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Христос Рождається! 
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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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ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!  
 

З нагоди Різдва Христового, Святого 

Богоявлення і Нового 2020-го Року, від 

щирого серця і усієї душі вітаємо членів, 

парафіян і прихожан громади cв. Апостола 

Андрія Первозванного! Різдво Христове, яке 

ми нині святкуємо, нагадує нам про безмежну 

любов Бога до людини. “Бо так полюбив Бог 

світ, що віддав і Сина Свого Єдинородного, 

щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а 

мав життя вічне”. Різдво Христове – це є 

велике і для всіх нас радісне свято, як говорить святитель Іоан Золотоустий: 

“День Різдва Христового – це найважливіший день серед усіх свят, бо він 

являється матір’ю всіх свят, не було би Різдва Христового не було б і його 

Воскресіння”. В день Різдва Христового радіймо і ми дорогі брати і сестри, так 

як раділи ангели Божі, співаючи пісню Богові “Слава во вишніх Богу і на землі 

мир між людьми благовоління”. Молитовно бажаю усім вам міцного здоров’я, 

безмежного добра, родинного щастя і Божого благословіння на все життя. 
Веселих Різдвяних свят! 
 

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

CHRIST IS BORN! GLORIFY HIM! 
 

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

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

St. Andrew’s Church! Christ’s Nativity, the feast we are now celebrating, tells us 

about the boundless love of God for humanity. “For God so loved the world, that 

He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, shall not perish 

but have everlasting life”. The Nativity of Christ is a great and joyful holiday, 

for, as St. John Chrysostom says: “The day of Christ’s Nativity is the most 

important day among all the feasts, for it is shown to be the mother of all feasts. 

Without the Nativity of Christ there would be no Resurrection”. On this day let 

us, dear brothers and sisters, celebrate as did the angelic host, singing aloud: 

“Glory to God in the highest, and on earth peace and good will among men”. I 

prayerfully wish all of you good health, abundance of good things, a happy 

family life, and God’s blessing all your days. Happy holidays! 
 

Fr. Protopresbyter Vasyl Fediv, dobrodiyka Maria, Andriy and Sophia 



Він відкрився тільки тим, хто шукав Його . . . 
 

 Дві тисячі років відділяють нас від тої святої вифлиємської ночі, 

котра возвістила світові тайну Боговтілення. Дві тисячі років тому 

прозвучали над вифлеємськими полями ангельські голоси: “Слава в 

вишніх Богу, і на землі мир,  між людьми благовоління”. На землі 

здійснилася нечувана справа, яка засвідчила про Божу любов до людей. 

“Бог Господь і явився нам” і в цьому дійсно висота, недосяжність і 

невимовність Божого милосердя. Будучи Господом, Богом, Він явився 

нам, щоб ми Його осягнули, в Ньому черпали для себе і силу і 

благодатну допомогу. 

 

 Ми намагаємось уявити собі картину Різдва, місце, де відбулася ця 

подія, історію пов’язану з ним. 

 

 Божественна благодать приводить нас в божественний Вифлиєм, в 

місце особливої і постійної присутності Божої, місце де все нам нагадує 

“Велику благочестя тайну: Бог явився во плоті”. Молитва тут і роздуми 

про втілення Сина Божого викликають у нас відповідні почуття. Перш 

за все – почуття подиву і захоплення. Бог і Господь приходить на 

землю, щоб стать у всьому нам подібним. І як приходить! В ту 

священну ніч Пресвята Діва разом з обручником Іосифом стукалися не в 

одні двері, але не знайшлося людини в цілому місті, яка б потурбувала 

себе, відкрила свої двері і прийняла мандрівників. Входить в світ Він 

через Діву Марію, як Людина, як Немовля, покладається в убогих яслах, 

тому що не було для нього іншого місця! 

 

 Окрім подиву в нас народжується почуття особливої подяки за 

милість і любов Божу до нас, земних людей, до справи нашого спасіння. 

 

 Бог приходить у світ, як людина живе з людьми, вчить нас нашою 

мовою, дає нам поняття істинної віри, любові, правди, творить справи 

милосердя і допомоги. І це все не тільки дві тисячі років назад, але і 

сьогодні зараз. 
 

 Не багато хто сподобився в ту ніч вклонитися Воплощенному у 

Вифлиємі. Серед цих небагатьох були прості вифлиємські пастухи. 



Вони побачили посланців небес, 

почули їх благовіст про Втілення 

Сина Божого, про ту радість, яка 

за словами ангелів, буде всьому 

світу. Дісталися тоді до втіленого 

та вклонились Христу три східних 

мудреці, що принесли йому свої 

скромні подарунки. Яким же 

чином волхви сподобились 

дістатися до втіленого Господа. 

Вони були водимі небесною 

зіркою, яка вказувала їм шлях і 

місце, де народився Христос 

Спаситель. Можемо і ми браття і 

сестри бути подібними в своїх 

пошуках Бога цим трьом 

счастливцям, тому що також 

маємо путеводну божественну 

зірку, яка вводить нас в істину божественної правди і вічного життя. Цю 

зірку дарував нам Господь, зірка ця свята православна віра. Нехай вона 

керує нами і приведе до ясел Воплощенного Слова Божого, де 

відкриваються скарби мудрості і істини. 

 

 Адже в події Різдва Христового проглядається три головних 

аспекти. Перший з них історичний. Господь прийшов на землю у 

визначений час, народився у визначеному географічному місці нашої 

планети. І допоки житимуть люди, вони не перестануть розмірковувати 

над цією священною подією, про місце, яке освятив Господь своїм 

народженням, про історичні умови в яких воно звершилось. 

 

 Другим є аспект пророцький: в убогому вертепі міститься момент 

присутності Христа серед людства – прелюдія і обіцянка його нового 

приходу по закінченні нинішнього історичного життя людей на землі. 

Таким чином Різдво Христове – це не тільки закінчення багатьох 

божественних обітниць і пророцтв, це звернення до майбутнього, Другого 

пришестя, яке вирішить нашу вічну долю, це і удостовірення в ньому. 



 

Громадські оголошення 
 

Щиро вітаємо батьків, Олександра й Аріну Холодовських, з нагоди 

хрещення їхньої доньки, Агнії. Батькам бажаємо втіхи з донечки, а 

новоохрещeній міцного здоров’я і успіху в хитті. На многії літа!  
 

    
 

Щиро вітаємо Андрія Червонюка і Євдокію Данилюк з нагоди їхнього 

вінчання, яке відбулося в нашій церкві. Новоодруженим Андрію і Євдокію 

бажаємо довгого і щаслового подружнього життя. На многії літа!   
 

    
 

Отець настоятель та управа церковної громади сердечно вітають нових 

членів нашої парафії, Станіслава та Людмилу Устименко. Цінуємо Ваше 

рішення приєднатися до членства нашої церкви, зі сподіванням плідної 

праці Богові на славу, а нашому народові на користь. На многії літа! 
 

 

 І третій аспект Різдва Христового – це постійна присутність в світі, 

в житті, в людській історії і в наших долях Господа нашого Ісуса 

Христа. Господь воістину зі всіма нами у всі часи. Для здійснення цього 

Він заснував на землі Свою Святу Церкву і встановив таїнство святої 

Євхаристії в якому міститься Його сакраментальна (Таємнича) 

реальність. Ми знаємо і віримо, що в любій частині світу, де 

звершується свята Євхаристія, нам дарується істинна присутність 

Христа Спасителя, дарується жертовна нетлінна трапеза для наших 

нинішніх мандрів в напрямку до вічного Єрусалиму. 

 

 А світло Вифлиємської зірки нехай сяє для кожного з нас на цьому 

шляху. В наших душах нехай Господь знайде Собі вертеп і ясла, тому 

шо тільки Він для нас Шлях, Істина  і Життя, тільки в Ньому наш мир, 

радість і блаженство. 

 

 Христос, що нас ради народився, нехай благословить нашу 

Україну, кожного з нас і увесь світ Своїм миром і благополуччям. 
 

(Джерело: www.ipodiakony.org.ua) 

http://www.ipodiakony.org.ua/


Передноворічна проповідь: Час – це Божий дар 
 

 В древності одного мудреця запитали; що є найдорожче для людини? 

“Час, – відповів він, – бо за допомогою часу можна здобути багато. 

Самого ж часу, хоча б хвилину купити ніхто не зможе ні за які скарби”. 

 

 Подякуймо Богові Вседержителю і Владиці часу і років, правиця 

Якого відкриває сьогодні перед нами ворота нового часу. Нам дається 

найдорожче це час. За його сприянням можна придбати небо і блаженну 

вічність. Час для нас має два лики: минуле і майбутнє, народження і 

смерть. Минулого року вже не буде, він відійшов у минуле, він вже не 

повернеться, щоб ми не робили: “нема згадки про перше, а також про 

наступне, що буде, – про них згадки не буде між тими, що будуть 

потому” (Екл. 1:1) – нарікає Еклезіаст. Все протікає – говорить древній 

мудрець. Так все тече, але нічого не пропадає, безслідно не зникає, 

лиснувши раз у часі, згорток часу безперестанку розгортається перед 

кожним тільки встигай писати. В цьому згортку без покаяння нічого не 

можна повернути, поставити, змінити або знищити; як написано так і 

залишиться і буде прочитано Суддею всіх – Ангелів і людей. Все 

зберігається у вічній пам’яті і коли пройде певний проміжок часу, на 

порозі майбутнього віку відкриється книга Правди і на її основі буде 

проведений Суд вічності. 

 

 Для Бога немає минулого і майбутнього, є тільки теперішнє. 

Минуле для нас безповоротне, а майбутнє невідоме. Теперішнє в нашій 

владі, його дає нам Бог. Розпоряджаючись розумно теперішнім, ми 

можемо благотворно впливати на своє майбутнє – бо що сіється, те і 

пожнеться, – і навіть впливати на минуле, якщо в благочесті провадити 

теперішнє то цим стирається погане минуле і гріховне життя. 

 

 В житті яке потрібно любити, як Божий дар, завжди відкривається 

для нас щось нове бо такою є природа життя. 

 

 Наступає Новий Рік. Вступаючи в нього ми відчуваємо 

християнську надію, що він принесе людям нову милість Божу, нове 

життя і нове щастя.  Цю надію ми виявляємо в добрих побажаннях,  у 



 
 

 

 
Молитва на Новий рік 

 

Господи Боже, Творче і Будівниче всіх видимих і невидимих 
творінь, що створив часи і роки, Сам благослови Новий рік,  

що починається з цього дня, котрий ми числимо від воплочення 
Твого для нашого спасіння. 

 

Дозволь нам цей рік і ще багато наступних провести в мирі  
і злагоді з нашими ближніми; укріпи і пошир Твою Святу 

Церкву, яку Ти Сам заснував і освятив  
спасительною жертвою Ісуса Христа. 

 

Батьківщину нашу піднеси, збережи і прослав її; дай нам 
благополуччя, здоров’я, вдосталь плодів земних і чисте повітря; 

мене, грішного раба Твого, всіх рідних і близьких моїх  
і всіх благовірних християн як істинний наш верховний Пастир 

спаси, охорони і на шляху спасення утверди, щоб ми,  
йдучи по ньому після довгого і благополучного життя в цьому 
світі, досягнули Твого Небесного Царства і удостоїлися вічного 

блаженства зі святими Твоїми.  
Амінь. 

 
 
 
 



взаємних привітаннях; З Новим роком, з новим щастям. 

 

 Вступаючи в Новий рік пам’ятаймо слова Господні: “Без Мене не 

можете робити нічого” (Ін. 15:5). Завжди і за все потрібно дякувати 

Богові, адже як в минулому році у кожного з нас було немало такого, за 

що потрібно просити у Господа прощення і молити Його, щоб Він 

допоміг нам у Новому році, виправитися і стати кращими. 

 

 Приступімо зараз до Господа просячи Його благословення. 

Звернімося до Нього як засуджений на смерть злочинець благав  би 

того, хто єдиний може спасти його від страти. Новий рік – це нові 

можливості. Бог благословляє нас і закликає до творення любові і миру 

на землі, до побудови братерської справедливості. Необхідно 

звершувати цю благородну працю впродовж всього життя, завжди і 

всюди: між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, між сусідами і 

співробітниками, між країнами і народами. І на цій основі з нами 

благословення і поміч Божа. 

 

 Возлюблені брати і сестри молімося, щоб добрі справи наші 

світилися святістю, правдою і величчю Господа і Спаса нашого Ісуса 

Христа на славу Божу, на благо ближнім і для нашого спасіння. 

 

прот. Іван Голуб  

викладач ЛПБА ПЦУ 

 

 
 
 
 

 



The Lord’s Baptism and the Great Blessing of Waters 

(January 18/19) 
 

Water does not mean much to us today. It’s one of life’s essential 

comforts, accessible automatic, cheap. You turn on the tap and there it is. 

However, for thousands of years water was a primary religious symbol and to 

understand why this was so we must recover the almost completely 

extinguished feeling for the cosmos. 

 

To people of the ancient world, water was no less than a symbol of life 

itself and of the world as life. Water is truly a precondition for life. One can 

go without food for a long time, but without water a person will die very 

quickly, so we can say that human beings are by nature thirsty beings. 

Without water cleanliness is impossible, so water is also a symbol of 

cleansing and purity. Water as life and as purity, but also beauty, power and 

might, as we see it reflect and absorb, so to speak, the boundless blue sky. All 

of this describes the perception or experience of water that placed it at the 

centre of religious symbolism. 

 

Go into a church the eve of Epiphany while the “Great Blessing of 

Water” is being celebrated. Listen to the words of the prayers and hymns, pay 

attention to the rite, and you feel that there is more here than merely ancient 

ritual: it has something to say to us today, just as it did a thousand years ago, 

about our life and our perpetual and unquenchable thirst for purification, 

rebirth, renewal. In this celebration water becomes what it was on the first 

day of Creation, when “the earth was without form and void, and darkness 

was upon the face of the deep; and the Spirit of God was moving over the 

face of the waters” (Gen. 1:2). The words of the service echo this in praise 

and thanksgiving: “Great are You, O Lord, and marvellous are Your works, 

and there are no words which suffice to hymn Your wonders”. Once again, 

humanity stands before the mystery of existence. Once again, we experience 

the world joyfully and we see its beauty and harmony as God’s gift. Once 

again we give thanks. And in this thanksgiving, praise and joy we once again 

become genuine human beings. 
 

The joy of Epiphany is in the recovery of a cosmic experience of the 

world, of recovering faith that everything and everyone can always be 



washed, purified, renewed, reborn and 

that regardless of how dirty and clouded 

with mud our life has become, no matter 

what swamp we might have rolled in, we 

always have access to a purifying stream 

of living water, because humanity’s 

thirst for heaven, goodness, perfection 

and beauty is not dead, nor can it ever 

die. Indeed, this thirst alone makes us 

human beings. “Great are You, our Lord, 

and marvellous are your works, and 

there are not words which suffice to 

hymn Your wonders”. Who said 

Christianity is depressing and grim, 

morbid and sad, and pulls human beings 

away from life? Look at the faces of 

worshippers that night and see the light 

and joy that shines as they listen to the 

psalm thundering its exultation, “The voice of the Lord is upon the waters” 

(Ps 29:3), as they watch the priest sprinkling volleys of blessed water 

throughout the church and those glittering drops fly as if throughout the 

whole world, making that world once again a possibility and a promise, the 

raw material for a mysterious miracle of transformation and transfiguration. 

God Himself entered this water in the form of a man; He united Himself not 

only with humanity, but also with all matter and made all of it a radiant, 

light-bearing stream flowing towards life and joy. 

 

But none of this can be experienced or sensed without repentance, 

without a deep change of consciousness, without the conversion of mind and 

heart, without the ability to see everything in a new light. This was precisely 

the repentance John the Baptist preached and which made it possible to see 

Jesus approaching the river Jordan and lovingly accept Him as God Himself, 

who from the beginning of time loved the human race and created the whole 

world for us as an image of His love, eternity and joy. 
 

Fr. Alexander Schmemann 
 



 

Богоявлення Господнє 
 

Останнім святом, яке завершує цикл зимових святкувань є Хрещення 

Господа нашого Ісуса Христа. Цей празник носить ще назву 

Водохреща, оскільки в цей день звершується чин Великого освячення 

води і кожен віруючий християнин має можливість освятити воду, щоб 

протягом року використовувати цю святиню для потреб тіла і душі.  
 

Проте максимальну сутність свята розкриває ще одна назва – 

Богоявлення. Саме поняття дає нам чітке усвідомлення того, що в 

події йорданського хрещення ключовим є, власне, явлення Бога через 

Ісуса Христа, а також те, що вперше в історії людства Бог являє себе 

як Трійця – Бог-Отець, Син Божий Ісус Христос і Святий Дух.  
 

Та незвичайна подія, що в історичному зрізі мала місце більше 2 тис. 

років тому, повинна з новою силою для кожного з нас стати тим 

самим реальним одкровенням Живого Бога. Проте на цьому шляху 

з’являються перепони, які закривають перед нами образ Христа. 

Ними, власне, є особиста гріховність.  
 

Тому недаремно події чудесного об’явлення людству Бога передує 

хрещення Іоана. Необхідною умову прийняття всякого дару благодаті 

Святого Духа є чистота нашої душі. Нам необхідно підготувати себе 

для прийняття того блага, вготованого нам від створення світу, але 

для цього потрібно бути сприйнятливими, відповідними тому 

духовному налаштуванню, що дасть змогу побачити внутрішніми 

очима Самого Бога, явленого через Ісуса Христа.  
 

Покаяння є тією підставою, що робить можливим людині прийняти 

плоди викупної жертви Христа і відновити раніше втрачений зв’язок 

зі своїм Творцем. Йорданська вода є свідченням того відновлення, 

коли Бог, ставши людиною, утотожнює Себе абсолютно з усім 

творінням і, взявши на Себе тягар його скалічення і відчуження від 

Джерела власного існування, лікує його, відновлює і приводить до 

первісного стану. 



 
ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

Марія Лозинська   $200.00 

Українська Кредитова     200.00 

  Спілка (на Свято Миколая) 

Похоронне заведення    500.00 

  Cardinal Funeral Homes   

  (на Свято Миколая) 

Кредитова Спілка     200.00 

  Будучність (на Свято 

  Миколая) 

Корпорація МІСТ (на Свято   200.00 

  Миколая) 

В. Юровський (в пам’ять     80.00 

  батьків) 

Українська Православна   200.00 

  Церква св. Анни 

В. & Е. Буйновські          3,000.00 

М. Ковальчук     500.00 

Г. Хребто-Гуменюк (в     100.00 

  пам’ять Віри & Демида  

  Салючок) 

Б. Богуславський     100.00 

А. Терешин      100.00 

панство Миронюк     100.00 

Є. & Р. Остафійчук      50.00 

Хор Церкви св. Андрія    500.00 

В. Кіфа (в пам’ять свого     70.00 

  брата, в 40-ий день  

  упокоєння) 

Г. Богуславський     100.00 

К. Матковська     100.00 

Наталія Башта     150.00 

Українська Православна   350.00 

  Катедра св. Володимира 

П. & М. Цехош       50.00 

панство Сидоренко    100.00 

Український Православний   200.00 

  Собор св. Димитрія 

Онися Боровик     100.00 

Зиновій Ґураль       50.00 

Олеся Голинська     400.00 

  (в пам’ять Богдана  

  Голинського) 

С. & К. Остапєнко    100.00 

Ігор & Маруся Пелех (в    200.00    

  пам’ять батьків, Марії &   

  Степана Пелех) 

Павло Чалак     100.00 

 
 
 
 



ПОЖЕРТВИ НА ХОР 

DONATIONS TO THE CHOIR 

 

Олеся Голинська   $100.00 Б. Богуславський     100.00 

  (в пам’ять Богдана  

  Голинського) 

 

 

 

Список включає пожертви від 18-го листопада до 22-го 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. 



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ / SCHEDULE OF DIVINE SERVICES 

Січень / January 2020 
 

4-го січня,  

cубота 
5:00 вечора  

Велика Вечірня 

5-го січня, 

неділя 

Неділя 29-та після 

П’ятидесятниці. Голос 4 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

6-го січня, 

понеділок 

НАВЕЧІР’Я РІЗДВА ХРИСТОВОГО. 

Різдвяний святвечір. Піст 

7-го січня, 

вівторок 
РІЗДВО ГОСПОДА, БОГА І СПАСА 

НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

9:00 ранку Велике 

Повечір’я 
10:00 Св. Літургія 

8-го січня, 

середа 

СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

9-го січня, 

четвер 

СВ.АПОСТОЛА, ПЕРШОМУЧЕНИКА 

ТА АРХІДИЯКОНА СТЕФАНА 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

12-го січня, 

неділя 

Неділя 30-та після 

П’ятидесятниці. Голос 5 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

14-го січня, 

вівторок 

ОБРІЗАННЯ ГОСПОДНЄ. Св. 

Василія Великого. Новий рік 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

18-го січня, 

субота 

НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ. 

Йорданський Святвечір. Піст 
5:00 вечора Велике 

Повечір’я і Велике 

Освячення Води 

19-го січня, 

неділя 
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, 

понеділок 

СОБОР ПРЕДЧЕЧІ І ХРЕСТИЛЕЛЯ 

ГОСПОДНЬОГО, ІОАНА  

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

25-го січня,  

cубота 

5:00 вечора  

Велика Вечірня 

26-го січня, 

неділя 

Неділя після Богоявлення. Голос 

7 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 
 

Запрошуємо всіх приєднатися до нашої громади і вступити в члени парафії св. 
Андрія Первозванного! Аплікацію можна одержати в церковній канцелярії. 

 

Всім членам нашої парафії! Просимо вирівняти Ваші членські вкладки на 2020 
рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь! 


