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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.

Великий піст: путівник
Великий піст – найкраща пора року. І якщо хтось вважає, що його
початок віщує всілякі обмеження та заборони, то глибоко помиляється.
Адже Великий піст – це подорож, паломництво до великої пасхальної
радості, а хіба буває дорога без труднощів?
Як і належить будь-якій подорожі, пасхальне паломництво готує
багато цікавих зустрічей і подій. А труднощі та скорботи, які
виникатимуть дорогою, розчинятимуться радістю нашого сходження.
Мільйони віруючих в усьому світі вирушають у цю подорож, яка
приведе їх до світлого торжества Христового Воскресіння.
Розквітнути
душею,
принести
Господу
духмяні
квіти
християнських чеснот – ось мета духовного паломництва. Саме тому
Церква у своїх гімнах називає Великий піст духовною весною.
У перші чотири дні Великого посту головна подія для
православних – читання в церкві Великого покаянного канону
преподобного Андрія Критського, коли при світлі свічок у напівтемряві
православного храму лунатимуть слова глибокого покаянного плачу та
зворушливого моління перед Богом про помилування.
Покаяння – основний мотив Великого посту, головна справа на
шляху до свята. До цього нас спонукає Церква з перших днів
великоднього паломництва.
У суботу першої седмиці ми вшановуємо пам’ять великомученика
Феодора Тирона, який допоміг візантійським християнам дотриматися
посту, звелівши замість осквернених ідоложертовною кров’ю харчів
їсти коливо (відварена пшениця з медом).
Перша неділя Великого посту – Торжество Православ’я. Саме
цього дня у 842 році відбулося церковне святкування, встановлене
візантійською царицею Феодорою на честь відновленого вшанування
святих ікон. Це торжество перемоги Істини над неправдою, а також

нагадування про те, що кожна людина є образом Божим. І щоб цей образ
проявився в нас у всій повноті, ми повинні очищати себе від гріхів.
Сходячи щодалі вище на шляху до Великодня, ми не забуваємо і
про наших спочилих братів і сестер. Молитися за їх упокій Церква буде
три суботи поспіль – другу, третю і четверту. Ця молитва – свідчення
нашої любові до ближніх, адже після смерті вони не зникають, а ми не
викреслюємо їх із нашого життя. Любов вічна!
Другої неділі Великого посту ми дізнаємося про таємницю
Божественного світла, що осяває святих, які очистилися молитвою і
постом. Про нього в XIV столітті учив святитель Григорій Палама,
пам’ять якого вшановується цього дня. Це світло Преображення –
світло слави “майбутнього віку”.
Дві седмиці позаду. І з цієї висоти нам уже видно Хрест Спасителя,
без якого неможливе Воскресіння. Тому третій тиждень – Хрестопоклонний. На середину храму виноситься Святий Хрест, якому ми
вклоняємось і який шануємо як знаряддя нашого спасіння.
Четверта неділя – пам’ять преподобного Іоана Ліствичника,
вчителя духовності, автора знаменитої “Лествиці” – порадника в
боротьбі зі страстями та надбанні чеснот.
У четвер на п’ятій седмиці повністю читається канон
преподобного Андрія Критського, звершується так зване “велике
стояння”, або “стояння святої Марії Єгипетської” (сама служба в
більшості храмів звершуватиметься в середу ввечері). Під час цього
богослужіння читають житіє преподобної Марії Єгипетської, яке багато
віків поспіль є прикладом глибокого покаяння та можливості докорінної
зміни життя.
У суботу п’ятої седмиці звершується особливе свято на честь
Божої Матері – “Похвала Пресвятої Богородиці” – з читанням акафіста.
П’ята неділя Великого посту – день пам’яті преподобної Марії
Єгипетської, прославляння Божого милосердя.

Субота шостої седмиці –
Лазарева, спомин про воскресіння
Ісусом
Христом
Лазаря
Чотириденного, в якому ми бачимо
провіщення Воскресіння Христового.
Шоста неділя Великого посту –
Вербна – Вхід Господній до
Єрусалима. Цього дня освячуються
гілки верби, з ними ми стоятимемо
під час богослужіння, немов жителі
древнього Єрусалима, зустрічаючи
Христа,
Який
іде
на
хресні
страждання.
(Джелерло: “Зазимський Благовісник”
www.zazimye.info)

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. 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.
о. Петро Балога

On the Fourth Sunday of Lent – St. John of the Ladder
Lent is a time of repentance, a time when our heart of stone must be made
by the power of God into a heart of flesh, from insensitive to become
perceptive, from cold and hard to become warm and open to others, and
indeed, to God Himself.
Lent is a time of renewal when, like in spring, everything become new
again; when our life that had gone into a twilight becomes alive with all the
intensity which God can communicate to us, humans, by making us partakers
of His Holy Spirit, by making us partakers, through the Holy Sacraments and
the direct gift of God, of the Divine nature. It is a time of reconciliation, and
reconciliation is a joy: it is God’s joy, and it is our joy; it’s a new beginning.
Today is the day of Saint John of the Ladder, and I want to read to you a
few phrases of his which are relevant to the particular time of the year in
which we live:
Repentance, that is our return to God, is renewal of our baptism; it is our
effort to renew our covenant with God, our promise to change our life. It is a
time when we can acquire humility, that is peace; peace with God, peace
with ourselves, peace with all the created world. Repentance is born of hope
and rejection of despair. And one who repents is one who deserves
condemnation – and yet, goes away from the tribunal without shame, because
repentance is our peace with God. And this is achieved through a worthy life,
alien to the sins we committed in the past. Repentance is cleansing of our
conscience. Repentance implies carrying off all sadness and pain.
And if we ask ourselves how we can achieve it, how we can come to
this, how we can respond to God Who receives us as the father received the
prodigal son, a God Who has waited for us, longingly, Who, rejected, never
turned away from us – how can we respond to Him? – here is a short word
about prayer:
Don’t use in prayer falsely wise words; because it is often the simple and
uncomplicated whispering of children that rejoices our heavenly Father.
Don’t try to say much when you speak to God, because otherwise your mind

in search of words will be lost in them.
One word spoken by the publican
brought Divine mercy upon him; one
word filled with faith saved the thief on
the cross. The use of the multiplicity of
words when we pray disperses our mind
and fill it with imaginations. One word
spoken to God collects the mind in His
presence. And if a word, in thy prayer,
reaches you deeply, if you perceive it
profoundly – dwell in it, dwell in it,
because at such moments our Angel
guardian prays with us because we are
true to ourselves and to God.
Let us remember what Saint John
of the Ladder says, even if you forget
the short comments which I introduced
to make his text more readily understandable. Let us remember his words
because he was a man who knew what it means to turn to God, to stay with
God, to be God’s joy and to rejoice in Him. He is offered us in this time,
when we are ascending towards the days of the Passion, he is offered us as an
example of what grace Divine can do to transform an ordinary, simple human
being into a light to the world.
Let us learn from him, let us follow his example, let us rejoice in what
God can do by His power in a human being, and let us confidently, with faith,
with an exulting and yet serene joy follow the advice, listen to God begging
us to find a way of life and telling us that with Him, in Him we will be alive,
because He is the Truth but also the Way and also Life eternal.
Metropolitan Anthony Bloom



Where is God? How do we find God in an unbelieving world?
God is a merciful God, quick to forgive, quick to show mercy, quick to embrace us
when we turn to Him. In all of eternity our God chose to create humankind in His
image and likeness, offering His creatures the opportunity to commune with Him
in the endlessness that is time. He’s given us free will, allowing us to choose, or
not to choose, a relationship with Him. We, in our freedom, can choose between
good (God) and evil (Satan), as is our choice.
We can usually tell the difference between good and evil. Murder and theft are
obviously to be found in the evil camp, whereas kindness, philanthropic deeds,
mercy and love, are in the camp of holiness, and the divine. Yet so many feel that
God is simply a myth, a nice idea, but hardly believable. If this God they’d like to
believe in were truly real, wouldn’t He make it easier to see Him, and seek Him
out? If we are free to chose God, why doesn’t He make Himself easier to find?
Why does this God expect us to believe in Him when we can not see Him, or feel
Him? If there be a God, why doesn’t He simply make Himself known, letting us
choose or not choose communion with Him?
These are questions that many people pose, at least to themselves. Many want to
believe there is a God who cares for them, and is capable of making a difference
in their day to day struggles, but just can’t quite surrender to belief. The nihilistic
philosophy that has possessed the hearts of many young people today is based
on the despair of an age that has seen so many wars, so much poverty, so many
murders, so many children abused, and a seemingly hopeless future. How can
there be a God when so much suffering abounds in this world?
Where is God? He is in the sunrise. He is in the glorious mountains, and the vast
sea that stretches beyond the horizon. He is in the tender touch of a mother’s
hand on her newborn baby. He is in the words of absolution pronounced by the
priest after a good confession. He is in the smiling face of an old woman at the
site of a young couple holding hands. He is in the wonder of the cosmos on a
darkened night. He is in the giggle of a small child playing with his grandfather.
He is in the warmth of a kitten held in one’s hand. He is in the cross that bore the
Son of Man.
He is in the bread and wine that become His body and blood. He is the
transforming Spirit that changes hearts and makes men saints. He is closer to us
than our own breath, more loving than a grandmother’s embrace of a sick child.
He is everywhere, for there is no place He can not be. He fills all things. He is
everywhere to be seen if only we look with open eyes and open hearts.
Abbot Tryphon
(Source: www.ancientfaith.com)

Про любов до ворогів
Слово любов – найбільш обіймаюче, життєстверджуюче і найбільш
значуще і високе із всіх людських слів. Але найбільш повне поняття
любові подається у християнстві. Любов у християнському розумінні,
характеризується, як високе духовне почуття, котрому притаманні лише
найбільш щирі і чисті помисли, погляди і зміст, ця любов очищена від
приземлених понять, якими звикло характеризують її людський
недосконалий розум і бажання. Справжня любов – здатна на щирість,
безкорисливість, самопожертву, відкритість на добро і милосердя. Все ж
інше, що викривлює і спотворює цей образ і розуміння любові,
насправді не є любов’ю, а лише називається нею через недосконалість
людського розуму і розуміння. Тому Святе Письмо говорить: “Любов
довготерпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не
вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається,
не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині; усе покриває, всьому
йме віру, всього сподівається, все терпить” (1 Кор. 13:4-7).
Святі подвижники християнського благочестя стверджують: “Якщо
б ми мали істинну любов, то вона б відібрала б у нас всяке
неблагополуччя . . . Якщо б у людях була любов ми б не боялися
розбою, вбивств, насильства, грабежів, тому що істинна любов зла не
творить. Якщо б була любов, то не було б крадіжок, злодійств та іншого
зла. Якщо б була любов, люди не терпіли б наклепи, докори, обмови,
сварки, приниження та інше зло. Люди не обманювали б нас, не брехали
б нам і не лестили . . . Якщо б була любов не було б бідних і жебраків,
любов багатих доповнила б їх нестатки . . . тому що там, де є любов, там
Сам Бог, помічник і заступник любові”. Любов до ближнього є
закономірною і логічною через те, що всі люди однакові за природою,
створені за образом Божим і є дітьми Небесного Отця, таким чином
кожна людина є рівноправною з іншими людьми, і кожний християнин
зобов’язаний ставитися до інших людей так, як ставиться до себе і до
Бога. Жодне інше почуття, як то самолюбство чи гордість не може
затьмарювати справжньої любові до ближнього. Водночас Господь Бог
нікого не зобов’язує любити всіх однаково, так наприклад, любов до
рідних може бути більшою ніж любов до ближніх, але любов до

ближніх мусить бути щирою і діяльною. Через різноманітність нашого
ставлення до ближніх різновидною буває і любов і її прояви, а саме:
(1)
(2)
(3)
(4)

увічливість і привітність;
правдивість, щирість і чесність;
милосердя, благодійність;
миролюбність, любов до ворогів.

Згідно з євангельським вченням любов до ближніх, це любов до
всіх оточуючих незалежно від національності, віросповідання і
світогляду. Для прикладу візьмімо всім нам добре відому євангельську
притчу “Про милосердного самарянина” (Лк. 10:29-37). Саме тому,
любов, це той фундамент на якому повинні базуватися не лише родинні
чи дружні стосунки, але й стосунки і відносини суспільні. Відмінною
рисою християнської любові від усіх інших її розумінь є те, що вона не
є відповіддю на чиюсь любов і навіть не очікує любові у відповідь, але
кожен християнин завжди готовий чинити справи спонукувані любов’ю
з власної ініціативи, за власним бажанням і маючи на меті й надалі
чинити їх не чекаючи ані подяки, ані почестей, ані нагороди. Навіть
більше, любов до ближнього є відповіддю не лише на чиюсь потребу чи
прихильність, але й на неприязнь чи й навіть відверто вороже ставлення.
Любити своїх ворогів – означає виконувати стосовно них всі
покладені християнською любов’ю на нас обов’язки. Бачити в них
насамперед людей, ближніх, а не їхнє ставлення до нас. Чи складно
зробити це? Зробити це складно лише у тому випадку, коли ми особисто
не можемо звільнитися від власної злоби і образи, тим самим самі ж і
згіршуємося від цього, роблячи собі шкоду власними почуттями і
вчинками. Можна сказати звісно, що це понад людські сили і
можливості любити того, хто задумав чи чинить проти тебе зло. Але
звернімося до людей, котрі глибоко задумувалися над цим питанням
задовго до нас. Святитель Іоан Золотоустий каже: “Христос Ісус,
заповівши нам любов до ворогів, заповідав можливе для нас. Він не дав
би нам в обов’язок того, чого б ми не змогли виконати”. Більше того,
Ісус Христос Сам подав зрозумілий і доступний кожному приклад
любові до людей, котрі були вороже настановлені проти Нього. У
ставленні Господа до цих людей бачимо і знаходимо відповіді на всі

свої запитання, адже, Він явно показав
нам, що неможливе є можливим. Тому
людина, котра хоче бути досконалим
християнином мусить пильнувати того,
щоб дотримуватися християнської
любові у всій її повноті, особливо ж
звертати
увагу
на
любов
до
недоброзичливців. Адже, легко і просто
любити тих хто тебе любить, тих до
кого ти є прихильним, така любов не
вимагає ніяких зусиль над собою. І
навпаки любов до недругів вимагає
зусиль,
праці,
а
відповідно
вдосконалює, формує нас. Тому і
вважається, що чим людина вища за
своїми релігійно-моральними достоїнствами, тим повнішою і
досконалішою є її повага любов до ближніх.
Яким же чином ми маємо діяти задля того, щоб осягнути любов до
ворогів? Насамперед людина має осмислити те, що слова щоденної
молитви “Отче наш”: “І прости нам провини наші, як і ми прощаємо
винуватцям нашим”, це не просто слова, а вирок людини самій собі,
якщо вона не виконує того про, що говорить. Опісля людина має
попросити собі сили, мудрості і витримки у Бога через щиру молитву,
задля того щоб мати можливість виконувати Господню заповідь
належним чином. Потім, людина має зрозуміти, які причини
спонукають того чи іншого ворога ставитися до неї зле. Можливо ця
злість має хворобливий характер, а можливо для неї є якась інша
причина, може ця людина насправді чимось завинила перед ворогом або
цей ворог озлобився на неї через власну провину. Зрештою це не має аж
настільки суттєвого значення, тому що, як вважають справжні
християни. Ми ж повинні піти на примирення із усвідомлення своєї
власної недосконалості і гріховності, а відповідно і не достойності
судити інших, тому що єдиний суддя усіх – Бог.
Саме тому можемо говорити про те, що будь-який прояв
християнської любові ніколи не призводить до якоїсь втрати чи вади, а

лише до надбання і самовдосконалення, відповідно, що б ми не чинили
з любові ми чинимо насамперед на користь собі і своїй безсмертній
душі. Тому євангельська любов, являється моральною основою
взаємних відносин між християнами і їх ближніми, і сама по собі
знищує будь яку помсту. Якщо християнину заповіддю наказується
любити ворогів і благословляти тих, що ненавидять нас, то само по собі
розуміється, що ні про яку помсту не може бути і мови у християнстві.
Ісус Христос вчив любити всіх, без будь яких обмежуючих рамок
національних чи релігійних. На завершення цієї праці про любов
доречною буде стародавня латинська мудрість: “Ubi caritas ibi Deus”, що
в перекладі означає: “Де любов, там Бог”.
прот. Іван Голуб
викладач ЛПБА (ПЦУ)
(Джерело: “Київське православ’я”, www.kyiv-pravosl.info)


ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ
DONATIONS TO THE CHURCH
П. & М. Цехош (на коляду)

$50.00

М. Лозинська (на коляду)

100.00

С. Єричук
Jane & Maurice Hudon

50.00
100.00

(IMO George Novak)
200.00

І. Станько (в пам’ять

100.00

Юрія Новака)

В. & Е. Буйновські

300.00

Г. Устенко-Гайдай (в

100.00

І. & М. Клен (в пам’ять Юрія 100.00
Новака)
К. Гамара (в пам’ять

80.00

батьків)
В. Литвинець

Юрія Новака)

пам’ять Василя Гайдая)

Й. Дякун

В. Юровський (в пам’ять

Б. Богуславський (в пам’ять 200.00

Юрія Новака)
М. Лозинська (в пам’ять

300.00

100.00

Василя Лозинського)

100.00

ПОЖЕРТВИ НА ХОР
DONATIONS TO THE CHOIR
Лариса Новак (в пам’ять

$300.00

М. Лозинська

50.00

покійного брата, Юрія)

Список включає пожертви від 20-го січня до 23-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.

Обкладника: “Розп’яття” (кін. 15 ст. із Рихвалду). Історичний музей
Сяноку.
Cover: The Crucifixion (Ukrainian icon, late 5th cen.). Now in the Historical
Museum, Sanok, 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 2020
1-го березня, Неділя сиропусна, прощена. Голос 9:30 ранку Сповідь
неділя
4. Заговини на Великій піст
10:00 Св. Літургія
2-го березня,
ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ
понеділок
4-го березня,
6:00 веч. Покасереда
янний канон прп.
Андрія Критського
6-го березня, Літургія Ранішосвячених Дарів
9:00 ранку Сповідь
п’ятниця
9:30 Св. Літургія
8-го березня, Неділя 1-ша Великого Посту.
9:30 ранку Сповідь
неділя
Голос 5. Торжество Православ’я 10:00 Св. Літургія
11-го березня, Літургія Ранішосвячених Дарів
9:00 ранку Сповідь
середа
9:30 Св. Літургія
14-го березня, Поминання померлих
9:00 ранку Сповідь
субота
9:30 Св. Літургія
15-го березня, Неділя 2-га Великого Посту. Голос 9:30 ранку Сповідь
неділя
6. Св. Григорія Палами
10:00 Св. Літургія
18-го березня, Літургія Ранішосвячених Дарів
9:00 ранку Сповідь
середа
9:30 Св. Літургія
21-го березня, Поминання померлих
9:00 ранку Сповідь
субота
9:30 Св. Літургія
22-го березня, Неділя 3-тя Великого Посту. Голос 9:30 ранку Сповідь
неділя
7. Хрестопоклонна
10:00 Св. Літургія
6:00 веч. Пассія
25-го березня, Літургія Ранішосвячених Дарів
9:00 ранку Сповідь
середа
9:30 Св. Літургія
28-го березня, Поминання померлих
9:00 ранку Сповідь
субота
9:30 Св. Літургія
29-го березня, Неділя 4-та Великого Посту.
9:30 ранку Сповідь
неділя
Голос 8. Прп. Іоана Ліствичника 10:00 Св. Літургія
Запрошуємо всіх приєднатися до нашої громади і вступити в члени парафії св.
Андрія Первозванного! Аплікацію можна одержати в церковній канцелярії.
Всім членам нашої парафії! Просимо вирівняти Ваші членські вкладки на 2020
рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь!

