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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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СЛОВО ОТЦЯ НАСТОЯТЕЛЯ 
 

  ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!  СЛАВІМО ЙОГО!  
 

З нагоди Різдва Христового, Святого Богоявлення і Нового 2019-го Року 

від щирого серця і усієї душі вітаємо членів, парафіян і прихожан 

громади св. Апостола Андрія Первозванного! З Різдвом Христовим 

людство знову має можливість удостоїтися єднання з Божеством, бо 

вчинивши спасіння людини, Господь через віру вселяється в наші cерця. 

Різдво Христове свідчить нам про те, що Бог не залишає світ без свого 

догляду. Господь піклується не тільки про весь світ в цілому, але й про 

кожну людину зокрема. Різдво Христове, яке ми нині святкуємо нагадує 

нам про безмежну любов Бога до людини. Нехай наступаючий Новий 

Рік буде для всіх нас Роком миру, спокою, доброго здоров’я, родинного 

щастя і Роком Божого Благословіння. Веселих Різдвяних свят! 
 

о. прот. Василь Федів, добр. Марія, син Андрій і дочка Софія 

 

 
 

FROM THE PASTOR 
 

CHRIST IS BORN! GLORIFY HIM!  
 

On the occasion of the Nativity of Christ, the Holy Theophany, and the New 

Year of 2019, I extend heartfelt greetings to the members, parishioners and 

faithful of St. Andrew’s Church. The Nativity gives humanity the opportunity 

to once more enter into union with the divine, because the Lord, having 

opened the door to salvation, continues to dwell in our hearts through faith. 

Christ’s Nativity bears witness that God did not forsake the world. The Lord 

provides his care not only to creation in its entirety but to each person 

individually. The Nativity of Christ, which we today celebrate, reminds us of 

God’s limitless love for us. May the coming New Year be for all of us a year 

of peace, tranquillity, good health, a happy family hearth, and God’s 

blessings. Happy Holidays! 

 

Fr. Protopresbyter Vasyl Fediv,  

dobrodiyka Maria, and their children, Andriy and Sophia 



На свято Різдва Христового 
 

 На жаль, розповідати про онтологічний сенс події Різдва 

Христового людям нашого часу стає дедалі простіше. XXІ століття 

показово відмовляється Спасителя, а тому, нині переживає той самий 

внутрішній стан спустошеності, який переживало людство в останні 

роки перед Різдвом. Цілі народи наввипередки одні перед одними 

прагнуть публічно довести всім навколо, та й самим собі, що зможуть 

спокійно прожити без Нього, Його опіки та турботи. 

 

 Навіщо нам цей Спаситель? Хіба ми хворі? Хіба ми гинемо? Від 

чого нас спасати? Хіба ми маємо в чомусь особливу потребу? Чи це не в 

нас величезні хороми, обладнані сучасною технікою, а в нього лише 

смердючий хлів і ясла біля худоби? Хіба це не Він не мав де 

приклонити голови, у той час коли ми легко зможемо перетинати моря 

та океани, купляти дорогі вина та “статусні” речі? Навіщо нам ця 

Церква, з Її виснажуючими постами, нудними богослужіннями та 

безглуздими поклонами? Навіщо нам витрачати час на попівські байки, 

якщо в нас є друзі, ресторани, соціальні мережі та ще безліч цікавих 

занять? Зрештою, чому б нам краще не поспати перед телевізором, 

замість нічної служби в холодному храмі? 

 

 Подібний настрій – панує нині по всьому світу. Людям не потрібен 

Христос, бо прийняття факту, що Ісус Христос – Син Божий, змушує 

нас усіх суттєво переглянути своє ставлення до самих себе, до стосунків 

із Ним і нашими ближніми. 

 

 Потрібно чесно визнати, що факт нашого заперечення Бога полягає 

зовсім не в запереченні Його існування. Те, що Бог існує в світі, який 

Сам же й створив, відомо будь-якій мислячий особі. Наше свідоме 

заперечення Бога говорить про інше – насамперед про небажання взяти 

на себе подвиг хрестоношення, себто, подвиг боротьби з власними 

пристрастями та пороками. Не бажання покоритися волі Божій та Його 

премудрому Промислу щодо нас. 
 

 Люди відмовляються від Христа боячись того, чого не існує. Вони 

лякаються страждань та незручностей, які може принести праведне, 



правильне духовне життя. Вони 

не бажають змінюватися, маючи 

переконання, що іхній існуючий 

нині стан значно безпечніший, 

надійніший та простіший за те, 

що вони можуть отримати в 

перспективі спілкування з Богом. 

Вони не мають із чим 

порівнювати, а тому бояться 

вийти із зони свого комфорту. 

Але хіба це комфорт? Правда 

нашого життя полягає в тому, що 

якщо люди живучи на землі не 

зможуть уникнути страждань 

цілком, то лише з Богом їх страждання будуть не знищувати їх, а навпаки – 

освячувати. Гріх убиває, а благодать відновлює. 

 

 Як виглядає наш пересічний громадянин? Вічно невдоволений усім 

та усіма. Завжди ниє, бурчить, кричить, обурюється. Все йому не те й не 

так. Літом – надто жарко. Зимою – надто холодно. Немає снігу – 

невдоволено усюди бурчить, що немає снігу. Вдарив морозець – тепер 

уже незадоволений тим, що вже йому неможливо вийти на двір без 

рукавичок. Але, якщо з питаннями погоди, в принципі, претензій 

особливо бути не може, бо нема кому їх висловити по-суті, то вже до 

живих людей, особливо політиків, родичів, сусідів чи просто випад-

кових людей із маршрутки претензій є чимало. Було б лише достатньо 

часу, щоб кожному з цих негідників сказати всю правду про них! 

 

 Насправді, гріх чи благодать у розумінні більшості Святих Отців – 

це не просто наш конкретний позитивний чи негативний вчинок. Гріх 

або благодать – це два принципово різних стани людського серця. Якщо 

наше серце повне бруду, егоїзму, гордині, нетерпимості, то цей зміст 

неминуче пробиратиметься назовні за допомогою думок, слів і вчинків. 

Точно так само, вміст серця людини благочестивої, чистої, цнотливої, 

стриманої, розсудливої не можливо приховати всередині неї. Тим чи 

іншим способом її добро та святість неминуче проявлять себе у якийсь 



момент! Чим людина багата, тим вона й ділиться  свідомо чи не 

свідомо. 

 

 Навіщо нам Різдво? Тому, що без Бога ми не маємо чим дихати. Без 

Різдва ми схожі на рибину, витягнуту з води. Ми ще поки живі, але так 

жити далі немає ні радості, ні сенсу, ні сил. Як часто ще зовсім молоді 

люди, не проживши й четвертини призначеного їх Богом віку, 

накладають на себе руки, бо не бачать сенсу жити так як вони живуть.  

 

 Ще зовсім молоді, але вже втомлені життям не бачать для себе 

жодного доброго майбутнього. А ще скільки таких, що шукають хоч 

якогось сенсу та насолод в алкоголі, наркотиках, блуді чи в бажанні 

красти, вбивати. А скільки таких, що молодими людьми заживо 

поховали себе у тотальній байдужості до всього – їм  абсолютно нічого 

не потрібно та нічого не цікаво. Аби перебути день до вечора – то й 

буде добре! Мільйони таких! 

 

 Бог бачить нас. Бачить, що ми перебуваємо на межі страшної 

духовної катастрофи, яка не просто реальна, але вже розпочалася. Він 

бачить, як ми страждаємо та мучимося. Тому, нині посилає до нас не 

ангела, не посередника, але Сина Свого Єдинородного, “щоб кожен хто 

повірить у Нього не загинув, а мав життя вічне”. 

 

 Свято Різдва Христового – це не лише народні традиції та обряди. 

Це не лише дванадцять пісних страв та колядки. Це не лише можливість 

зібратися в колі родичів і друзів. 

 

 У першу чергу, – це наша особиста зустріч Бога во плоті, який 

прийшов вилікувати нашу зранену гріхами душу та подарувати новий 

шанс на життя. Шанс на повноцінне християнське та людське життя. 

Між іншим, святкування Різдва Христового не в кінці старого року, а на 

початку нового – велике підбадьорення людям, які хотіли б почати з 

перших днів нового року “нове життя”. Нинішнє свято нам дарує 

можливість з новими силами вступити на “стежку спасіння”. Тому, 

дуже важливо не сплутати головне в цьому святі з усім тим 

другорядним і третьорядним. 



 

Community Announcements 
 

We extend sincere congratulations to the parents, godparents, and families of the 
childen who were recently baptized in our church: 

 
Victor Yevmen (baptism: November 25, 2018) 

 

Kateryna Fedotov (baptism: December 2, 2018) 
 

На многії літа! God grant you many years! 
 

 

 В “Алісі у країні чудес” Керрола є один дуже точний епізод, який 

описує наше життя. Трохи перефразовуючи його скажу так: У наш час 

доводиться бігти з усіх ніг лише для того, щоб залишитися на тому 

самому місці. Якщо хочеш потрапити до Царства Божого, потрібно 

бігти вдвічі швидше.  А може й ще швидше. Тому, нині я бажаю 

кожному з нас достатньо сил і бажання для такого бігу. 

 

 У час, коли люди хизуються своїми вадами наче заслугами, 

потрібна неабияка мужність і мудрість, щоб сміливо, не боячись, серед 

безлічі альтернатив обирати Царство Боже та правду його. 

 

 Дорогі друзі! Щиро вітаю всіх і кожного, хто читатиме ці рядки. 

Нехай світло Вифлеємської зорі зігріває наші серця тим теплом, якого 

на цій землі вже майже не залишилося. 

 

 Це світло – орієнтир, який колись привів мудреців, а нині кличе 

кожного з нас, щоб ми не зупинялися, а прагнули Бога та шукали Його. 

Залишаймося гідними того, що сталося ради нас у Вифлеємі. 

 

прот. Євген Заплетнюк 
 
 
 

… 



Найважливіше і спражнє Новорічне побажання 
 

 З усіх побажань, якими люди обмінюються напередодні Нового 

року, найвірнішим для нас, християн, є церковна молитва “час життя 

нашого в мирі і покаянні скінчити”. Дійсно, найважливіше і щире 

побажання – прожити решту часу нашого життя в мирі та покаянні. 

 

 Коли Церква говорить “у мирі”, вона має на увазі не просто 

зовнішньополітичний світ, але, насамперед, внутрішній душевний світ, 

від якого залежить світовий спокій. Воістину, світ не знайде спокою, 

поки цього не зроблять люди, відкриваючись і беручи в своє серце Божу 

благодать. 

 

 Бог не знаходиться поза цього світу і не спостерігає здалеку хід 

людського життя. Як на початку створення світу Дух носився над 

безоднею, так і зараз Дух Божий перебуває над світом, зберігає його і 

направляє. Це не приречена доля і не сліпий примус, але Божественне 

Слово, що керує творінням, і Божественна благодать в серцях людей. Світ 

не кинутий напризволяще, шлях його осмислений, а кінець відомий. 

 

 Церква розповідає нам про те, що було “на початку” і проповідує 

про “кінець часів”. Святе Письмо, що є одкровенням Бога Церкви, 

використовуючи язик не науки, але дух віри, оповідає нам про початок і 

кінець світу. “Вірою познаємо, що віки створені Словом Божим” (Євр. 

11:3), – пише про початок світу апостол Павло. Це означає, що за 

допомогою віри ми усвідомлюємо, що світ був створений по слову 

Божому. Про кінець же апостол пише наступне: “Прийде ж день 

Господній, як тать уночі, i тоді небеса з шумом перейдуть, а стихії, 

розпалившись, зруйнуються, земля i всі діла на ній згорять” (2 Петр. 

3:10). Іншими словами, небеса зникнуть, навколишня природа буде 

охоплена вогнем, земля і всі людські турботи звернуться в попіл. 

 

 Такий кінець являють собою не руйнування світу, але його зміну і 

перетворення, яке приведе нас “від нинішнього століття в майбутнє”, в 

новий вічний день, в нескінченний восьмий день творіння і воскресіння.  

Коли Церква у своїй молитві про час, нашого життя що залишився 



говорить про покаяння, вона має 

на увазі стан готовності в 

очікуванні цього кінця, бо, коли 

він настане, нам невідомо. І мова 

йде скоріше не про кінець світу, 

але про кінець нашого життя – 

наш власний кінець для цього 

світу. Після цього, за словами 

Ісуса Христа, “прийде ніч, коли 

ніхто робити не зможе” (Ін. 9:4). 

 

 Все, що необхідно нам для 

нашого спасіння, ми повинні 

зробити зараз, в продовження земного існування, званого життям. Наше 

життя – це деякий термін, подарований нам для роботи над “капіталом”, 

який дав нам Бог. А Бог – це “образ”, щоб ми, наскільки зможемо, 

досягли “подоби”. Це питання нашої особистої праці та старанності. 

 

 Багато людей, як непоцерковлені, так і ті, хто називає себе 

християнами, не замислюються над цим, вважаючи, що життя не є 

відповідальністю, боргом, роботою, працею і старанною спробою 

створити самих себе і цей світ. Для цього ми і прийшли в цей світ, щоб 

творити, спочатку самих себе, а потім, у міру сил, поширюючи свої 

зусилля на навколишню дійсність. 

 

 Ми прийшли не тільки брати у цьому житті, а й віддавати. Наш 

обов’язок – спочатку віддавати і лише потім брати: батько і мати – 

дітям, брат – брату, ієрей – пастві, вчитель – учневі, громадянин – 

батьківщині, правитель – своїй країні. 

 

 Очевидно, що в наші дні погляди людей змінилися: всі вимагають 

прав, всі бажають брати, але ніхто не замислюється, що він дає іншим, 

що він робить для свого особистого вдосконалення, для інших людей, 

для своєї країни. Інакше бути не може, адже в цьому житті ми існуємо не 

самі по собі, незалежно від місця. Ми представляємо собою людське 

суспільство, зосереджене в певному географічному просторі – селі, місті, 



країні. Люди і обставини виявляються настільки міцно пов’язаними, що 

ніхто не може сказати про себе, як про самотнього, незалежного та 

вільного, спроможного робити тільки те, що йому подобається. 

 

 Те, як ми говоримо сьогодні, в перший день нового року, схоже на 

те, як Церква звертається до своїх чад. Оскільки пастир Церкви, 

звертаючись і говорячи з чадами Церкви, віруючими християнами, 

намагається донести саме цю точку зору. І слово його – це не що інше, 

як слово віри, слово творення і розради народу Божого. 

 

 Прийміть ці слова не як формальні, які вимовляються тільки для 

того, щоб бути сказаними або щоб справити враження, але як слова, що 

несуть життя, як слово Боже, сказане зі смиренням і любов’ю. Прийміть 

молитву Церкви і помоліться самі, щоб всі ми прожили час нашого 

життя, що залишився в світі і покаянні. 

 

митрополит Сервійській і Козанській Діонісій 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хрещення Господнє, Богоявлення, День світла 
 

 Вода завжди мала велике сакральне значення, в тому числі, і в 

юдейській релігійній практиці. В старозавітні часи ритуальне омовіння 

було невід’ємною складовою підготовки до жертвоприношення. 

 

 Новим змістом наповнив це омовіння святий Іоан Предтеча, коли 

розпочав практику сповіді гріхів з одночасним зануренням у воду – на 

знак очищення від духовного бруду. Саме по собі слово “хрещення” 

слов’янською й означає “занурення у воду”, “омовіння”. 

 

 Починаючи від Іоана Предтечі хрещення остаточно пов’язується з 

покаянням, тобто зі свідомим наміром змінити себе, очистившись від 

гріха. Христос, прийшовши на Йордан, благословляє цю духовну 

практику, наголошуючи в подальшій проповіді, що хрещення є 

необхідною складовою спасіння у Вічності. 

 

 У новозавітний час подія Хрещення Господнього віддзеркалилася у 

встановленні одного з найдревніших святкувань. Колись, у часи до 

Халкідонського Собору, який відбувся в 451 році, це свято відзначалося 

разом із Різдвом Христовим в один день – 6 січня за Юліанським 

календарем, та мало ще кілька назв: Богоявлення, Епіфанія (Просвіта). 

Але для того, щоб наголосити на важливості кожної з цих подій – Різдва 

та Хрещення, було прийнято рішення про їхнє роздільне святкування. 

 

 Історія свята описана в усіх Євангеліях. Два з них, а саме – від 

Марка та від Іоана – розпочинаються фактично з події Хрещення 

Господа в Йордані. 

 

 Отже, у 30-річному віці Господь наш Ісус Христос перед початком 

Своєї проповіді прийшов на річку Йордан, щоб прийняти Хрещення від 

пророка й Предтечі Іоана Хрестителя. 

 

 Предтеча хрестив людей водою в покаяння, передрікаючи, що 

невдовзі прийде Той, Хто хреститиме Духом Святим. Побачивши 

Христа, Іоан стримував Його, промовляючи: “Це мені треба хреститися 



від Тебе, і чи Ти приходиш до мене?” 

На що Господь відповів: “Облиш нині, 

бо так належить нам виконати всяку 

правду”. 

 

 У ту саму мить, як Ісус занурився 

в Йорданські води та звершилося це 

священне Таїнство, небо розійшлося, 

Іоан побачив Духа Божого, Котрий 

сходив, як голуб, на Христа, а також 

чутно було голос Бога Отця з неба: 

“Цей є Син мій возлюблений, у Якому 

Моє благовоління”. Таким чином, на 

Йордані була явлена Свята Трійця – 

Єдиний Бог у трьох Особах: Бог Отець, 

Бог Син і Бог Дух Святий, тому і має 

цей день назву Богоявлення. 

 

 Також цей день знаменував явлення Христа народу і початок Його 

суспільного служіння та відкритої проповіді Євангелія. 

 

 Збираючись із посудиною за Святою водою на Водохреща, 

потурбуймося спочатку про те, щоб освятити не лише кілька літрів 

рідини, а – насамперед – усе наше єство. Освятити молитвою, 

примиренням, відповідними добрими справами. 

 

 Та не забуваймо: Господь, встановивши Хрещення, наголошує на 

тому, що кожен із нас мусить народитися не лише фізично, а й духовно, 

очистивши водою й Духом свою внутрішню сутність від будь-якого зла. 

Тож протягом життя постійно омиваймося каяттям, не залишаючи гріху в 

наших душах жодного шансу. Саме тоді ми зможемо достойно пройти крізь 

третє народження – у Блаженну Вічність. Та успадкувати Царство Небесне, 

в чому, зрештою, і полягає вищий сенс усіх наших земних звершень. 

 

 Христос Хрещається! – На річці Йордані! 
 

(Джерело: www.orthodoxy.org.ua) 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

В. Юровський (в пам’ять $120.00 

  батьків) 

М. Лозинська     200.00 

Анонімні (на новий           3,000.00 

  карпет для храму) 

Олександра Голинська    200.00 

  (в пам’ять чоловіка, 

  Богдана) 

Р. Башта & Г. Квятковська   600.00 

Хор Церкви св. Андрія          1,000.00 

Маруся Кук      300.00 

Похоронне заведення    500.00 

  Cardinal Funeral Homes 

  (на Свято Миколая) 

Корпорація МІСТ (на Свято   100.00 

  Миколая) 

Онися Боровик     150.00 

І. Гаврилюк        20.00 

В. & Е. Буйновські          2,000.00 

Нестор Олійник       50.00 

Валентина Родак  (в честь     96.00 

  96-ліття п. Петра Цехоша) 

Українська Православна   500.00 

  Катедра св. Володимира  

Україньска Православна   200.00 

  Церква св. Димитрія 

Оксана Чайдюк       50.00 

В. Перевознюк       50.00 

Зиновій Ґураль       50.00 

Андрій & Олена Мартиненко   100.00 

Б. Мелничук     100.00 

Петро & Марта Цехош      50.00 

Валентина Маслівець      50.00 

о. диякон Борис & добр.      50.00 

  Соня Мельник  

Українська Православна   300.00 

  Церква св. Анни 

Григорій Богуславський   100.00 

Анонімний (на новий     500.00 

  карпет для храму) 

Анонімний (на нові          2,000.00 

  фелони для церковної 

  ризниці) 

Анонімна (за панахиду)    100.00 

Наталя Бундза           3,000.00 

Ольга Носієвич     500.00 

Україньска Кредитова    200.00 

  Спілка (на Свято Миколая) 

Кредитова Спілка    200.00 

  “Будучність” (на Свято  

  Миколая) 

С. & К. Остапєнко    100.00 

 

 



ПОЖЕРТВИ НА ХОР 

DONATIONS TO THE CHOIR 

 

М. Лозинська     $50.00            Олександра Голинська    100.00 

          (в пам’ять чоловіка, Богдана)

 

 

 

Список включає пожертви від 19-го листопада до 23-грудня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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6-го січня, 

неділя 

Неділя 32-га після 

П’ятидесятниці, перед Різдвом 

Христовим. Голос 7. НАВЕЧІР’Я 

РІЗДВА ХРИСТОВОГО. Піст 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

7-го січня, 

понеділок 
РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСА 

НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

9:00 ранку Велике 

Повечір’я 
10:00 Св. Літургія 

8-го січня, 

вівторок 

СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

12-го січня,  

субота 
6:00 вечора   

Велика Вечірня 

13-го січня, 

неділя 

Неділя 33-тя після 

П’ятидесятниці, після Різдва 

Христового. Голос 8 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

14-го січня, 

понеділок 

ОБРІЗАННЯ ГОСПОДНЄ. Свт. 

Василія Великого. НОВИЙ РІК 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія і 

Новорічний Молебень 

18-го січня, 

п’ятниця 

НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ. 

Йорданський Святвечір. Піст 
6:00 вечора Велике 

Повечір’я. Велике 

Освячення Води 

19-го січня, 

субота 
СВЯТЕ БОГОЯВЛЕННЯ. 

ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДА БОГА І 

СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія і 

Велике Освячення Води 

20-го січня, 

неділя 

Неділя 34-та після 

П’ятидесятниці. Голос 1. СОБОР 

ІОАНА ХРЕСТИТЕЛЯ 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

26-го січня,  

субота 

6:00 вечора   

Велика Вечірня 

27-го січня, 

неділя 

Неділя про митаря та фарисея. 

Голос 2 

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! 

 


