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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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Великий піст: Передусім не можна їсти ближнього 
 

 Якщо пересічну людину спитати, що таке піст, більшість 

відповість: це – коли неможна їсти ковбаси. Але існує альтернативне 

визначення. Його пропонує Іоан Золотоуст: “Істинний піст є ухиляння 

від зла, угамування язика, відкладання гніву, приборкання похоті, 

припинення наклепу, брехні та клятвопорушення. Хто обмежує піст 

лише утриманням від їжі, той найбільше ганьбить його. Ти постуєш? 

Доведи мені це своїми справами. Яка користь, коли ми утримуємося від 

м’яса і риби, а братів своїх угризаємо і з’їдаємо?” 

 

 Тож подивимося на духовну складову постування, розглянувши 

історію його виникнення та особливості початку. Великий піст – це час 

нашого духовного і тілесного відродження до Світлого Христового 

Воскресіння. Коріння постування – ще у старозавітній традиції, коли 

народ Божий у відповідальні та важкі моменти історії накладав на себе 

обмеження в їжі й посилював молитву. 

 

 Великий піст у православних християн – найдавніше установлення, 

яке корінням своїм сягає ще апостольських часів. Як дізнаємося з 

Євангелія, початку земної проповіді Господа Ісуса Христа також 

передував піст – коли Спаситель постував у пустелі сорок днів, а 

наприкінці пройшов через спокушання від диявола. Майже стільки – 

шість тижнів – триває Великий піст у православних, який завершується 

святом Входу Господнього до Єрусалима. Після цього настає окремий 

часовий відрізок, так званий Страсний Тиждень, – ось чому загальна 

кількість пісних днів – сорок вісім, і останні шість із них – 

найвідповідальніші, присвячені згадці про спокутні страждання Сина 

Божого за людство. 
 

 Перший тиждень Великого Посту – дуже важливий. Він вводить 

нас в особливий духовний ритм життя, закликаючи бути стриманими в 

їжі й побуті, уникати зайвих розваг, натомість відвідувати, якомога 

частіше, неповторні великопісні богослужіння. Від понеділка до 

четверга першого тижня в храмах лунає Великий покаянний канон 

преподобного Андрія Критського, який крізь образи Біблії – від Старого 

до Нового Завіту – проводить душу стежкою каяття. 



 Багато людей питають: чого не можна їсти під час Великого посту? 

Церква з усією відповідальністю наголошує: передусім не можна їсти 

ближнього. Що ж стосується звичайного харчування – це рослинні 

продукти. Хоча діти, літні люди, вагітні та хворі, а також подорожуючі 

й ті, хто важко фізично працює, можуть споживати те, що є необхідним 

для них за станом здоров’я та рекомендаціями лікарів. 

 

 Тим, хто не має протипоказань за станом здоров’я, варто проявити 

здоровий глузд та споживати пісну їжу в такому меню, яке здатне 

підтримувати працездатність храму людської душі – тобто нашого тіла. 

І не забувати: ще апостол Павло казав, що склад їжі не наближує і не 

віддаляє нас від Бога. Та й піст без молитви та без справ милосердя 

ніколи не принесе бажаного результату. 

 

 До речі: в часи Вселенських Соборів утримання від м’яса 

розглядалося насамперед як можливість заощадити певні кошти на 

годування убогих. Тому навряд чи, пісний стіл з надзвичайно дорогих 

морепродуктів, екзотичних фруктів та різноманітних рослинних 

делікатесів по-справжньому пісний в очах Христа. 

 

 Аскет та досвідчений пісник, святитель Іоан Золотоуст надавав 

наступні поради для правильного посту: “Якщо побачиш жебрака, 

подай милостиню; якщо побачиш ворога, помирися; якщо побачиш 

свого друга щасливим, не заздри; якщо побачиш красиву жінку, пройди 

повз неї. Нехай постують не самі вуста; а й зір, і слух, і ноги, й руки, й 

все тіло. Нехай постують руки, залишаючись чистими від крадіжок і 

хабарів. Нехай постують ноги, припинивши ходити на протизаконні 

видовища”. 

 

 Господь закликає під час посту відмовитись від похмурого 

обличчя, звершуючи постування не зовні, а в серці. Отже, увійдімо у 

Великий піст бадьорими, адже недарма для православних це – весна 

духовна, час, коли наша душа прикликана знову воскреснути разом із 

Воскреслим Христом! 

 

о. Георгій Коваленко 
 



 

Розпочинається Великий Піст. Великий не тільки тому, що найдовший, але також тому, 

що має велике значення для мого спасіння. Постячись 40 днів, я наслідую Христа, котрий 

постився 40 днів і ночей на пустині. Христос постив на самотності. В сьогоднішньому 

Євангелії Він також нас закликає постити на самотності, як би на пустині. В таємниці, не 

для людей, лише для Бога. Чому? Тому що саме по собі умертвіння і не споживання їжі 

нічого не варте. Коли я роблю це на показ, ефект від цього ще гірший, ніж коли б я взагалі не 

постив і чесно про це сказав. Натомість коли я пощу з вірою, коли вважаю це моєю 

особистою жертвою для Бога чогось мені дорогого, тоді це приносить велику користь. 
 

Богу піст не потрібний, він потрібний мені, щоб я зріс у вірі і любові до нього. Власне 

відмовляюся від чогось не просто так, бо так треба, але тому, що хочу замість цього 

заповнити моє серце ще більше Божою присутністю. Відмовляюся від марнування часу, 

щоб мати більше часу на молитву. Відмовляюся від гучних забав, щоб брати участь у 

релігійних богослужіннях. Відмовляюся від їжі, щоб на заощаджені гроші купити поїсти 

бідним. Відмовляюся від пиття, щоб краще зрозуміти слова псалмопівця: “Як лань 

прагне до водних потоків, так душа моя прагне до Тебе Боже. Душа моя жадає Бога, Бога 

живого” (Пс. 42:2). Якщо не буде того другого елементу, тобто того, що я робитиму взамін 

за те, від чого відмовляюся, тоді не варто взагалі від чогось відмовлятися. Бо це буде 

лише на показ. Це буде лицемірством, яке Христос в Євангелії засуджує. Це не буде 

щирим, від усього серця. Саме таким повинен бути піст – від усього серця, з любові. 

Інакше це лише акторство. 
 

Під час Великого Посту Бог хоче розпалити мою любов у моєму серці, щоб воно було 

більш відкрите на Нього і на ближнього, більш любляче, більш співчуваюче, більш 

братерське. Бог хоче, щоб піст був не ціллю, як це є у лицемірів, але засобом, як це є у 

справжніх християн. Засобом до більшого пізнання Бога, пізнання ближнього і його 

справ і проблем, пізнання себе і своїх слабкостей. Пізнати, щоб краще полюбити, щоб 

наблизитися, щоб поєднатися – з Богом та з ближнім. Братерське поєднання і 

пробачення – один з найголовніших елементів посту. На це треба звернути більшу 

увагу, ніж на стриманість від їжі. Від цього залежить також, чи в змозі ми будемо 

отримати прощення від Бога. Якщо я не вмію прощати, я не буду в змозі щиро 

розкаятися і прийняти прощення від Бога. 
 

Постити – це полюбити ще більше. Це почати виконувати головну заповідь: любові Бога 

від усього серця, з усієї душі, з усіх сил і думок, а ближнього, як самого себе. Моя любов 

до Бога не повинна бути на показ, але повинна проявлятися у любові до ближнього. Це 

власне і є справжній піст, про який ще до Христа говорив пророк Ісая (Іс. 58:1-12). 
 

о. Петро Балога 

 



Taking It Seriously 
 

Fr. Alexander Schmemann 

(excerpted from Grent Lent) 
 

 What could be not only a normal but a 

real impact of Lent on our existence? This 

existence (do we need to recall it) is very 

different from the one people led when all 

these services, hymns, canons, and 

prescriptions were composed and 

established. One lived then in a relatively 

small, mainly rural community within one 

organically Orthodox world; the very 

rhythm of one’s life was shaped by the 

Church. Now, however, we live in an 

enormous urban, technological society 

which is pluralistic in its religious beliefs, secularistic in its worldview, and 

in which we Orthodox constitute an insignificant minority. Lent is no longer 

“visible” as it was, let us say, in Eastern Europe or in Greece. Our question 

thus is a very real one; how can we – besides introducing one or two 

“symbolical” changes into our daily life – keep Lent? 

 

 It is obvious, for example, that for the great majority of the faithful the 

daily attendance at Lenten worship is out of the question. They continue to go 

to church on Sundays, but, as we already know, on Sundays of Lent the 

Liturgy, at least in its externals, does not reflect Lent and thus one can hardly 

have even a “feel” of the Lenten type of worship, the main means by which 

the spirit of Lent is communicated to us. And since Lent is in no way 

reflected in the culture to which we belong, it is no wonder, then, that ours 

today is mainly a negative understanding of Lent – as a season when certain 

things such as meat, dancing and entertainments are forbidden. The popular 

question, “What are you giving up for Lent?” is a good summary of that 

common negative approach. In “positive” terms, Lent is viewed as the time 

when we must fulfill the annual “obligation” of Confession and Communion 

“and not later then Palm Sunday”, as I have read in a parish bulletin. This 

 

First Sunday of the Great Fast 
Тriumph of Orthodoxy 



obligation having been fulfilled, the rest of 

Lent seems to lose all positive meaning. 

 

 Thus it is evident that there has 

developed a rather deep discrepancy 

between, on the one hand, the spirit or the 

“theory” of Lent, which we tried to outline 

on the basis of Lenten worship, and on the 

other hand, its common and popular 

understanding which is very often shared 

and supported not only by laity but also by 

clergy themselves. For it is always easier 

to reduce something spiritual to something 

formal rather than search for the spiritual 

behind the formal. We can say without any 

exaggeration that although Lent is still 

“observed”, it has lost much of its impact on our lives, has ceased to be that 

bath of repentance and renewal which it is meant to be in the liturgical and 

spiritual teaching of the Church. But then, can we rediscover it; make it again 

a spiritual power in the daily reality of our existence?  
 

 The answer to this question depends primarily, and I would say almost 

exclusively, on whether or not we are willing to take Lent seriously. However 

new or different the conditions in which we live today, however real the 

difficulties and obstacles erected by our modern world, none of them is an 

absolute obstacle, none of them makes Lent “impossible.” The real root of 

the progressive loss by Lent of its impact on our lives lies deeper. It is our 

conscious or unconscious reduction of religion to the superficial nominalism 

and symbolism which is precisely the way to by-pass and to “explain away” 

the seriousness of religion’s demands on our lives, religion’s demand for 

commitment and effort. This reduction, we must add, is in a way peculiar to 

Orthodoxy. Western Christians, Catholics or Protestants, when faced with 

what they consider as “impossible” would rather change religion itself, 

“adjust” it to new conditions and thus make it “practicable.” Quite recently, 

for example, we have seen the Roman Church first reduce fasting to a bare 

minimum and then practically dispose of it altogether. With just and 

righteous indignation, we denounce such an “adjustment” as a betrayal of 

 
 

Second Sunday of the Great Fast 
St. Gregory Palamas 



Christian tradition and as a minimizing of 

Christian faith. And indeed, it is the truth 

and the glory of Orthodoxy that it does 

not “adjust” itself to and compromise 

with the lower standards, that it does not 

make Christianity “easy”. It is the glory 

of Orthodoxy, but certainly not of us 

Orthodox people. Not today, not even 

yesterday, but long ago we have found a 

way to reconcile the absolute demands of 

the Church and our human weakness, and 

this not only without “losing face” but 

with additional reasons for self-

righteousness and good conscience. The 

method consists of fulfilling these 

demands symbolically, and symbolic 

nominalism permeates today our whole religious life. Thus, for example, we 

would not even think of revising our liturgy and its monastic regulations – 

God forbid! – we will simply keep calling a one-hour service an “All-Night 

Vigil” and proudly explain that it is the same service the monks of the Lavra 

of St. Sabbas served in the 9th century. In regard to Lent, instead of asking 

fundamental questions – “What is fasting?” or “What is Lent?” – we satisfy 

ourselves with Lenten symbolism. In church magazines and bulletins appear 

recipes for “delicious Lenten dishes,” and a parish might even raise some 

additional money by means of a well-advertised “tasty Lenten dinner”. So 

much in our churches is explained symbolically as interesting, colourful 

customs and traditions, as something which connects us not so much with 

God and a new life in Him but with the past and the customs of our 

forefathers, that it becomes increasingly difficult to discern behind this 

religious folklore the utter seriousness of religion. Let me stress that there is 

nothing wrong in the various customs themselves. When they appeared they 

were the means and the expressions of a society taking religion seriously; 

they were not symbols, but life itself.  
 

 What happened, however, was that as life changed and became less and 

less shaped by religion in its totality, a few customs survived as symbols of a 

way of life no longer lived. And what survived was that which on the one 

 

 

Third Sunday of the Great Fast 
Veneration of the Holy Cross 



hand is most colourful and on the other 

hand the least difficult. The spiritual 

danger here is that little by little one 

begins to understand religion itself as a 

system of symbols and customs rather 

than to understand the latter as a challenge 

to spiritual renewal and effort. More effort 

goes into preparing Lenten dishes or 

Easter baskets than into fasting and 

participation in the spiritual reality of 

Easter. This means that as long as customs 

and traditions are not connected again 

with the total religious worldview which 

produced them, as long as symbols are not 

taken seriously, the Church will remain 

disconnected from life and have no power 

over life. Instead of symbolizing our “rich heritage”, we must start 

integrating it into our real life. 

 

 To take Lent seriously means, then, that we will consider it first of all on 

the deepest possible level – as a spiritual challenge which requires a 

response, a decision, a plan, a continuous effort. It is for this reason, as we 

know, that the weeks of preparation for Lent were established by the Church. 

This is the time for the response, for the decision and the planning. And the 

best and easiest way here is to follow the Church’s guidance – be it only by 

meditating on the five Gospel themes offered to us on the five Sundays of the 

pre-Lenten season: That of desire (Zacchaeus), of humility (Publican and 

Pharisee), of the return from exile (Prodigal Son), of the judgment (Last 

Judgment) and of forgiveness (Forgiveness Sunday). These Gospel lessons 

are not merely to be listened to in church; the whole point is that they are to 

be “taken home” and meditated upon in terms of my life, my family situation, 

my professional obligations, my concern for material things, my relation to 

the concrete human beings with whom I live. If to this meditation one adds 

the prayer of that pre-Lenten season, “Open to me the gates of repentance, O 

Giver of Life”, and Psalm 137 – “By the rivers of Babylon” – one begins to 

understand what it means to “feel with the Church” how a liturgical season 

 

 
 

Fourth Sunday of the Great Fast 
St. John of the Ladder 



colours daily life. It is also a good time to 

read a religious book. The purpose of this 

reading is not only to increase our 

knowledge about religion; it is mainly to 

purify our mind from all that which 

usually fills it. It is simply incredible how 

crowded our minds are with all kinds of 

cares, interests, anxieties, and impressions, 

and how little control we have over that 

crowd. Reading a religious book, 

concentrating our attention on something 

entirely different from the usual contents 

of our thinking, creates by itself another 

mental and spiritual atmosphere. These are 

not “recipes” – there may be other ways of 

preparing oneself for Lent. The important 

point is that during this pre-Lenten season we look at Lent as it were from a 

distance, as something coming to us or even perhaps sent to us by God 

Himself, as a chance for a change, for renewal, for deepening, and that we 

take that forthcoming chance Seriously, so that on Forgiveness Sunday when 

we leave our home for Vespers we may be ready to make ours – be it only in 

a small way – the words of the Great Prokeimenon which will inaugurate 

Lent: Turn not away Thy face from Thy servant, For I am afflicted. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fifth Sunday of the Great Fast 

St. Mary of Egypt 



 

Community Announcement 
Congratulations to Lilia Zolotousca and Andrew Jacobchuk on the occasion of the 

baptism of their daughter, Andrea. We wish the parents joy in their daughter, and every 

blessing to the newly-baptized Andrea. God grant you many years! 
 

 

Світ і чернецтво 
 

 Зміна світу впливає на чернецтво. Але чернецтво має залишатися 

незмінним. Зниження статусу православного чернецтва в епоху 

секуляризації є неприпустимим. 

 

 Церковне життя не повинне піддаватися ніяким впливам. Його 

постулати зобов’язані зберігатися, чернечі ідеали не слід переглядати. 

Вони повинні продовжувати дарувати суспільству дух аскези, 

стриманості і смирення, які так важливі в нашому житті. У період свого 

розквіту чернецтво дарувало славу Церкви. Зараз же чернецтво 

представляється світу чимось зайвим, несучасним, марним і навіть 

шкідливим. 

 

 І навіть процерковні люди, або практикуючі віруючі часом з 

побоюванням дивляться на відхід молодих людей в монастирі, кажучи, 

що суспільство в цих молодих людей має більшу потребу. Відхід в 

монастир освічених, талановитих і розумних людей здається 

неправильним. Але чернецтво є церковний інститут, що зростив 

багатьох святих. Аскеза, ісихазм, молитва святих як в пустелі, так і в 

монастирях, відкрили щось високе і важливе, показали, що таке 

рівноангельське життя. 

 

 Св. Іоан Ліствичник говорив, що освічені ченці явили світу світло 

Христове. Святі ченці й пустельники користуються в Церкві особливим 

шануванням. Богослов’я ісихазму, що захищало православну догматику, 

зародилося саме в чернечих колах. Невідомих, затворників, смиренних 

ченців Церква підвищувала до патріархів та інших обраних чинів. 

Чернецтво подарувало світу найвідоміших місіонерів, гімнографів, 



письменників і проповідників. 

Воно розкрило глибину, 

важливість і загальність 

Євангелія. Ченці без зайвих 

слів показали це прикладом 

власного життя. Всьому 

мирському і матеріаліс-

тичному ченці протиставили 

православну духовність з її 

ідеалами очищення, освіти і 

обожнення. Вони засновують 

чесноту замість злості, 

помірність – замість переси-

чення, бідність – замість багатства. 

 

 Протягом усього життя чернець докладає всіх зусиль, щоб 

навчитися смирення і покаяння. Вони борються за викорінення егоїзму, 

пристрастей і гріховності. 

 

 Згідно святому Никодиму Святогорцю, монастирі є гаванню 

спасіння, майстернею чеснот і житлом святості. Монастирі ґрунтуються 

на ченцях – слухняних, терплячих, тихих, лагідних, хто любить Бога і 

ближнього. Чернець намагається досягти первозданної досконалості 

своєї особистості, обожнення і святості. Чернече життя присвячує себе 

святому, прагне до безгрішності, відчуває священний трепет 

Божественної любові. Чернець втілює святу мудрість, духовність, 

творить молитву, смуткує про гріхі і радіє Божественним дарам: 

радості, надії і безстрашності. Поступово воля ченця ототожнюється з 

волею Божою. Чернець проводить своє життя в боротьбі з егоїзмом і 

підлабузнюванням, з жагою до насолоди і марнославством. 

 

 На Святій Горі найбільше шанується Богородиця. Отці – святогорці 

схиляються перед Пресвятою Богородицею – зразком чистоти, 

лагідності і смиренності. Богородиця терпляче зносить мирську фальш і 

дріб’язковість, вселяючи надію. Старці спонукають всіх вести 

богобоязливе життя.   Зараз на тлі занепаду культури спостерігається  



 

Серед предметів неосяжного світу бачу себе, людину? Хто я? Звідки і для чого з'явився на 

землі? Яка взагалі мета мого існування? Яка причина і мета мого земного життя, цієї 

подорожі, короткої в порівнянні з вічністю, довгої і важкої у відношенні до самого себе? 

Приходжу до буття несвідомо, без будь-якої згоди з мого боку; іду з цього життя проти 

моєї волі, у час невідомий і непередбачений. Приходжу і відходжу як невільник. Більше 

того, приходжу і відходжу як творіння. Живу на землі, не знаючи майбутнього. Мені не 

відомо, що станеться зі мною через день, через кілька хвилин. Постійно зустрічаюся з 

несподіваним, постійно перебуваю під впливом обставин, які підкорюють мене собі. 

Лише звичка, лише життя у несвідомості примиряє з таким дивним станом, який не 

можна не помітити. Що робиться зі мною, коли я, пробувши на землі короткий час, 

зникаю з її обличчя. Зникаю у невідомість, як і кожна людина. Спосіб відходу мого із 

земного життя страшний: він називається смерть. З поняттям про смерть поєднане 

поняття про кінець існування, але в мені живе невільне, природне переконання, що я – 

безсмертний. Відчуваю себе безсмертним: постійно дію за цим почуттям. Ті, які 

помирають при свідомості, говорять і діють так, як ті, які відходять і переселяються, а 

зовсім не як ті, які знищуються. Людина – таємниця для себе самої. 
 

Невже ця таємниця закрита остаточно, і немає ніякого засобу, щоб розкрити її? Так! Закрив її 

для людини гріх. Людина позбавлена справжнього самоспоглядання і самопізнання. 
 

Таємниця – людина – відкривається у тій мірі, яка доступна і потрібна для нас від Бога, 

який став людиною, Ісусом Христом, в Якому всі скарб премудрості й пізнання заховані 

(Кол. 2;3). 

свт. Ігнатій Брянчанінов, “Слово про людину"  
 

 

розквіт чернецтва. Одні люди ігнорують, проявляють байдужість і 

навіть борються з Богом, в той час як інші продовжують любити Його, і 

ця любов приводить їх в монастирі. 

 

 Монастирі – це надійні укриття, чисті джерела і медоносні 

стільники. Влаштовані в красивих місцях, монастирі – це місця 

благочестивого паломництва, підкріплення душевних сил, училище, яке 

направляється Святим Духом, житло благочестя. Жіночі та чоловічі, 

стародавні і нові, нечисленні і численні монастирі – всі вони маяки, які 

висвітлюють житла духовних воїнів, які надихають, благословляють і 

надихають. 
 

чернець Мойсей Святогорець 
 

(Джерело: www.kyiv-pravosl.info) 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

В. Юровський (в пам’ять $120.00 

  батьків) 

В. Литвинець (на коляду)     50.00 

В. Твердохліб       50.00 

 

ПОЖЕРТВИ НА ХОР 

DONATIONS TO THE CHOIR 

 

В. Костюк      $30.00 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обкладинка: Розп’яття з пристояними. Клеймо ікони “Воздвиження 

Чесного Хреста”. XV ст., с. Здвижeнь, тепер  – Польща. 

Cover: The Crucifixion. Detail from the icon “Elevation of the Holy Cross”. 

15th cen., Zdvyzhen’ (now Poland). 

 

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 2018 

3-го березня, 

субота 

Cубота задушна. Поминання 

померлих 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

4-го березня, 

неділя 

Неділя 2-га Великого Посту.  

Голос 6. Св. Григорія Палами 

9:00 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

7-го березня, 

середа 

Літургія Ранішеосвячених Дарів 9:00 ранку Сповідь 

10:00 Літургія 

10-го березня, 

субота 

Cубота задушна. Поминання 

померлих 
9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

11-го березня, 

неділя 

Неділя 3-тя Великого Посту.  

Голос 7. Хрестопоклінна 

9:00 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

14-го березня, 

середа 

Літургія Ранішеосвячених Дарів 9:00 ранку Сповідь 

10:00 Літургія 

17-го березня, 

субота 

Cубота задушна. Поминання 

померлих 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

18-го березня, 

неділя 

Неділя 4-та Великого Посту.  

Голос 8. Преп. Іоана Ліствичника 

9:00 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

21-го березня, 

середа 

Літургія Ранішеосвячених Дарів 9:00 ранку Сповідь 

10:00 Літургія 

24-го березня, 

субота 

Субота Акафістна. Похвала 

Пресвятої Богородиці 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

і Акафіст 

25-го березня, 

неділя 

Неділя 5-та Великого Посту. Голос 

1. Преп. Марії Єгипетської  

9:00 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

6:00 веч. ПАСІЯ 

Служитиме 

Єпископ АНДРІЙ 

28-го березня, 

середа 

Літургія Ранішеосвячених Дарів 9:00 ранку Сповідь 

10:00 Літургія 

31-го березня, 

субота 

Лазарева Субота. Воскресіння 

прав. Лазаря 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 
 

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

 

All members of St. Andrew’s parish are asked to remit their membership dues for 
2018 at their earliest convenience. Thank you for your co-operation! 


