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Українська Православна Церква 
св. Апостола Андрія Первозванного 

Ukrainian Orthodox Church of St. Andrew the Apostle 
1630 Dupont Street, Toonto, Ontario M6P 3S7

В громаді Св. Апостола Андрія 
Первозванного плануємо розпочати 

Недільну Школу для дітей. 
 

Ласкаво просимо батьків, в яких є діти, 
звернутися до о. Василя Федіва (тел. 

289-232-8092), або до Голови Громади п. 
Ореста Пісецького (тел. 416-766-8938) і 
повідомити про бажання брати участь 

ваших дітей у Недільній Школі. 
 



о. Василь Федів  Fr. Vasyl Fediv  (289) 232-8092  

Церковна канцелярія  Church Office  (416) 766-7511 

 www.standrewuoc.ca  office@standrewuoc.ca 

о. Юрій Гнатів – емерит  Fr. George Hnatiw – emeritus 

 

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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Великий піст: одвічні сенси і сучасні форми 
 

(уривки) 
 

 Почнемо з одвічного. По-перше, про саму символіку. Коли ми 

говоримо про Великий піст, ми завжди говоримо про Пасху. А слово 

“Пасха”, як вам відомо, це “перехід”, або “пройшов повз”, якщо 

дослівно. Це свято зі старозавітних часів нагадує про перехід 

богообраного народу з єгипетського рабства до обіцяної землі. Це вихід 

на свободу. 

 

 Але дивіться: богообраний народ вийшов і пішов, а ми дуже часто 

залишаємося на своїй землі не тільки в буквальному сенсі, а і внутрі-

шньо. Ми не виходимо до свободи, ми не шукаємо свободу. Ми навіть 

піст сприймаємо, як закріпачення, поневолення. А насправді сенс посту 

в свободі. Ми стаємо вільними від багатьох речей, які нам заважали іти 

за Христом, іди до Христа. В цьому сенсі якраз цей пафос свободи 

присутній у Великому пості і ми про це маємо пам’ятати і говорити. 

 

 Спочатку трохи математики. Піст – це шлях до Воскресіння 

Христового. І коли ми говоримо про Чотиридесятницю, ми маємо 

пам’ятати, що піст триває не 40 днів, якщо ми говоримо про їжу, а 48. 

Хоча у богословському сенсі ті вісім днів вже не вважаються постом, 

але в сенсі традиції, аскетичної дисципліни посту, вони є ще більш 

суворими. Ми маємо 40 днів Чотиридесятниці, маємо Лазареву суботу, 

Вербну неділю і маємо Страсний тиждень – всього 48 днів. 

 

 Мені дуже сподобалося висловлювання у святих отців, що піст це 

ще й десятина Богові. я одразу не зрозумів, чому? 40 і 365 – дуже 

натягнуто. А потім подивився, насправді, пісними днями в літургічному 

сенсі не вважається неділя. І ми маємо між 6 тижнями посту 4 недільних 

дня. Тобто 36 днів, а це і є десятину від року. В цьому сенсі Великий піст – 

це наша десятину Богові, десятину року, яку ми присвячуємо Богові. 

 

 Ми маємо 6 тижнів посту. Кожен тиждень посту є особливим. В 

дохристиянській і сучасній західній традиції тиждень починається з 

неділі, а не з понеділка. І дуже часто в церковній традиції сенси на 



цілий тиждень формуються в неділю. Наприклад, можна сказати, що 

піст починається з Прощенної неділі, коли ми згадуємо вигнання Адама 

і Єви з раю. І це добре пов’язується з читанням Великого покаянного 

канону протягом перших 4 днів Великого посту. І перший тиждень 

посту, таким чином, можна назвати Тижнем Каяття. 

 

 Перший недільний день під час посту – це неділя Торжества 

Православ’я. Історично ми згадуємо подію відновлення шанування ікон 

після іконоборчого періоду. І тому я пропоную вам сходити в музей 

Богдана і Варвари Хоненків в Києві. Тому що Київ – одне із трьох місць 

у світі, де є ікони доіконоборчого періоду, а в музеї Ханенків є окрема 

зала, де є три такі ікони. 

 

 Цей тиждень я б назвав тижнем Православ’я. Нам варто пам’ятати, 

що в посту є і просвітницька складова. І Православіє це не тільки форма 

обряду, це і форма віри. Піст – це час вивчати свою православну віру. 

Час перечитати Катехизис, почитати отців Церкви чи сучасних бого-

словів, щоб спробувати відповісти на запитання – що є Православ’я. 

 

 Наступної неділі в нас буде перехідне святкування богослова і 

аскета Григорія Палами, який будучи богословом, захищав 

“священнобезмолствіе” (до речі, не всі знають, що назва “Афон” 

перекладається як “без-звуку”, тобто “мовчання”). Разом з ним в цю 

неділю ми вшановуємо і Собор Преподобних Києво-Печерських. Тому 

цей тиждень я назвав би Тижнем Богослов’я і Життя. Важливо, щоб 

наше богослов’я втілювалося в нашому житті, і як раз преподобні отці є 

прикладом такого втілення. 

 

 Наступний тиждень у нас – Хрестопоклонний. Бо після Хресто-

поклонної неділі цілий тиждень посеред храму хрест і це якраз середина 

посту. Тому це той тиждень, коли ми будемо розмірковувати про Хрест. 

 

 Наступної неділі і тиждень після цього ми будемо згадувати прп. 

Іоана Ліствичника – Сходника, бо ліствиця – це сходи. І дуже важливо, 

що читання “Ліствиці” преподобного Іоана є  в  богослужбовому   уставі  

під час Великого посту. В цій книзі преподобний на прохання своїх  



 

Річні загальні збори 
 

В неділю 19-го березня 2017 р.  
після Служби Божої відбудуться  

 
Річні загальні збори  

 
Церкви св. Апостола Андрія Первозванного.  

 

Просимо всіх членів обов’язково бути присутніми. 
Буде перекуска. 

 

 
 

Annual General Meeting 
 

The Annual General Meeting of  
St. Andrew’s Ukrainian Orthodox Church  

will take place after the Liturgy on  
 

Sunday, March 19, 2017 
 

All members are asked to attend.  
Refreshments will be served. 

 



учнів розповідає про духовне сходження до Бога. До речі, це образ 

взятий не з уявного світу, він пов’язаний з реальністю. Преподобний 

Іоан був ігуменом у монастирі святої Катерини на Синаї, який біля тієї 

самої гори, де Бог давав 10 заповідей. І щодня монахи по сходах, які 

власноруч виложили з каміння, піднімалися на цю гору, щоб служити 

Літургію в храмі. По дорозі є місця, де сповідали прочан. Це приблизно 

на рівні 3 тис. метрів над рівнем моря. Ті, хто був, знають, як непросто 

туди піднятися. Тому я думаю, це той тиждень, коли ми маємо 

розмірковувати про власне духовне сходження і можемо перечитати 

“Ліствицю”. 

 

 До речі, хто був на Синаї, знає, який там схід сонця – це неземний 

пейзаж, який якраз і показує красу і велич світу, який створив Господь. 

На цьому тижні буде Маріїно стояння, під час якого ми за один вечір 

прочитаємо увесь Великий покаянний канон, який на першому тижні 

посту читали протягом перших 4 днів. Під час читання ми також 

читаємо життя преподобної Марії Єгипетської. Тому це тиждень можна 

ще назвати Тижнем Спокути. 

 

 Наступний, останній тиждень Чотиредесятниці називають “цвіто-

носним”, але я б переклав його як “квітучим”. Цей тиждень приводить 

нас до Вербної неділі. П’ятниця цього 6 тижня посту є 40 днем. 

 

 В суботу, напередодні входу до Єрусалиму Господь воскрешає 

Лазаря. Є зображення цієї події з римських катакомб – кінець ІІІ – 

початок IV ст. До речі, після воскресіння Лазар був першим єпископом 

Кіпру, де в минулому столітті під час розкопок в древньому храмі 

знайшли гробницю, на якій написано “Лазар лежить тут”. 

 

 Неді ля Входу Господнього до Єрусалиму у нас називається 

Вербною, але традиційно вона Пальмова. Бо жителі Єрусалиму 

зустрічали Ісуса з пальмовим гіллям в руках. Від цього зображення 

пальмового листя є одним з ранньохристиянських символів. Більш того 

слово “паломник” походить від традиції повертатися зі Святої Землі з 

пальмовою гілкою. Можна сказати, що паломник – це пальмовик. 



 Так ми проживемо 40 днів + 2 Великого посту и прийдемо до 

головного пункту нашої подорожі фактично – Страсного тижня. Дуже 

важливо пам’ятати, що шанування Христа і Воскресіння нерозривно 

поєднані в християнстві. Коли ми вклоняємося хресту, ми співаємо 

“Хресту Твоєму вклоняємося, Владико і Святе Воскресіння Твоє 

славимо”. Коли ми святкуємо Пасху, ми співаємо “Христос воскрес із 

мертвих, смертю смерть подолав”, таким чином згадуючи про хресні 

страждання Спасителя. 

 

 Пропоную декілька сучасних форм посту. Перша з них – це 

інформаційний піст. Ми з вами живемо в інформаційному суспільстві, і 

те, що ми споживаємо, називаємо інформаційним продуктом. Ми добре 

розуміємо, що цей інформаційний продукт може бути не пісним, 

скоромним, не корисним. Тому думаю нам, людям, які живуть в 

інформаційному світі, варто навчитися інформаційно постувати. Більше 

того, ми розуміємо, що є якість інформації і є кількість інформації. Як 

під час звичайного посту ми не вживаємо чогось певної якості, але ж ми 

і не переїдаємо. Так само і інформаційний піст потребує від нас і якісної 

добірки, і кількісної добірки інформації, яку ми споживаємо. Думаю, це 

багато чому нас може навчити в житті в сучасному світі. Це стосується 

поведінки в соціальних мережах. Це стосується новин – не обов’язково 

постійно слідкувати в твітері за стрічкою новин, можна подивитися 

підсумковий випуск. Бо іноді саме слідкування за новинами онлайн стає 

залежністю, від якої ми маємо навчитися позбавлятися.  
 

 Наступна сучасна форма посту – споживацький піст. Ми живемо у 

суспільстві споживання. І у нас “храмами” і місцями масового 

“паломництва” стали торгівельно-розважальні центри, ярмарки, ринки, 

базари, де ми проводимо дуже багато часу, блукаючи між магазинами, 

шукаючи собі найновішу модель, найдосконалішу, маючи в кармані 

попередню. Конс’юмеризм є певною залежністю. Він має свої спокуси. І 

під час посту ми можемо спробувати з цим трошки поборотися, 

згадавши, що функція одежі не тільки в тому, щоб бути модною, а їжа 

навіть з простих продуктів може бути смачною і корисною. 
 

прот. Георгій Коваленко 
 

(Джерело: www.orthodoxy.org.ua) 

http://www.orthodoxy.org.ua/


Неділя Торжества Православ’я 
 

 Ми святкуємо сьогодні день Торжества Православ’я: не торжества 

православних людей над іншими людьми, а торжества про те, що 

Православ’я як світло – сіяє, немов вогонь горить, як життя – тече по 

усьому світі. І знову-таки: не лише наше церковне Православ’я, але 

щось набагато більше за те, що ми можемо вмістити. Один раз о. 

Софроній сказав мені: “Ніхто не повинен би насмілюватись називати 

себе православним християнином, тому що бути православним, у 

повному розумінні цього слова, це означає знати Бога Таким, Який Він 

є, і поклонятися Йому духом і істиною достойно Його святості”. І хто з 

нас, хто із православних всіх часів міг би похвалитися, що він так знає 

Бога, що він так Йому поклоняється? 

 

 Православ’я є знання Бога – не про Нього, а Його Самого, глибоке, 

особисте знання, і трепетне, побожне поклоніння перед Ним. І тому ми 

можемо справді радіти, що, незважаючи на всі перешкоди, які кожен з 

нас і всі ми в сукупності ставимо перед Богом, Він відкривається нам, 

Він покоряє нас, Він виливає в нас Своє світло, Своє життя, знання й 

пізнання про Себе, і звалює нас додолу – не в приниженні, ні! – а у 

свідомості Його величі, святості, невиреченої краси, які нас спонукують 

поклонитися Йому всією любов’ю, всім трепетом, всім зачудуванням і 

замилуванням нашої душі. 

 

 І таке розуміння Православ’я наповнює серце та розум радістю про 

те, що далеко за межами Православної Церкви це Богопізнання, це 

поклоніння Богові пронизує душі мільйонів і мільйонів людей – і тих, 

хто сповідує Христа, і тих, хто не зустрів Христа, але чують Бога 

Живого, чудо Боже, і поклоняються Йому всією душею, всім розумом, 

усім життям. 

 

 Усвідомлення Православ’я – це споглядання води живої, що тече у 

всьому світі й живить всіх, хто шукає правди, і істини, і життя, і любові. 

І в цьому наша радість: що Бог підкоряє Собі, пронизує Собою, 

приводить у Своє Царство незліченну кількість людей, про яку ми самі 

не маємо й поняття. Тому що Бог бачить серця, Бог благословляє і   



 
Сьомий Вселенський Собор відбувся в 
787 році в місті Нікеї за імператриці 
Ірини (вдови імператора Лева Хозара), і 
в ньому брали участь 367 отців.  
Собор було скликано проти іконоборчої 
єресі, яка виникла за 60 років до Собору, 
за грецького імператора Лева Ісавра, 
який, бажаючи навернути магометан у 
християнство, вважав за необхідне 
знищити вшанування ікон. Ця єресь 
тривала за його сина Костянтина 
Копроніма й онука Лева Хозара.  
 

Собор осудив і відкинув іконоборчу 
єресь і визначив – ставити і покладати у 
св. храмах, разом із зображенням 
Чесного і Животворчого Хреста 
Господнього, і святі ікони, шанувати і 
віддавати їм поклоніння, підносячись 
розумом і серцем до Господа Бога, Божої 

Матері і святих, на них зображених. 
 

Після VII Вселенського Собору гоніння на святі ікони знову були відновлені 
наступними трьома імператорами: Левом Вірменином, Михайлом Бальбою 
та Феофілом і майже 25 років хвилювали Церкву.  
 

Шанування св. ікон було остаточно відновлено і затверджено на Помісному 
Константинопольському Соборі в 842 році, за імператриці Феодори.  
 

На цьому Соборі, з вдячності Господу Богу, який дарував Церкві перемогу 
над іконоборцями та всіма єретиками, встановлено свято Торжества 
Православ’я, яке належить святкувати в першу неділю Великого посту і яке 
відзначається й дотепер у всій Вселенській Православній Церкві. 
 

 

кожного – не тільки християнина, не тільки старозаповітного юдея, але і 

язичника, і того, хто в пошуку. Це так дивовижно! 

 

 Є молитва свт. Василія Великого, якого літургію ми вперше в 

цьому пості зараз звершуємо, в якій він просить благословення Божого 



тим, хто Його знає, і тим, хто Його ще не пізнав, і тим, хто противиться 

Його слову, тому що вони не можуть зрозуміти путів Божих і ще не 

стали в безмовному жаху, у трепеті перед таїною життя. 

 

 Яким же великим, яким широким і бездонним є це Православ’я! 

Так, ми радіємо про те, що Православ’я перемогло на Соборах усі давні 

єресі, усяку неправду супроти Бога, супроти людини, супроти Матері 

Божої, супроти тварини, супроти життя, і Собори проголосили рішучі 

слова істини. Але ці слова промовлені не для приниження тих, хто не 

знав свого шляху, а для того, щоб світло засяяло у їхньому розумі і в 

їхньому серці, щоб і для них розпочалося нове життя, не лише в 

зародку, але в тій повноті, яку обіцяв нам Господь. 

 

 Православ’я – шлях хресний для православних. Ми повинні не 

тільки дати Богові проникнути в наші глибини, розсіяти в нас всю 

пітьму, перемогти всяке зло, скорити нас силою Своєї любові; але й 

силою, немов би в жорнах, змолоти нас, щоб ми зробилися добрим 

борошном, здатним стати хлібом освячення. Ми маємо не тільки дати 

Богові простір діяти, але ми мусимо стати й бути, завжди, кожної миті 

нашого життя, співробітниками Божими, відкриваючи Йому шлях, 

відрікаючись у собі від всього того, що недостойне Його, відкидаючи 

себе, знаючи тільки Христа розп’ятого за нас, і воскреслого, як 

обітницю наших слави і спасіння. Тоді й ми зробимось учасниками 

подвигу тих великих отців і матерів, якими істина й життя і світло 

засяяли у світі і які відкрили іншим шлях життя. 

 

 Вступімо ж знову й знову, не жаліючи себе, забуваючи про себе, на 

цей шлях; станьмо співробітниками Божими в Його перемозі над нами, 

насамперед, над будь-якою неправдою, над будь-якою пітьмою, над 

будь-якою відсутністю або збіднінням любові; і тоді ми зробимось 

синами світла, синами Божими, як зробилися ті, кого ми сьогоднi 

згадуємо в побожній, подячній, радісній молитві. 

 

Митрополит Антоній (Сурожський) 
 

 



Lent: Journey to Pascha 
 

 When a man leaves on a journey, he must know where he is going. Thus 

with Lent. Above all, Lent is a spiritual journey and its destination is Easter, 

“the Feast of Feasts”. It is the preparation for the “fulfillment of Pascha, the 

true Revelation”. We must begin, therefore, by trying to understand this 

connection between Lent and Easter, for it reveals something very essential, 

very crucial about our Christian faith and life. 

 

 Is it necessary to explain that Easter is much more than one of the feasts, 

more than a yearly commemoration of a past event? Anyone who has, be it 

only once, taken part in that night which is “brighter than the day,” who has 

tasted of that unique joy, knows it. On Easter we celebrate Christ’s 

Resurrection as something that happened and still happens to us. For each 

one of us received the gift of that new life and the power to accept it and live 

by it. It is a gift which radically alters our attitude toward everything in this 

world, including death. It makes it possible for us to joyfully affirm: “Death 

is no more!” Oh, death is still there, to be sure, and we still face it and 

someday it will come and take us. But it is our whole faith that by His own 

death Christ changed the very nature of death, made it a passage – a 

“passover,” a “Pascha” – into the Kingdom of God, transforming the tragedy 

of tragedies into the ultimate victory.  

 

 Such is that faith of the Church, affirmed and made evident by her 

countless Saints. Is it not our daily experience, however, that this faith is very 

seldom ours, that all the time we lose and betray the “new life” which we 

received as a gift, and that in fact we live as if Christ did not rise from the 

dead, as if that unique event had no meaning whatsoever for us? We simply 

forget all this – so busy are we, so immersed in our daily preoccupations – 

and because we forget, we fail. And through this forgetfulness, failure, and 

sin, our life becomes “old” again – petty, dark, and ultimately meaningless – 

a meaningless journey toward a meaningless end. . . We may from time to 

time acknowledge and confess our various “sins,” yet we cease to refer our 

life to that new life which Christ revealed and gave to us. Indeed, we live as 

if He never came. This is the only real sin, the sin of all sins, the bottomless 

sadness and tragedy of our nominal Christianity. 



 

The Lenten Fast  
 

The word “fast” means not eating all or certain foods. As Orthodox faithful, we can 
fast completely at certain times of great importance, and especially each time 
before receiving Holy Communion. Usually, fasting means limiting the number of 
meals and/or the type of food eaten.  
 
The purpose of fasting is to remind us of the Scriptural teaching, “Man does not 
live by bread alone”. The needs of the body are nothing compared to the needs of 
the soul. Above all else, we need God, Who provides everything for both the body 
and the soul. Fasting teaches us to depend on God more fully.  
 
The first sin of our parents, Adam and Eve, was eating from the forbidden tree 
(Genesis 3:1-19). We fast from food, or a food item, as a reminder that we are to 
fast from sinning and doing evil.  
 
There are several benefits of fasting. Fasting helps us pray more easily. Our spirit 
is lighter when we are not weighed down by too much food or food that is too 
rich. Through fasting, we also learn to feel compassion for the poor and hungry 
and to save our own resources so that we can help those in need.  
 
Fasting is more than not eating food. Saint John Chrysostom teaches that it is 
more important to fast from sin. For example, besides controlling what goes into 
our mouths, we must control what comes out of our mouths as well. Are our 
words pleasing to God, or do we curse God or our brother?  
 
The other members of the body also need to fast: our eyes from seeing evil, our 
ears from hearing evil, our limbs from participating in anything that is not of God. 
Most important of all, we need to control our thoughts, for thoughts are the source 
of our actions, whether good or evil.  
 
Fasting is not an end in itself. Our goal is an inner change of heart. The Lenten Fast 
is called “ascetic”. This refers to actions of self-denial and spiritual training which 
are central to fasting.  
 
Fasting is a spiritual exercise. It is not imposed or forced upon us. In the same way 
that true repentance cannot be forced upon anyone, each of us makes the choice 
to turn away from our sinful ways and go toward our loving, forgiving Father in 
Heaven.  



 If we realize this, then we may 

understand what Easter is and why it  

needs and presupposes Lent. For we may 

then understand that the liturgical 

traditions of the Church, all its cycles 

and services, exist, first of all, in order to 

help us recover the vision and the taste 

of that new life which we so easily lose 

and betray, so that we may repent and 

return to it . . . And yet the “old” life, 

that of sin and pettiness, is not easily 

overcome and changed. The Gospel 

expects and requires from man an effort 

of which, in his present state, he is 

virtually incapable. This is where Great 

Lent comes in. This is the help extended 

to us by the Church, the school of 

repentance which alone will make it 

possible to receive Easter not as mere 

permission to eat, to drink, and to relax, but indeed as the end of the “old” in 

us, as our entrance into the “new”. For each year Lent and Easter are, once 

again, the rediscovery and the recovery by us of what we were made through 

our own baptismal death and resurrection. 

 

 A journey, a pilgrimage! Yet, as we begin it, as we make the first step 

into the “bright sadness” of Lent, we see – far, far away – the destination. It 

is the joy of Easter, it is the entrance into the glory of the Kingdom. And it is 

this vision, the foretaste of Easter, that makes Lent’s sadness bright and our 

lenten effort a “spiritual spring”. The night may be dark and long, but all 

along the way a mysterious and radiant dawn seems to shine on the horizon. 

“Do not deprive us of our expectation, O Lover of man!” 

 

Fr. Alexander Schmemann 
 
 
 

 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

В. Юровський (в пам’ять        $40.00 

  батьків) 

o. В. Федів з родиною   50.00 

  (на коляду) 

В. Заяць (в пам’ять           100.00 

  батька, Діонисія) 

П. & М. Цехош (на коляду)    100.00 

ПОЖЕРТВИ НА ХОР 

DONATIONS TO THE CHOIR 

 

Я. Бендза          $100.00 Т. Макогон        20.00 

 

 

 

Список включає пожертви від 23-го січня до 19-го лютого. 

 

 

 

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 

Березень / March 2017 
 

1-го березня, 

середа 

Велике Повечір’я з читанням 3-тої 

частини Великого покаянного 

канону прп. Андрія Критського 

6:00 вечером 

Велике Повечір’я 

3-го березня, 

п’ятниця 

Літургія Ранішосвячених Дарів 9:30 ранку Сповідь 

10:00 Літургія 

5-го березня, 

неділя 

Неділя 1-ша Великого Посту.  

Голос 4. Торжество Православ’я 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Літургія 

8-го березня, 

середа 

Літургія Ранішосвячених Дарів 9:30 ранку Сповідь 

10:00 Літургія 

11-го березня, 

субота 

Cубота задушна. Поминання 

померлих 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Літургія і за-

гальна Панахида 

12-го березня, 

неділя 

Неділя 2-га Великого Посту.  

Голос 5. Св. Григорія Палами 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Літургія 

15-го березня, 

середа 

Літургія Ранішосвячених Дарів 9:30 ранку Сповідь 

10:00 Літургія 

18-го березня, 

субота 

Cубота задушна. Поминання 

померлих 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Літургія і за-

гальна Панахида 

19-го березня, 

неділя 

Неділя 3-тя Великого Посту.  

Голос 6. Хрестопоклінна 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Літургія 

22-го березня, 

середа 

Літургія Ранішосвячених Дарів 9:30 ранку Сповідь 

10:00 Літургія 

25 березня, 

субота 

Cубота задушна. Поминання 

померлих 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Літургія і за-

гальна Панахида 

26-го березня, 

неділя 

Неділя 4-та Великого Посту.  

Голос 7. Преп. Іоана Ліствичника 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Літургія 

5:00 вечером 

ПАСІЯ 

29-го березня, 

середа 

Літургія Ранішосвячених Дарів 9:30 ранку Сповідь 

10:00 Літургія 
 

Всім членам парафії св. Андрія Первозванного! Просимо вирівняти Ваші 
членські вкладки на 2017 рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь!  


