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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.

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!
З нагоди Різдва Христового, Святого
Богоявлення і Нового 2021-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 all members and parishioners of St. Andrew’s
Church! The feast of Christ’s Nativity 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 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

Святиитель Амвросій, Єпископ Медіоланський ̶ Слово
про те, як потрібно зустріти день Різдва Христового
Вам відомо, яка велика радість, і яке численне буває зібрання
народу в той день, коли святкують народження царя земного. Як
вожді й начальники, так всі воїни, одягнувшись в шовкові одежі,
перепоясавшись дорогими, золотом сяючими, поясами, поспішають
тоді в найбільшій величі предстати перед царем своїм. Бо вони
знають, що радість царя зросте, коли він побачить особливу красу
їхнього вбрання, і що він тим більше звеселиться, чим більше вони
покажуть старань під час торжества його (цар, як людина, не
дивиться на серце, і судить про ставлення до себе лише за
зовнішністю: і тому, хто більше любить царя, той і одягається тоді в
найсвітлішу одежу). Більше того, оскільки вони знають, що цар в
день народження свого буває щедрим, – і роздає доволі багато
милостей чи вельможам своїм, чи тим, які в домі його вважаються
людьми низькими та зневаженими; то заздалегідь стараються
наповнити скарбниці його різним багатством, аби він, бажаючи
роздавати милості, міг роздавати їх щедро, так щоб швидше
вичерпалося в ньому бажання до роздавання милостей, ніж збідніло
його багатство. Все це вони роблять ретельно, бо й самі сподіваються
дістати за це велику нагороду.
Браття! якщо сини віку цього, заради тимчасової честі,
зустрічають з таким приготуванням день народження земного царя
свого, то як повинні ми зустрічати день народження вічного Царя
нашого Ісуса Христа, який за наше до Нього старання нагородить нас
не тимчасовою, а вічною славою, і сподобить нас честі не земного
начальства, яке переходить до спадкоємця, але небесного царства, яке
не має спадкоємця? Яка ж буде нам нагорода, про це говорить пророк:
“те, чого око не бачило й вухо не чуло, що на думку людині не спало,
те наготував Бог тим, що його люблять” (Іс. 64:3; 1 Кор. 2:9).
Якою ж одежею ми повинні прикрасити себе? Я кажу: себе,
тобто, душі наші: оскільки Цар наш Христос не вимагає величі одежі,

а віддає перевагу душі; не дивиться на прикраси
тіла, але дивиться на серце тих, які служать
Йому, не захоплюється блиском тлінного пояса,
яким перепоясуються бедра, а захоплюється
непереборним ціломудрієм, яке зв’язує соромом
прагнення. Отже, подбаємо, щоб з’явитися перед
Ним вправними у вірі, облеченими милосердям,
благоустроєними в способі нашого життя: хто
щиро любить Христа, нехай світліше прикрасить
себе дотримуванням Його заповідей, щоб Він
бачив, що ми правдиво в Нього віруємо,
з’являючись в такій величі під час торжества
Його і тим більше би радів, чим більше бачив би
в нас чистоти духовної. Уціломудримо ж
заздалегідь серця наші, очистимо совість,
освятимо дух, і в чистоті та непорочності
станемо очікувати приходу всесвятого Господа,
аби день народження Того, Хто народився від
пречистої Діви, святкований був непорочними
Його рабами. Хто ж з’являється в цей день
нечистим і оскверненим, той не шанує Різдва Христового, – той хоча
тілом і присутній при торжестві Господньому, але духом своїм
далекий від Спасителя. Бо нечистий не може мати спілкування зі
святим, скупий із милосердним, розтлінний з дівственним, і якщо він
– недостойний вступає в таке спілкування, то тим більше ображає,
тому що не знає самого себе. Бажаючи здаватися старанним, він
насправді є зухвалим, як той чоловік, що згадується в Євангелії, який,
будучи покликаний на весільний бенкет, наважився увійти в зібрання
святих, не одягнувшись у весільну одежу, і при тому, як один сяяв
тут правдою, другий виблискував вірою, третій світив ціломудрієм,
він один, маючи нечисту совість, при сяянні всіх, збуджував тільки
відразу жахливим своїм трепетом. І чим більше сяяла святість
тутешніх праведників, тим очевиднішою була скверна грішника,
який, можливо, не викликав би такої відрази, якби не з’явився в сонмі

святих. Тому слуги царя, зв’язавши йому руки та ноги, вкинули його
в темряву кромішню, не тільки за те, що він був грішник, але й за те,
що, будучи грішником, присвоїв собі нагороду, призначену святості
(Мф. 22:1-13).
Отже, очікуючи день Різдва Господа нашого, очистимо себе,
браття, від усякої скверни гріхів, наповнимо скарбниці Його різними
дарами, аби в той святий день було чим втішити мандрівників,
полегшити скорботи вдовиць та вдягнути вбогих.
Бо чи добре буде, якщо в одному і тому ж домі, між рабами
одного пана один буде веселитися, носячи шовковий одяг, а інший
журитися, ходячи в рубищі, той перенасичується їжею, а цей терпить
голод та холод? І яка буде дія нашої молитви, коли ми просимо
визволити нас від лукавого, а самі не хочемо бути милостивими до
своїх братів? Будемо наслідувати Господа нашого. Якщо Йому
угодно було зробити бідних, разом з нами, учасниками небесної
благодаті; то чому ж їм не брати участі з нами ж в земному багатстві?
Браття по таїнствах не повинні бути чужими один одному по майну:
ми більше придбаємо через це заступників за себе перед Господом,
коли своїм утриманням харчуємо тих, які приносять благодаріння
Богові. Бідний, благословляючи Господа, приносить користь тому,
при сприянні кого благословляється Господь. Бо як писання говорить:
горе людині тій, через яку ім’я Господа хулиться; мир людині тій,
через яку благословляється ім’я Господа Спасителя нашого.
Заслуга благотворителя така, що він в домі своєму робить
милість один, а в церкві устами багатьох благає Господа, і чого сам
би не наважився іноді просити у Бога, то, по заступництву багатьох,
отримує несподівано. Прославляючи таку допомогу нашу блаженний
апостол каже: “щоб за той дар, який нам дається заради великого
числа осіб, також багато хто склав подяку за нас” (2 Кор. 1:11); та в
іншому місці: “щоб жертва була милою і освяченою у Святім Дусі”
(Рим. 15:16)! Амінь.
підготував прот. Іван Голуб (викладач ЛПБА ПЦУ)

The Limits of Human Reason
There is the seen, and there is the unseen, the
material and the immaterial. That which is
material can be scientifically examined and
experienced, the immaterial can only be seen and
experienced spiritually. These are two worlds that
are only seemingly at odds with one another. If
you attempt to examine that which is of a spiritual
nature using a science that is by its very nature
meant to explore the material realm, you will fail.
The things that are of God are far beyond the
capabilities of our finite mind to comprehend. The
divine can only be known through what the Greek Fathers called the nous, that
place in the heart that is our true center. It, unlike the brain, is capable of knowledge
that is beyond human comprehension, coming as it does from noetic knowledge (i.e.
inner wisdom or implicit understanding).
When we try to apply words to the noetic form, we fail. We can no more explain
God than we can explain quantum physics, since both are unseen. God is outside
the realm of human intellectual understanding. The Eastern Church approaches
things of God as holy mysteries, since God can only be known in His divine
energies, not in His essence. If a scientist can believe in quantum physics, the
unseen, why can he not believe in God Whom he has not seen? If we can believe
in the concept of infinity, something that goes on and on without end, why can
we not believe in God?
The science of the soul is noetic and can be examined and experienced only
through the activation of the nous. The nous in Orthodox Christian theology is the
“eye of the heart or soul”, the mind of the heart. God created us with the nous
because the human intellect is not capable of knowing Him without it. The
intellect alone can not know God, for human reasoning is limited to the things
that are of a material nature. God is unknowable without His divine revelation,
and only the nous can perceive this knowledge. God’s essence remains
inaccessible without noetic knowledge. Science has its place, but only the heart
can know God.
Abbot Tryphon
(Source: www.ancientfaith.com)

Рік і вічність
1 січня. Перший день
місяця і нового року. Перший
день нового політичного
року. Наша свята Церква в
цей день святкує три важливі
події. (Згідно з православним
календарем Грецької Церкви
– зауваження перекладачів)
Перше – Обрізання Ісуса Христа – подія, що відбувається через вісім
днів після святкування Його святого втілення. Мова йде про традиції,
про юдейський обряд, вчинений над усіма немовлятами чоловічої
статі на восьмий день після народження. Друга подія – день пам’яті
великого отця Церкви, Василя, архієпископа Кесарії Кападокійської.
Третя – початок нового політичного року і нового часового періоду.
Час і його обчислення мають значення для людей лише в їх
земному житті, оскільки після смерті часу не існує, є тільки вічність.
Для праведників – вічність поряд з Богом, для грішників і
нерозкаяних – вічність вогню і прокльону. Таким чином, часом ми
називаємо проміжки, що відокремлюють одну подію від іншої.
Час життя християнина володіє величезною цінністю. Він не
повинен розтрачатися даремно, його необхідно використовувати
правильно, як вчить апостол Павло у своєму посланні до Ефесян: “щоб
поводитися обережно . . . Цінуючи час, бо дні лукаві” (Еф. 5:15-16).
Нинішнє життя не справжнє і непостійне. Воно є лише
переддень життя, у якому людині призначено жити в Небесному
Царстві Божому. Сучасний стан цього світу не буде тривати вічно, як
пише апостол Павло: “Я вам кажу, браття час короткий, так що
мають дружин, як не мають; а хто плаче, як хто не плаче, а хто
тішиться, як не тішиться; і хто купує, як би не набули, і хто
користується світом цим, наче не користуються; бо минає образ світу

Громадське оголошення
Отець настоятель та управа церковної громади сердечно вітають нових
членів нашої парафії,
Андрія Яківчука і Лілію Золотушку
Сергія Лисенка
Цінуємо Ваше рішення приєднатися до членства нашої церкви, зі
сподіванням плідної праці Богові на славу, а нашому народові на користь.
На многії літа!

цього” (1 Кор. 7:29-31). У посланні Якова земне життя подібне
туману, який ненадовго показується і зникає: “що таке життя ваше?
пар, що на хвильку з’являється, а потім зникає” (Як. 4:14).
Вживання земного життя в добро або на зло визначає шлях
людини в житті вічному. Важливість і значення вічності для людей
показані у воістину чудовому вченні святого Тихона Задонського,
який провів все своє життя в тяжкій праці і напруженій духовній
боротьбі, готуючи свою душу до вічності. Він пише наступне: “Ніщо
так не посуває грішника до покаяння, як вічність, і ніщо так не
корисно кожному християнинові, як пам’ять і роздум про вічність.
Вічність утримує людину від гріха, утихомирює пристрасті, відвертає
від світу і всієї його метушні, розтрощує серце, народжує сльози
покаяння, спонукає до молитви і робить істинне сердечне зітхання.
Пам’ять і роздуми про вічність можуть виправити навіть самого
розбещеного. Роздум про вічність наповнило жителями пустелі,
печери, гори та прірви земні. Розмірковуючи про вічність, святі
мученики воліли переносити найтяжкі покути, ніж скоритися волі
нечестивих царів і відректися від Христа. Від роздуму про вічність

розбійники, вбивці, грабіжники, розпусники і блудниці та інші тяжкі
грішники зробилися святими і обранцями Божими. Слава
людинолюбству Божому за те, що всім, навіть найтяжчим грішникам
двері до Себе відкриває” (Тихон Задонський “Про вічність”).
Про велику тему вічності і, як наслідок, про прихід Небесного
Царства Ісус говорить, відповідаючи на запитання учнів: “не ваша
справа знати час та добу, що Отець поклав у владі Своїй” (Діян. 1:7).
Апостол Павло у своєму Першому посланні до Солунян пише про це
наступне: “Про часи ж і терміни немає потреби писати до вас, браття,
бо самі ви знаєте, що прийде день Господній так, як злодій вночі” (1
Сол. 5:1-2).
Як без попередження приходить до людини смерть, так раптово
настане і той великий день, коли Господь прийде, щоб ввести всіх
людей у вічність. Апостол Петро у своєму Першому соборному
посланні вчить: “Тому, улюбленi, підперезавши стегна розуму
вашого, пильнуючи, майте досконалу надiю на благодать, що
подається вам у явленні Iсуса Христа. Як слухняні діти, не потурайте
похотям, що були в час вашого невідання, але, за прикладом Святого,
Який покликав вас, i самі будьте святі в усіх вчинках. Бо написано:
‘Будьте святi – Я бо святий’. І якщо ви називаєте Отцем того, Який,
не зважаючи на особу, судить кожного по ділах, то зi страхом
проводьте час мандрування вашого” (1 Петр. 1:13-17).
Тому кожен новий рік додає до нашого життя це благословення
Боже. Життя людини продовжується, йому надаються нові
можливості стати подібним Христу і підготуватися до того, щоб
стати жителем Його Небесного Царства.
ієромонах Георгій М. Танасос
(Переклад українською мовою – “Київське Православ’я”)


У Йордані хрестився Ти,
Господи, і Троїчне явилося
поклоніння, бо голос Отцівський
свідчив про Тебе, улюбленим
Сином називаючи; і Дух, у
вигляді голубинім, ствердив
слово об’явлене. Слава Тобі,
Христе Боже, що явився і світ
просвітив.
(Тропар – Богоявлення
Господа, Бога і Спаса нашого
Ісуса Христа)

When You, O Lord, were baptized
in the Jordan, the worship of the
Trinity was made manifest. For
the voice of the Father bore
witness unto You and called you
the Beloved Son. And the Spirit in
the form of a dove confirmed the truth of His word.
O Christ, our God Who has appeared
and enlightened the world, glory be to You.
(Troparion – Theophany of our
Lord, God and Saviour Jesus Christ)

Від серця до серця
Вже
30
років
німецька
благодійниця
Бригіта
Вебер
допомагає українцям, які опинилися
у складних життєвих обставинах
Щире захоплення викликає
багаторічна праця німецької благодійниці Бригіти Вебер з міста
Вольнцах, яка ще з початку 90-их
допомагає українцям переживати непрості часи. На днях
виповнилося тридцять років, як вона в грудні 1990 року, перед
Різдвом, організувала перший вантаж добродійної допомоги. Згодом
до благодійної ініціативи доєдналося чимало людей з інших міст,
зокрема з Мюнхена. З того часу пані Бригіта стала ангелом
порятунку для багатьох українців, започаткувавши і координуючи
рух “Допомога Україні з Вольнцаха”.
Щорічно добродійка організовує кілька багатотонних вантажів
допомоги для українців, які передає через Фонд святого Володимира
у Львові. Її жертовну, безкорисливу працю й опіку відчули сотні
багатодітних та малозабезпечених українських родин, діти у школахінтернатах, дитячих садках. Ці вантажі (загалом більше сотні тон)
зробили комфортнішим перебування людей у лікарнях та
геріатричних пансіонатах. Пані Бригіта допомагала збирати кошти на
лікування багатьом важко хворим дітям та на лікування і
реабілітацію наших воїнів. З початком війни її доброту відчули і
багато родин прифронтової зони та переселенців.
До Львова прибув черговий вантаж допомоги. Як і зазвичай
перед відправленням вантажу, її дім перетворився на штаб-квартиру
добрих справ, адже саме в себе вдома вона збирає цю допомогу.
Звідти помічники-волонтери Німеччини, дотримуючись правил
безпеки при пандемії, завантажили пакунки, які зібрали жителі

невеличкого містечка
Вольнцаха. Для них за
ці тридцять років це
вже стало доброю
традицією. Ліжка для
хворих, крісла-туалети,
велосипеди,
дитячі
візочки, одяг, іграшки –
все це та багато
іншого зібрали вони
цього року. А ще 2000 тисячі шоколадних Миколайків для дітей з
Луганщини та дитячих закладів, які добра пані Бригіта Вебер
спеціально замовила для українських дітей з Луганщини та дітей з
інтернатних закладів та бідних сімей. Вантажівка привезла і
спеціальні подарунки від німецьких дітей. Початкова школа
Вольнцаха запаковувала подарункові коробки на уроках, а в
дитячому садочку Ам Бруннен діти знову зібрали улюблені плюшеві
іграшки, щоб подарувати українським дітям трохи радості.
“Ці подарунки приносять багато радості і дітям, і дорослим, і
стареньким, – розповідає ‘Львівській Пошті’ заступниця голови
Фонду святого Володимира Леся Крип’якевич. – Ми дуже щасливі,
що маємо нагоду бути причетними до добрих справ пані Бригіти
Вебер. Ми очікували з нетерпінням, щоб подарувати свято і трішки
доброти й транспорт чекали з нетерпінням. Криза, пов’язана з
пандемією, погіршила матеріальну ситуацію людей в Україні, у
багатьох людей зменшились і без того невеликі заробітки, а чимало
навіть втратили роботу. Тож ці подарунки дуже потрібні, передусім
для того, щоб люди не зневірилися, щоб у ці дні відчули тепло
великого серця пані Бригіти та інших добрих людей з Німеччини.
Вже тридцять років від серця до серця передається це добро”.
(Джерело: www.risu.org.ua)


ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ
DONATIONS TO THE CHURCH
В. Юровський (в пам’ять

$120.00

батьків)

Христя Костів (в пам’ять

250.00

батьків, Богдана & Олесі

М. Цехош (в пам’ять

100.00

Петра Цехоша)

Голинських)
Н. Бундза

1,000.00

В. Литвинець

300.00

Ольга & Андрій Шешнов

М. Лозинська

200.00

Світлана Мала

50.00

Володимир Чумак

500.00

Р. Остафійчук

100.00

Ольга & Ірина Пісецькі

150.00

О. Скибіцька

50.00

A. Zarosa (IMO Olga Novak)

150.00

Г. Богуславський (в пам’ять

John & Katie Royiwsky

50.00

(IMO Olga Novak)
100.00

Хор “Надія” при Церкві

500.00

св. Андрія

250.00

Василя Максимчука)
В. & Е. Буйновські

А. Мартиненко

100.00

Г. Хребто-Гуменюк (в

5,000.00
100.00

пам’ять Віри & Демида
Салючок)

ПОЖЕРТВИ НА СЕСТРИЦТВО СВЯТОЇ СОФІЇ
DONATIONS TO THE SISTERHOOD OF ST. SOPHIA
Євгенія Пісецька

$100.00
ПОЖЕРТВИ НА ХОР
DONATIONS TO THE CHOIR

Орест Пісецький (в пам’ять $100.00
Петра Цехоша)
Володимир Чумак

Христя Костів (в пам’ять

250.00

батька, Богдана Голинського)
100.00

Ю. & В. Сергійчук

Список включає пожертви від 23-го листопада до 20-го грудня.

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.

Обкладника: Різдво Христове. Майстер ікон з Поляни (середина
16-го ст.)
Cover:

Nativity of Christ. Ukrainian icon (mid-16th 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.

УВАГА! ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП. МАКСИМАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ – 10 ОСІБ. МАСКА АБО
ПОВ’ЯЗКА НА ОБЛИЧЧЯ – ОБОВ’ЯЗКОВА. ПОТРІБНО ЗАПИСУВАТИСЯ НА НАСТУПНЕ
БОГОСЛУЖЕННЯ ПО ТЕЛ. (416) 766-8938, ОРЕСТ ПІСЕЦЬКИЙ, ГОЛОВА УПРАВИ
PUBLIC HEALTH NOTICE: MAXIMUM OCCUPANCY 10 PERSONS.
MASK/FACE COVERING REQUIRED. PRIOR REGISTRATION REQUIRED. TEL. (416) 766-8938

6-го січня,
середа
7-го січня,
четвер
8-го січня,
п’ятниця
9-го січня,
субота
10-го січня,
неділя
13-го січня,
середа
14-го січня,
четвер
17-го січня,
неділя
18-го січня,
понеділок
19-го січня,
вівторок

НАВЕЧІР’Я РІЗДВА ХРИСТОВОГО.
Різдвяний святвечір.
РІЗДВО ГОСПОДА, БОГА І СПАСИТЕЛЯ
НАШОГО ІСУСА ХРИСТА
СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

11:00 вечора Велике
Повечір’я і Св. Літургія
10:00 ранку Різдвяна
Св. Літургія
9:00 ранку Сповідь
9:30 Св. Літургія
СВ. АПОСТОЛА, ПЕРШОМУЧЕНИКА ТА
9:00 ранку Сповідь
АРХИДИЯКОНА СТЕФАНА
9:30 Св. Літургія
Неділя 31-ша після П’ятдесятниці.
9:30 ранку Сповідь
Голос 6
10:00 Св. Літургія
5:00 вечора
Велика Вечірня
ОБРІЗАННЯ ГОСПОДНЄ. Св. Василія
9:00 ранку Сповідь
Великого. Новий рік
9:30 Св. Літургія
Неділя 32-га після П’ятдесятниці. Голос 7 9:30 ранку Сповідь
10:00 Св. Літургія
НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ. Хрещенський 5:00 вечора Повечір’я і
Велике Освячення Води
Святвечір.

СВЯТЕ БОГОЯВЛЕННЯ. ХРЕЩЕННЯ
ГОСПОДА, БОГА І СПАСИТЕЛЯ НАШОГО
ІСУСА ХРИСТА
20-го січня, СОБОР ПРЕДЧЕЧІ І ХРЕСТИЛЕЛЯ
середа
ГОСПОДНЬОГО, ІОАНА
24-го січня, Неділя 33-тя після П’ятдесятниці. Голос 8
неділя
30-го січня,
субота
31-го січня, Неділя 34-та після П’ятдесятниці. Голос 1
неділя

9:30 ранку Сповідь
10:00 Св. Літургія і
Велике Освячення Води
9:00 ранку Сповідь
9:30 Св. Літургія
9:30 ранку Сповідь
10:00 Св. Літургія
5:00 вечора
Велика Вечірня
9:30 ранку Сповідь
10:00 Св. Літургія

Всім членам нашої парафії! Просимо вирівняти Ваші членські вкладки на 2021 рік при
першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь!
Запрошуємо всіх приєднатися до нашої громади і вступити в члени парафії св. Андрія
Первозванного! Аплікацію можна одержати в церковній канцелярії.

