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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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Про Віру і Марію! 
 

 Це фото наробило вчора у 

ФБ галасу. Декому воно 

зробило, як кажуть, день. Не 

зважаючи на нашу збенте-

женість змістом цієї світлини. Я 

хотів би вам розповісти про 

інше. Я дуже добре знаю цю 

жіночку. Здається її ім’я Віра. 

Це парафіянка Володимирського 

патріаршого собору у м. Києві. 

Вона скористалась київським 

метрополітеном для того, щоб 

добратися на богослужіння, або 

може їде з нього до свого 

помешкання. У 90-х роках, коли 

я служив у Володимирському 

соборі, ми багато з нею спілкувались. Вона надзвичайна патріотка і 

прихильниця Київського Патріархату. Це дійсно прості люди – носії 

нашого генетичного коду . . . 

 

 Так само на моїх, тоді ще студентських спостережливих очах, на 

початку 90-х років, дещо своєрідно по-акторську зодягавшись, 

приходила на богослужіння до собору Марія (Марієтта) Капніст-Сірко, 

відома акторка і нащадок знаменитого роду кошового отамана Івана 

Сірка з Нікопольщини. Так само за чоловіком вона мала відношення до 

не менш знаменитого графського роду Капністів. Для мене вона 

запам’яталася ще з дитинства, з дитячого фільму радянських часів під 

назвою “Кортик”, де Марія Ростиславівна Капніст-Сірко зіграла роль 

мовчазної графині, яка оберігала маєток від зазіхань “пролетарського 

елементу”. 

 

 Дивно, але про когось із Капністів у такій ролі, тільки справжній, 

життєвій, згадує в одному із своїх інтерв’ю Патріарх Мстислав 

Скрипник: “Потім вже дуже скоро більшовики прорвалися на Суми і аж 



до села Срібного у Прилуцькому повіті. Це величезне село, там були 

маєтки графів Капністів, свідомих українців. Я знав стареньку: вона 

гостила нас у 1918-му році, коли наш український полк ім’я Гордієнка 

переходив через її маєток. Вона убралась у старі парчові убрання 

полковниці і дуже гарно нас приймала. Батько нашого міністра 

Паливоди був там управителем маєтків. Але це все між іншим”. Одного 

разу, вже будучи в похилому віці, вона переходила дорогу і потрапила 

під колеса автівки. Поховали Марію Капніст-Сірко у Великій Обухівці 

біля Миргорода поруч з могилою її пращура Василя Капніста. Я згадав 

вислів Вольтера: “Люди завжди стверджували, що добрий старий час 

був кращий за теперішній”, – і далі продовжує, що Нестор у “Іліаді”, як 

мудрий посередник Ахілли і Агамемнона, розпочинає свою промову 

словами: “Мені довелось колись жити з людьми, з якими нам не 

порівнятися, ні, ніколи я не бачив і не побачу мужів, настільки великих, 

як Дріас, Сеней, Ексадіус і богорівний Поліфем”. Для чого ця цитата? Для 

того, щоб відзначити, що і минуле ХХ століття, не дивлячись на всі його 

жахи, було епохою великих людей . . . Дехто з нього перекочував у ХХІ 

ст., перейшов його межу. Тож шануймо ВІРУ і пам’ятаймо МАРІЮ!  

 

Димитрій (Рудюк),  

митрополит Львівський і Сокальський 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



Неділя 8-ма після Пятидесятниці – 

Про чудесне помноження хлібів 
 

 У сьогоднішньому євангельському читанні ми чули про те, як 

Господь наш Ісус Христос на прохання своїх учнів наситив безліч 

людей хлібами і рибою. Євангеліє говорить про п’ять тисяч чоловіків, 

які були тоді насичені Господом, не рахуючи жінок і дітей, тому 

точного числа людей ми не знаємо. 

 

 Господь наситив їх п’ятьма хлібами і двома рибинами. Це диво 

множення хлібів у пустелі нагадує нам про те, що Господь є Податель 

всякого блага, Податель матеріальної і духовної їжі. Невипадково 

щоразу перед початком їжі ми просимо Господа, щоб Він благословив 

трапезу, а по закінченні трапези ми дякуємо Йому за те, що Він наситив 

нас Своїх земних благ і просимо, щоб Він не позбавив нас Свого 

Небесного Царства. 

 

 Господь наш Ісус Христос є Податель всякого блага, і їжу ми 

отримуємо саме від Нього, навіть якщо купуємо її в магазині або 

готуємо своїми руками. Але абсолютно особливим чином Господь 

подає нам Самого Себе як Хліб, який дає життя вічне, подає нам Свою 

Святу Кров як джерело води, що тече в життя вічне. І це диво множення 

хлібів невипадково з самого початку буття на Землі Церкви Христової 

сприймалося як образ і прообраз Святої Євхаристії, яку ми отримуємо з 

рук Самого Господа. 

 

 Ми приносимо виготовлений людськими руками хліб і вино, але 

Господь Своєю Божественною силою втілює їх у Своє Животворяще 

Тіло і Свою Чесну Кров, Які живлять не п’ять, не п’ятдесят, чи не 

п’ятсот тисяч, а мільйони людей у всьому світі. Тих, яким Сам Господь 

сказав: “Я хліб життя” (Ін. 6:48), “Я є Джерело води живої, від якого 

будете куштувати і не буде прагнути повік” (Ін. 4:14). Свята Євхаристія 

є джерелом духовних благ, які допомагають нам під час нашого земного 

життя, залишаючись в матеріальних тілах, з’єднуватися з Самим Господом. 

 



 Є простий фізичний закон: 

коли людина приймає їжу, ця 

їжа засвоюється її організмом. 

Частинки цієї їжі вбираються в 

плоть і кров людини, і стають 

частиною її власної плоті. Коли 

людина приймає всередину себе 

Божественний Хліб – Тіло 

Христове, то таємничим чином 

цей хліб з’єднується з 

матеріальним тілом людини і 

Тіло Христове стає частинкою 

нашого тіла, а Кров Христова – 

частиною нашої крові. Це і є те саме невимовне й незбагненне розуму 

з’єднання між Богом і людиною, яке можливе лише в християнській 

Церкві і заради якого Господь прийшов на Землю. 

 

 Святі отці кажуть, що метою християнського життя є обоження, 

тобто таке поєднання людини з Богом, коли людина, залишаючись у 

своєму матеріальному тілі, стає пронизаною присутністю Божою, 

енергіями Божими, коли людина, перебуваючи на цій Землі, живе 

життям вишнього світу. Це відбувається з нами в таїнстві Святої 

Євхаристії. У цьому таїнстві ми єднаємося з Господом, і Господь 

починає жити в нас, починає зсередини нашого власного тіла живити 

нас Своїм власним Божественним Тілом і напоює нас Своєю 

Божественною Кров’ю, оживляючи і оживотворяючи наше людське 

єство, спалюючи гріховне начало, яке присутнє в кожному з нас. 

 

 Це таїнство є великим даром Божим, але воно покладає на нас 

велику відповідальність за наше життя, за нашу поведінку, за те, як ми 

ставимося до Бога і людей. Господь заповідає, щоб ми виконували Його 

волю, щоб ми жили за Його законами, щоб Євангеліє було для нас не 

просто книгою для читання, а тією книгою, з якою ми звіряли своє 

повсякденне життя. І таїнство Святої Євхаристії нерозривно пов’язане з 

тим, що відбувається після нього і до нього. Невипадково Церква закликає 

нас уважно готуватися до прийняття Святих Христових Таїн, очищати своє 



серце через таїнство сповіді, очищати свій розум через молитву і 

покаяння, через уважну і сердечну участь у Божественній Євхаристії. 

 

 Але Євхаристія пов’язана і з тим, що відбувається після того, як ми 

причастилися, як почули відпуст літургії і як вийшли за межі храму – 

адже саме за межами храму починається той простір, в якому ми 

повинні проявляти свою християнську любов, свою християнську 

мужність і в якому ми повинні діяти так, як личить християнам. Якщо 

ми причащаємося Святих Христових Таїн, але життя наше не відповідає 

євангельського ідеалу, то тоді це таїнство виявляється для нас, за 

словом апостола Павла, “на суд і в осуд” (1 Кор. 11:28), подібно до того, 

як один з апостолів причастився на Тайній Вечері, але виявився 

негідним цього священного дару. І всякий раз, коли ми приступаємо до 

Святого Причастя, ми згадуємо того апостола і молимося, щоб ніколи 

не впасти в його помилки, не довести свою душу до тієї роздвоєності, 

яка привела його до зрадництва. 

 

 Наша любов до Бога проходить свій екзамен за стінами храму – де 

ми зустрічаємося з людським горем, з людською нуждою, з людським 

злом і підступністю, де Господь закликає нас діяти так, як Він Сам діяв 

серед людей. У наших повсякденних справах ми повинні брати приклад 

з Самого Господа, споглядаючи на Нього, як на той Образ, якому ми 

повинні наслідувати. 

 

 Всякий раз, коли ми причащаємося Святих Христових Таїн, будемо 

молитися про те, щоб Господь давав нам сили бути добрими 

християнами в цьому світі, де християнські цінності багатьма людьми 

забуті, де євангельські заповіді багатьом людям невідомі. Будемо 

просити Господа про те, щоб Він наповнював наші серця тієї 

благодаттю і тією любов’ю, яка допомагає нам нести наш життєвий 

хрест, яка допомагає нам у всіх обставинах життя діяти так, як личить 

християнину. 

 

 Сьогоднішнє Євангеліє вчить нас тому, що істинний хліб наш, хліб 

життя вічного є Господь Ісус Христос, і що ми повинні дбати не тільки 

про тлінне, але й про нетлінне, про їжу, яка дає життя вічне, про 



причащання Пречистого Тіла і Крові Христової, про слухання і читання 

слова Божого, яке є духовною їжею, про молитву, яка насичує душу 

благодаттю. 

 

 Коли народ після чудесного насичення почав ходити за Ісусом 

Христом, Він сказав: “Істинно, істинно кажу вам: ви шукаєте Мене не 

тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситились. Дбайте не про 

їжу тлінну, а про їжу, яка зостається на життя вічне, яку дасть вам Син 

Людський . . . Отець Мій дає вам істинний хліб з небес . . . Я є хліб 

життя; хто приходить до Мене, не відчуватиме голоду, і хто буде 

вірувати в Мене, ніколи не матиме спраги” (Ін. 6:26-35). 

 

 Господи, даючи нам хліб насущний, насити нас їжею нетлінною. 

Дай нам повсякчас і на будь-якому місці мати відчуття страху Твого, і 

щоб усе, що б ми не робили, було, за словом Апостола, на славу Твою.  
 

митрополит Іларіон (Огієнко) 
 

 
 

Saints Peter and Paul: The greatest and  

most righteous pillars of the Church 
 

During their earthly lives, all the saints are an incentive to virtue for those 

who hear and see them with understanding, for they are human icons of 

excellence, animated pillars of goodness, and living books, which teach us 

the way to better things.  
 

(Homily on Sts. Peter and Paul by St. Gregory Palamas) 

 

 On Thursday, July 12, we celebrate and commemorate the two great 

Apostles Peter and Paul. Their martyrdom in Rome is a very well-attested 

historical event, happening probably between the years 64 and 68 A.D. under 

the Roman emperor Nero. This is considered within the Church to be such a 

great feast that it is preceded by a prescribed time of fasting, a practice only 

reserved otherwise for the great feasts of the Lord (Nativity and Pascha) and 



the Mother of God (Dormition). This 

both stresses the historical greatness of 

these two apostles, the accomplishments 

of their respective ministries, their 

martyric ends, and the very ministry and 

role of an apostle in proclaiming the 

Gospel to the world in fulfillment of the 

Lord’s command to preach the Good 

News to “all nations” (Matthew 28:16-

20). Indeed, Saint Clement of Rome in his 

First Epistle, referred to Saints Peter and 

Paul as “the greatest and most righteous 

pillars [of the Church].” On careful 

reflection, it is not simply pious rhetoric 

that informs some of the hymns chanted in their honour during this Feast: 
 

What spiritual songs shall we sing for Peter and Paul? They have silenced 

the sharp tongues of the godless. They are awesome swords of the Spirit. 

They are the adornment of Rome; They have nourished the whole world with 

the Word of God. They are the living tablets of the New Testament written by 

the hand of God; Christ Who has great mercy, has exalted them in Zion. 

(Great Vespers) 
 

 In the New Testament, fourteen of the Epistles are traditionally 

attributed to Saint Paul and two are attributed to Saint Peter. The entire Acts 

of the Apostles are basically devoted to recording some of the major events 

in the history of these two apostles “in Jerusalem and in all Judea and 

Samaria and to the end of the earth” (Acts 1:8). It may not be wholly accurate 

to refer to Saints Peter and Paul as the apostles, respectively, “to the 

circumcised” (the Jews) and the “uncircumcised” (the Gentiles) – for Saint 

Peter preached to the Gentiles and Saint Paul to the Jews) – but this is a way 

of capturing the fullness of their combined ministries so that Jews and 

Gentiles alike would be united in the one Body of Christ in fulfillment of 

God’s design. 

 

 At Great Vespers of this Feast, three New Testament readings are 

prescribed, all from Saint Peter’s first Epistle. We hear from the magnificent 



opening of 1 Peter, and this passage profoundly presents the essence of the 

Gospel as proclaimed in the apostolic age of the Church’s foundation, by the 

“prince of the apostles”. For those who have not heard or read this passage 

recently, a good portion of it deserves to be recorded here: 
 

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! By His great mercy 

we have been born anew to a living hope through the resurrection of Jesus 

Christ from the dead, and to an inheritance which is imperishable, undefiled, 

and unfading, kept in heaven for you, who by God’s power are guarded 

through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you 

rejoice, though for a little while you may have to suffer various trials, so that 

the genuineness of your faith, more precious than gold which though 

perishable is tested by fire, may redound to praise and glory and honour at 

the revelation of Jesus Christ. Without having seen Him you love Him; 

though you do not now see Him you believe in Him and rejoice with 

unutterable and exalted joy. As the outcome of your faith you obtain the 

salvation of your souls. (1 Peter 1:3-9) 
 

In this passage, Saint Peter reminds us that from the beginning the Gospel 

bestowed upon on Christians a “living hope” that was based on the fact of the 

resurrection of Jesus from the dead. All New Testament writers establish 

Christian hope on the bodily resurrection of Jesus from the dead. (In his first 

Epistle to the Thessalonians, the Apostle Paul did not want his early converts 

to be “without hope” like their pagan neighbours, thus attesting to how 

important hope is for the believing Christian). The Apostle Peter was not 

offering yet another philosophy, but proclaiming the activity of God – “the 

Father of our Lord Jesus Christ” – within the realm of human history; that is 

that God has acted decisively on our behalf by overcoming death itself 

through the resurrection of Jesus. He then describes our “inheritance” in 

heaven in strikingly powerful images, emphasizing the eternal and 

unassailable reality of heaven – “imperishable, undefiled, and unfading”. 

This is in sharp contrast to life as we now know it in this world, for all 

created things are perishable, subject to defilement and destined to fade 

away. The Apostle Paul confirms this also by saying that “the form of this 

world is fading away” (1 Corinthians 7:31). “Guarded by faith”, we await a 

salvation that will be “revealed in the last time”, meaning the parousia and 

end of time. 



 Yet, the apostle knows that this gift cannot be lightly received and 

treated. It will only come after “various trials” that are inevitable in a fallen 

world. In this instance, Saint Peter was most likely referring to persecution, 

as this had already broken out against the earliest Christians. However, 

suffering comes in other forms. These trials will test the “genuineness”of our 

faith, purifying it if we emerge from these tribulations purged like gold 

“tested by fire”. All of this is true even though we have not seen nor “see” 

Jesus even now. This is true of all of Christ’s disciples through the ages, 

called by Jesus Himself “blessed” by believing though not actually having 

seen Him (John 20:29). 

 

 The strength of this experience is beautifully expressed by Saint Peter 

when he confidently states that we “rejoice with unutterable and exalted joy”. 

This is almost embarrassing when we admit dragging ourselves to church or 

praying as if constrained under a heavy obligation or a “religious duty” that 

takes us away from more “interesting” activities! A joyless Christianity is 

completely foreign to the New Testament, as is a “second place” (or “third” 

or “fourth,” etc.) Christianity in the priorities of our lives. The intended 

“outcome” of all this is “the salvation of your souls”. Is this why every 

liturgical service that begins with the Great Litany has us praying to the Lord, 

in the first full petition, for the “peace from above and for the salvation of our 

souls?” There is nothing “selfish” in seeking or accepting the “salvation of 

our souls”. This is the gift of God that is intended for all. In the assurance of 

this gift, we can work more steadfastly on behalf of others, and share what 

God has done on our behalf. 

 

 The Apostles Peter and Paul are truly “rivers of wisdom and upholders 

of the Cross”. They exemplified the later teaching of Saint Ignatius of 

Antioch of the mystery of Christ that conveys “life in death”, for they died as 

martyrs but are eternally alive in Christ. We can now read their epistles and 

their lives as “living books which teach us the way to better things”, as Saint 

Gregory Palamas said of them. We seek their prayers, as we strive to be 

worthy of the title of “Christian”. 
 

Fr. Steven Kostoff 
 

 



Окупаційна влада Донецька обмежує діяльність 

церков, крім Московського Патріархату 
 

Влада “Донецької народної республіки” видала припис, згідно якого 

забороняється діяльність діючих релігійних організацій, що не пройшли 

перереєстрацію. При цьому окупаційна влада Донецька встановила 

крайнім терміном перереєстрації 1 березня 2019 року. Така вимога 

передбачається “законом ДНР” “Про свободу віросповідання та 

релігійні об’єднання”, прийнятого в квітні і підписаний у травні 2018 

року, повідомляє “Релігія в Україні” з посиланням на ІРС.  

 

 Як з’ясував Інститут релігійної свободи від місцевих віруючих, 

проросійські ставленики зобов’язують церкви і релігійні організації на 

окупованих територіях Донецької області виконувати цей припис щодо 

перереєстрації під загрозою заборони будь-якої релігійної діяльності та 

подальшої конфіскації храмів, молитовних будинків і іншого 

церковного майна. 

 

 Згадані правки передбачають також, що для цілей реєстрації 

діючих релігійних організацій релігієзнавча експертиза проводиться в 

обов’язковому порядку. Можна припустити, що саме ця вимога стане 

основним з інструментів, який окупаційна влада Донецька буде 

використовувати для відмови в реєстрації релігійних організацій та 

груп. При цьому релігійні організації та групи, в разі успішної 

реєстрації, зобов’язані не рідше одного разу на рік надавати до 

уповноваженого органу окупаційної влади повідомлення про 

продовження своєї діяльності. 

 

 Варто відзначити, що дані вимоги про обов’язкову перереєстрацію 

і проходження релігієзнавчої експертизи не поширюються на 

Українську Православну Церкву (Московського Патріархату). Для даної 

конфесії окупаційна влада передбачила особливу спрощену процедуру 

“легалізації”. 

 

 Як стало відомо ІРС зі своїх джерел, 10 червня 2018 року 

представники “Фонду державного майна ДНР” без будь-яких пояснень 

http://www.religion.in.ua/
http://www.irs.in.ua/index.php


закрили храм Святого Духа Української Православної Церкви 

Київського Патріархату в Донецьку. 

 

 Пізніше, 26 червня, представники “МГБ ДНР” закрили мечеть в 

Донецьку, мотивуючи це нібито пособництвом терористам і 

проукраїнською пропагандою з боку місцевих мусульман. У своїх діях 

окупаційна влада спирається на так званий “закон ДНР” “Про протидію 

екстремістській діяльності”, який, як і в Росії, часто використовується 

для припинення релігійної діяльності неугодних віруючих чи релігійних 

об’єднань в цілому. 

 

 Нагадаємо, що проблеми з перереєстрацію в 2018 році також 

виникли у релігійних організацій на окупованих територіях Луганської 

області. Окупаційна влада вимагає від місцевих релігійних організацій 

перереєструватися до початку серпня 2018 року. При цьому прийнятий 

в лютому так званий “закон ЛНР” “Про свободу віросповідання та 

релігійні об’єднання” забороняє діяльність на окупованій території 

Луганської області всіх релігійних груп, які складаються з п’яти і 

більше осіб і не мають прямого відношення до жодної з “традиційних 

конфесій”. При цьому список цих “традиційних конфесій” не 

уточнюється. 

 

 Як повідомляв ІРС, окупаційна влада непідконтрольних Україні 

територій Луганської області продовжує релігійні переслідування 

євангельських християн. Зокрема, проросійські бойовики розграбували 

будинок молитви євангельських християн-баптистів в місті Стаханові. 

 

 При цьому в щорічному звіті USCIRF заявила, що Росія 

відповідальна за релігійні злочини на Донбасі і в Криму у зв’язку з 

фактичним контролем цих окупованих територій. 

 

(Джерело: www.religion.in.ua) 
 
 
 
 
 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

В. Юровський (в пам’ять батьків) $40.00 

Василь Купчанко    100.00 

Наташа Крамар    100.00 

Марія Лозинська (в пам’ять  100.00 

  чоловіка, Василя) 

Дмитро Фірчук    200.00 

Володимир Буйновський (в         2,000.00 

  пам’ять матері, Марії) 

Григорій Богуславський  200.00 

 

ПОЖЕРТВИ НА ХОР 
DONATIONS TO THE CHOIR 

 

Марія Лозинська (в пам’ять  $50.00 

  чоловіка, Василя) 

 

 

Список включає пожертви від 21-го травня до 1-го липня. 

 

 

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 

Липень / July 2018 
 

7-го липня, 

субота 
РІЗДВО ЧЕСНОГО СЛАВНОГО 

ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧІ ТА 

ХРEСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЬОГО ІОAНА 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

8-го липня, 

неділя 

Неділя 6-та після П’ятидесятниці. 

Голос 5  

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

12-го липня, 

четвер 
СВЯТИХ СЛАВНИХ І ВСЕХВАЛЬНИХ 

ПЕРВОВЕРХНИХ AПОСТОЛІВ ПЕТРА І 

ПАВЛА 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

15-го липня, 

неділя 

Неділя 7-ма після П’ятидесятниці. 

Голос 6 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

22-го липня, 

неділя 

Неділя 8-ма після П’ятидесятниці. 

Голос 7 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

28-го липня, 

субота 
РІВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО 

КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА 
9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

29-го липня, 

неділя 

Неділя 9-та після П’ятидесятниці.  

Голос 8 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 
 

Свято Хрещення України і 100-ліття  
Української Православної Церкви в Канаді (1918-2018) 

 

5 серпня 2018 
 

Церква св. Апостола Андрія Первозванного запрошує Вас відсвяткувати 
разом з нашою громадою релігійного та національного свята  

Хрещення Руси-України та 100-ліття УПЦК. 
 

9:30 Божественна літургія 
Після Літургії – Хресний хід,  

освячення води і квітів 
12:00 Святочний обід (вступ – $30) 

 

   
 

Всім членам парафії св. Андрія Первозванного! Просимо вирівняти Ваші 
членські вкладки на 2018 рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь!  

 


