини як істоти, що 

відображає Бога, полягає в тому, щоб зберігати Його в собі. Все інше 

входить до складу цієї мети або підпорядковується їй. І якби спалення 

мертвих якимось чином служило цій меті, воно було б не просто 

прийнятним, але навіть бажаним. 

 

 Християни, яких стратили шляхом спалення, не відмовлялися від 

нього, а терпіли, бачивши в цьому шлях до об’єднання з Богом. 

Показовою є молитва, до святого Ігнатія де Богоносець зобразив свою 

долю: “Вогонь і хрест, натовпу звірів, розчленовування, розсипані 

кістки, відрізання частин, роздроблення всього тіла . . . все мені 

довелося випробувати, тільки щоб з Ісусом Христом зустрітися”. Це 

бажання повного знищення не є наслідком ворожості по відношенню до 

тіла або матерії, але любов’ю до Христа. Це прагнення явити істинність 

Божественного образу. 

 

 Неприязнь до тіла спостерігається в східних релігіях і язичництві. 

Церква не дивиться на тіло з презирством і не вважає його “гробницею”, 

як це робив Платон, бажаючи його знищити. Людське тіло – це храм 

Святого Духа. Це жива церква, всередині якої людина покликана 



славити Бога. І ті, хто істинно служить Богу, засновують на своїх мощах 

справжні церкви, що захищають живих. Тому церква і шанує мощі 

святих і зберігає їх як дорогоцінні багатства. 
 

 Для Церкви людська природа настільки свята і зріднена з Богом, 

що вона може скласти з Ним неподільну сутність. Так, у Христі 

людське тіло нерозривно й непорушно об’єднано з Його 

Божественністю, в той час як в людській сутності тіло приймає 

нестворену Божественну благодать і бере участь у Божественному 

житті. Тому християнин не відкидає своє тіло і не бажає позбутися від 

нього, як від ворога, але прагне до його оновлення у Христі і 

позбавлення від тлінності. 

 

 Той, хто дивиться на мертве тіло, як на мощі, чесні останки 

людської істоти, бажає віддати йому шану. І в такому випадку 

поховання або зберігання останків набуває священний сенс. Крім того, 

ми знаємо, що навіть висохлі кістки зберігають живу біологічну 

своєрідність померлого, на відміну від попелу. Але людина, що бачить в 

мертвому людському тілі лише похмурий труп, звичайно, захоче його 

знищення. Така людина не розрізняє духовних символів, її цікавить 

лише фізична сторона предметів і їх споживче або матеріальне 

значення. Вона забуває серце і мислить логічно, знаючи про проблеми 

великих міських центрів, вона вважає більш розумним і практичним 

кремацію померлих. 
 

 Протягом всієї старозавітної і неподільної християнської історії 

спалювання мертвих асоціювалося з язичницькою традицією і 

вважалося ганебним діянням. Зокрема, смерть за допомогою вогню в 

Старому Завіті пов’язана з тяжкими злочинами. Новий Завіт вважає 

поховання мертвих самим собою зрозумілим, в той час як в історії 

Церкви тільки гонителі християнської віри вдавалися до кремації тіл 

християн, щоб віддати їх забуттю і похитнути надію на їх воскресіння. 

Нарешті, в новітній час спалення мертвих набуло вигляду такого собі 

очищення світу від їх присутності. 

 

 Прагнення до знищення або збереження мертвого тіла в могилі 

безпосередньо пов’язано зі ставленням людини до смерті. Коли вона 



хоче забути про смерть, природно, вона захоче стерти з лиця землі все, 

що якось пов’язано зі смертю або нагадує про неї. І в цьому їй 

допомагають відповідні установки нашого суспільства. Усе спрямовано 

на мовчання про смерть. Природним наслідком цього є прагнення до 

знищення мертвого тіла. Надгробний камінь зберігає пам’ять не тільки 

про померлого, а й про смерть. І щоб людина зберігала цю пам’ять і це 

не завдавало їй біль, необхідно вірити в перемогу над смертю. 

 

 Християнин вірить в цю перемогу і очікує воскресіння: “очікую 

воскресіння мертвих”. Це воскресіння цілком торкнеться 

психосоматичного єства людини. Християнин чекає воскресіння 

оновленої людини з тіла, схильного до тління – нового колоса, що росте 

з насіння, гниючого в землі. Коли людина володіє цією вірою і цим 

сподіванням, її ставлення до смерті і до мертвого тіла стає відповідним. 

Така позиція підтримує мораль, що сформувалася століттями, в той час 

як кремація – це атрибут нової моралі. 

 

 Спалення мертвих не заперечує безпосередньо віру в воскресіння. 

Воно ображає почуття і моральність, які народжує ця віра, змінюючи 

очікуванням Церкви, що стосуються людини. У свою чергу, це 

стосується і закону, який органічно пов’язаний з мораллю і життям 

Церкви. Коли була поширена практика спалення мертвих, утвердилося 

християнське віровчення, що закріпило згодом традицію поховання 

померлих. Це символічний акт, який вже Апостолом Павлом 

порівнюється з пшеничним зерном і безпосередньо пов’язується з 

очікуванням вічного життя. Коли це сподівання згасає, поховання 

мертвих втрачає своє символічне значення. 
 

професор Георгій Мандзарідіс 

 

(Переклад українською мовою: “Київське Православ’я”) 
 
 

 



У столиці відкрили і освятили 

перший барельєф Симону Петлюрі 
 

 Напередодні Дня Соборності у Києві відкрили меморіальний 

барельєф голові Директорії Української Народної Республіки, 

головному отаману Військ і Флоту УНР Симону Петлюрі. Барельєф 

освятив благочинний академічного храму святого апостола і євангелиста 

Іоана Богослова ПЦУ протоієрей Павло Мельник. Ця анотаційна дошка є 

першим увічненням пам’яті творця української державності початку ХХ 

століття у столиці. 22 травня 2019 р. виповниться 140 років від дня 

народження державного, політичного та військового діяча, борця за 

незалежність України у ХХ столітті Симона Петлюри. 
 

 “100 років як Москва з ненавистю вимовляє ім’я Симона Петлюри, 

та дискредитує не лише постать Головного Отамана, але й ідеї, за які він 

боровся і загинув - ідеї свободи і державної незалежності України. 

Сподіваюсь, меморіальний барельєф буде не лише пошаною 

національному герою, але й нагадуванням для всіх нас: ми відповідальні 

за цю державу перед усіма лицарями, які зробили Україну головною 

цінністю свого життя”, – сказав на відкритті віце-прем’єр-міністр 

України, голова Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення 

пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та 

політичних репресій Павло Розенко. 
 

 На відкритті пам’ятної дошки були також присутні міністр 

культури України Євген Нищук; перший заступник начальника 

Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних 

Сил України полковник Олег Бойко; ветеран 55-ї окремої 

артилерійської бригади ЗСУ Роман Кулик, учасники бойових дій, 

курсанти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, 

представники Київської міської державної адміністрації, Міністерства 

оборони України та Генерального штабу Збройних сил України, 

громадськість. 
 

 Урочисте вшанування головного отамана відбулося з ініціативи та 

підтримки Українського інституту національної пам’яті. 
 

(Джерело: www.risu.org.ua) 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

Параскевія Гринько    50.00 

О. Станіславська     50.00 

Л. & Й. Горощак   100.00 

Р. Остафійчук (в пам’ять 100.00 

  батьків) 

М. Ковальчук         1,000.00 

В. Юровський (в пам’ять   40.00 

  батьків) 

Ольга Пісецька (на коляду)   50.00 

М. Лозинська (на коляду)   50.00 

панство Я. Бендза  200.00 

  (на коляду) 

П. & М Цехош (на коляду) 100.00 

О. Скибіцька     40.00 

Олександр Скиба    40.00 

  (в пам’ять Демида і Віри   40.00 

  Салючок) 

Марія Фірман (в пам’ять      2,000.00 

  Івана Фірмана) 

Софія Рабська   200.00 

Галина Устенко-Гайдай 100.00 

  (в пам’ять Василя Гайдая) 

М. & А. Міщенко (в пам’ять 100.00 

  Анни Терентієв) 

ПОЖЕРТВИ НА ХОР 

DONATIONS TO THE CHOIR 

 

О. Станіславська   $50.00 Софія Рабська   100.00 

 

 

 

 

Список включає пожертви від 24-го грудня до 20-січня. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Обкладинка: Стрітення Господнє (15-го лютого). Українська ікона,  

   XVII ст. 
 

Cover:   The Meeting of the Lord (celebrated 15 February). Ukrainian 

   icon, 17th cen. 

 

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 2019 
 

2-го лютого,  

субота 
6:00 вечора   

Велика Вечірня 

3-го лютого, 

неділя 

Неділя 36-та після 

П’ятидесятниці. Голос 3 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

9-го лютого, 

субота 
 6:00 вечора   

Велика Вечірня 

10-го лютого, 

неділя 

Неділя 37-ма після 

П’ятидесятниці. Голос 4 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

14-го лютого,  

четвер 

6:00 вечора   

Велика Вечірня 

15-го лютого, 

п’ятниця 

СТРІТЕННЯ ГОСПОДА 

НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 
9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія. Після 

Літургії – Освячення 

свічок 

17-го лютого, 

неділя 

Неділя про митаря та фарисея. 

Голос 5. 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

23-го лютого,  

субота 

6:00 вечора   

Велика Вечірня 

24-го лютого, 

неділя 

Неділя про блудного сина. 

Голос 6 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

 
 
 

Всім членам парафії св. Андрія Первозванного! Просимо вирівняти Ваші 
членські вкладки на 2019 рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь! 

 

All members of St. Andrew’s parish are asked to remit their membership dues for 
2019 at their earliest convenience. Thank you for your co-operation! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


