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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 
п0риготувати 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. 

 

 

mailto:office@standrewuoc.ca


Неділя про cліпого, 6-та по Пасці 
 

 Сьогодні ми з вами слухали Євангельське читання про те, як 

Господь наш Ісус Христос подарував зір сліпій від народження людині. 

Чимало з нас носять окуляри й на власному досвіді знають наскільки 

погано бути сліпим. Слава Богу, що в повній мірі ми цього не знаємо. 

Ми не знаємо, що таке повна темрява та абсолютна безнадія – не бачити від 

народження білого світу, а головне – знати, що не побачиш його вже ніколи. 

 

 Уявіть собі, що звичні нам окуляри, які ми тепер усюди та завжди 

носимо, існують досить недовго. Точної дати їх появи назвати не може 

ніхто, але вчені погоджуються з думкою, що вони з’явилися десь у три-

надцятому столітті, не раніше. До того часу люди з поганим зором буди 

приречені. Навіть при найбільшому своєму багатстві, вони нічого не могли 

зробити для того, щоб позбутися своєї вади та краще орієнтувати там де 

вони жили, щоб робити те, що вони хочуть робити. Сьогодні люди, які 

носять окуляри, а їдуть в далеку дорогу, то часто беруть із собою ще 

одну пару на всякий випадок, щоб підстрахуватися. Бо дійсно, без 

окулярів людина з поганим зором потрапляє в безвихідну ситуацію. 

 

 Тому, можу вам сказати навіть із власного досвіду, що дуже добре 

розумію цього чоловіка, який відчував нестерпний жах і відчай з того, 

що його на все життя чекає безпросвітна темрява. Його особиста зустріч 

із Христом, яка змінила існуючий хід речей, також є важливою і для нас 

із вами. Але не тільки тому, що ми носимо окуляри і буваємо фізично 

сліпими чи погано бачимо. Насправді, цей Євангельський фрагмент 

трохи про інше. Він про те, що кожен із нас може мати поганий 

духовний зір. 

 

 Що ж таке духовний зір? І, як знати, що він у нас поганий? Чимало 

людей, які приходять до Сповіді, або просто розмовляючи зі 

священиком, відверто дивуються, які в них можуть бути гріхи, якщо 

вони “нікого не вбили та нічого не вкрали”, а навіть коли й крали, то їх 

ніхто не зловив на гарячому. А оскільки їх ніхто не зловив, то вони 

переконані в тому, що гріхів ніяких не мають та каятися їм немає в 

чому. Не раз можна почути від людей, що вони не ходять сповідатися 



лише тому, що не мають жодних гріхів. Як би для нас це не звучало 

дивно та смішно, такі люди справді існують серед нас. Це можуть бути 

навіть наші родичі, друзі та близькі. При духовній сліпоті люди не 

мають внутрішньої потреби в покаянні. І саме від цієї хвороби Господь 

хоче нас сьогодні застерегти. 

 

 Разом із тим, що люди не бачать своїх гріхів – злочинів проти 

істини, які вони роблять перед самими собою та перед Богом, існує 

чимало випадків, коли ми проявляємо свою сліпоту духовну стосовно 

тих людей, які нас оточують. Наприклад, коли священик говорить 

проповідь, а його ніхто не слухає. Або буває так, що дружина хоче 

пояснити своєму чоловіку, або чоловік дружині щось важливе, а ті їх не 

розуміють. Або дитина намагається попросити батька про допомогу, 

або ще щось, а той не знаходить це важливим та ігнорує її. Або коли 

мама просить свого сина чи доньку допомогти їй у чомусь, а ті її не 

чують та не допомагають. 

 

 Можемо зустріти дуже багато таких і подібних випадків, коли ми 

замість сутності людини бачимо лише ті послуги, або користь, яку вони 

нам можуть принести. Коли ви приходите в магазин, то консультант 

одразу запитує вас, чим вони вам можуть допомогти? Хіба він дійсно 

хоче нам допомогти? Ні, звичайно. Їм всього лиш потрібні наші гроші. 

Точно так само й у багатьох інших випадках ми можемо грішити тим, 

що нам не цікава правдива сутність людини, ми її просто не бачимо. 

Нам важливо лиш те, яким способом і коли ми змогли б її використати. 

 

 У цьому контексті нинішній фрагмент Святого Писання для нас 

надзвичайно важливий. Він показує нам те, що Господь наш Ісус 

Христос може та головне – хоче нас зробити духовно зрячими. Він хоче, 

щоб ми в кожній людині, яку ми зустрічаємо, бачили образ Божий, 

побачили ту таємницю, яку потрібно скрупульозно та не поспішаючи 

розкривати. 

 

 Ми з вами надто часто недооцінюємо людей. Часто ми думаємо про 

людей гірше, і майже ніколи не погоджуємося, що якась людина, з якою 

ми спілкуємося, або навіть близько дружимо, є рівною нам. Ми добре 



знаємо, що вони завжди в 

чомусь бувають нижчі та гірші 

від нас. У  таких міркуваннях 

теж проявляється наша ду-

ховна сліпота. Той, хто хоче 

послужити Богу, хоче дійсно 

називатися християнином, по-

винен дуже добре розуміти такі 

речі. 

 

 У певному сенсі люди є 

рівними Богу – вони сотворені 

богоподібними. Коли ми 

стоїмо в храмі та священик 

кадить спочатку іконостас а 

потім у наш бік, то він кадить 

не храм із нашого боку, а кадить нас. За вченням Церкви людина була 

створена на образ Божий та в кожному з нас є частинка того Божества. 

У цьому сенсі ми маємо не тільки етимологічну, але й фактичну, 

богословську схожість між людиною та іконою. І про це також треба 

говорити сьогодні. Для Бога кожен із нас має неймовірну цінність. А 

відтак, та людина, яка не здатна бачити й розуміти цієї цінності в інших 

людях, перебуває в страшному стані духовної сліпоти. Саме тому Церква 

нас попереджує, що коли ми не будемо приймати ті закони духовного 

життя, які нам об’явив Господь, то ми загинемо. Помремо спочатку 

духовно, а потім тілесно, або навпаки: спочатку тілесно, а потім – духовно. 

Маємо знати, що існує в людини дві смерті, як про це розповідає Святе 

Писання. Перша смерть – фізична, коли наша душа покидає тіло. Друга 

смерть – духовна, коли наша душа покидає Бога. Така смерть уже 

остаточна та безповоротна. 

 

 Тому, поки ми ще маємо відносно сил, маємо ще часу та 

можливостей, то повинні шукати Царства Божого та правди Його, а все 

інше додасться нам. І зовсім не випадково Господь показує нам, що це 

лише від нас залежить, чи захочемо ми зцілитися чи ні. Пригадуєте, що 

Христос плюнув на землю, зробив таку мазь із глини та помастив очі 



сліпцеві. І лише по цьому сказав піти вмитися в купальні Силоам. Для 

чого це було потрібно? Хіба Спаситель не міг би здійснити чудо без цієї 

глини? Справа, звісно, не в лікарській мазі. Цей епізод потрібен був 

сліпцеві для того, щоб він тим, що піде в купальню засвідчив свою віру 

в Христа. Якби він не пішов до Силоаму, то б так і залишився сліпим, 

бо не послухав Бога. 

 

 Так ми маємо пам’ятати, що Господь сьогодні й нас із вами хоче 

зцілити. Незалежно від наших хвороб, – які б вони страшні не були, 

Господь завжди хоче повернути нам наше духовне та фізичне здоров’я. 

Головне, щоб ми були готовими прийняти це. Що буде з людиною, які 

ми не заслужено вручимо медаль? Вона не буде її цінувати, бо медаль – 

фальшива. А що буде, коли медаль дають людині, яка дійсно її 

заслужила, наприклад, на війні? Вона добре розуміє, що така медаль 

далася надзвичайно дорогою ціною: ціною поту й крові, а може й 

людських смертей. Це дві однакові, але цілком різні медалі. Одинакові 

по формі, а різні за змістом і значенням. 

 

 Господь хоче, щоб ми цінували Його дари, щоб ми прагнули стати 

кращими. Щоб ми могли сказати щиро, що коли ми молимося, а Бог нас 

не чує, то це не тому, що ніякого Бога немає, або Він глухий до нас, а 

тому, що ми грішники не варті того, щоб нам відповідав Творець 

всесвіту! Не достойні ми того, щоб Він, за першим нашим наказом, 

виконував усі наші забаганки. 

 

 Немає жодного випадку, коли б Господь нас не почув! Він знає усі 

наші думки, ще ми не встигнемо їх промовити вголос. Бог – 

Всезнаючий. Він знає наші думки, ще коли нас самих не було, ми ще не 

народилися. Нас ще немає, але Він знає що ми будемо, ким ми будемо, і 

про що будемо думати! Отже, коли молимося, то повинні бути готовими 

почути від Бога “ні”. Ось як треба казати Йому, молячись: Господи, я 

багато не можу. Я слабкий чи слабка, маю багато немочей та пороків. 

Але я хочу Тобі служити. І хоча поки нема в мене добрих справ, то 

подивися на моє відкрите для Тебе серце! 
 

 Нічого доброго без Бога ми зробити не зможемо, як би не 

старалися. Без Його благословення всі наші труди будуть намарними. 



Коли ми згадуємо, як три мудреці принесли новонародженому 

Спасителю дарунки, у відомому та улюбленому всіма Різдвяному 

сюжеті, маємо знати, що історично це правильна історія, але символічно 

та догматично – не зовсім. У дійсності, це не люди приносять дари Богу, 

а Сам Бог обдаровує людей всім, що їм потрібно для користі – всіма 

благами які ми маємо, або про які мріємо. 

 

 Тож, намагаймося більше працювати над собою. Цінуймо кожну 

хвилину свого життя. І поки ми ще відносно здорові та можемо ходити 

до храму самі, або самі можемо читати з молитовника якісь молитви, то 

треба це робити не чекаючи, поки нас до храму будуть нести чотири 

чоловіка, а замість нас та над нами читатимусь молитви інші люди. Тоді 

вже буде запізно каятися та щось змінити в своїй долі. 
 

прот. Євген Заплетнюк 
 

 
 

Стіна, що відділяє нас від Бога 
 

Фрагменти з бесіди 
 

Монах Мойсей Святогорець 
 

Монах Мойсей Святогорець (1952-2014) багато років подвизався на Афоні. Він відомий 
як публіцист, поет і редактор. Його твори – синтез аскетичного досвіду святих отців 
і мудрість сучасного нам подвижника. “Мужність полягає в тому, щоб перемогти свої 
пристрасті”, – говорить монах Мойсей, але суха теорія має мало спільного з практикою. 
Коли ти починаєш боротьбу зі своєю “любленою” пристрастю, виявляється, що це давно 
вже частина тебе, твого характеру і світосприйняття. Як вчинити у такому разі? 
 
Охоплена пристрастями людина мучиться, страждає, непокоїться 
й метушиться. Еврипід говорив, що пристрасті мерзенні й відразливі, а Платон 
відзначав, що пристрасть – це підкорення задоволенню. В результаті виходить, 
що людина, якою керує пристрасть, невільна, вона поневолена своїми 
власними бажаннями. Сучасні словники пояснюють поняття “пристрасть” 
як неусвідомлене напруження відчуттів, невситиму спрагу, палке бажання, 

http://otrok-ua.ru/ua/authors/info/monakh_moisei_svjatogorec-1.html


піднесене завзяття, інстинктивні пориви, гнівну ненависть, нічим не обмежену 
й невгасиму. Все це говорить нам багато про що й багато про що нагадує.  
 

Пристрасті просто кишать у нас, вони звили вже собі гніздечко, оскільки 
ми їх давним-давно пригріли, ми їх обговорюємо, про них дбаємо, навіть 
любимо, постійно виправдовуємо, оскільки ми вважаємо їх невеликими 
в порівнянні з тим, що твориться в душі інших людей, і тому ми постійно 
й систематично зволікаємо з їх викоріненням. Давайте бути чесними 
й відвертими з собою: хіба це не так? Наші пристрасті є дуже значними 
внутрішніми рушійними силами. І треба з самого початку сказати, що 
культивування пристрастей в душі є формою відречення від Бога в нашому 
житті, оскільки пристрасті, як ми вже сказали, споріднені з богоборством 
і керуються демонами. Культивування пристрастей також означає, що в нас 
є небезпечне самовдоволення, нав’язливий нарцисизм, самообожнення, і все 
це позбавляє сили душі чутливості, ніби видаляє “нервові закінчення” душі, яка 
більше не годується живлющою силою, а зітліває й помирає. В такому стані 
людина займається самомилуванням і в результаті – самообманом. Вона 
виправдовує і доходить навіть до відкритої підтримки свого гріха, а потім 
замикається і стає безмежно самотньою, доходить і до того, що життя стає 
безрадісним і нестерпним. Закінчується все поклонінням ідолу самого себе, 
отриманням задоволення від відчуття свого гріха, і цей стан нерозкаяності 
у глибині душі задовольняє людину. І відсутність Бога стає радше вигідною. 
Грішник думає, що живе вільно й не підкоряється жодному контролю, 
не слухає нічиїх зауважень. Святитель Григорій Палама сказав, що в Бога 
є одна “неміч”: Він не може перебувати й мешкати в нечистоті, а гріх – 
це душевна нечистота.  
 

* * * 
 

Полон пристрастей повний болю. Людина, забуваючи Бога, обоготворює 
матерію й саму себе. В цьому разі треба згадати про невимовне нещастя життя 
в гріху. Віддалення від Бога створює найглибшу самотність, страшну 
відчуженість від усього навколо й невимовну спустошеність. Людина не радіє, 
нічим не вдовольняється, не відчуває себе єдиним цілим і ніяк не може 
заспокоїтись. Без Бога все безрадісне, безсенсове й затемнене. Стосунки стають 
ворожими й аморальними. Панує якесь безумство. Царює розпуста. А людину 
тягне робити те, чого вона насправді зовсім і не хоче, те, для чого вона не була 
створена й призначена. Отож, замість того щоб позбавитись від цього 
хворобливого стану, зазвичай людина починає займатися самовиправданням і, 
по суті, знущанням над самою собою. І доходить до того, що починає 
конфліктувати з Самим Богом, ніби Він є винуватцем такого її стану. 



Пристрасті перешкоджають легкому спілкуванню 
людини з Богом, як кайдани на ногах злочинця 
в тюремній камері, де й життя вже не радує. І при 
цьому сама людина не може чи навіть не хоче 
нічого робити для свого звільнення. Лінується 
душа, бариться мужність, запізнюється рішучість. 
Ми не хочемо займатися тяжкою працею 
і вирішувати якість проблеми, ми вже привчилися 
жити ось так. Тому й продовжуємо спокійно 
виправдовувати такий свій стан, хай і не зовсім 
добре себе при цьому почуваємо. Рішення 
в такому питанні належить лише нам. Дана Богом 
свобода не може бути потоптана Самим 
Подавцем, Який дивовижним чином поважає 
свободу людського волевиявлення.  
 

Можна навіть сказати, що пристрасть – 
це справжнє болото, наркотик, тюрма. Людина слабне у прагненні творити 
угодне Богу й не може позбавитись від оков згубних і розтлінних пристрастей. 
У всіх нас маленькі чи великі пристрасті, явні чи потаємні, відомі й не дуже, 
звичні й ті, що виникають неочікувано, ті самі пристрасті, від яких на словах 
ми хочемо позбавитись, але при цьому не переходимо до мужніх учинків. 
Треба зізнатися, що перемоги над цими ворогами лише своїми силами дуже 
важко досягнути. Але з допомогою безстрасного Христа, Який витерпів 
страждання й хресну смерть заради нас, одержимих пристрастями, можна 
звільнитись від їх неподільного правління. 
 
Христос постраждав добровільно, покликані й ми так само добровільно піти 
за Ним і розіп’яти наші пристрасті, співрозіп’явшись нашому Спасителю. 
Необхідно ступити на цю першу сходинку своїм власним вольовим зусиллям, 
щирим бажанням і цілковитою схильністю. Інакше нічого не буває. 
Ця добровільність – основна умова, вся наша воля має бути напрямленою 
на проходження цього подвигу. Господь – не хазяїн і не пан безвольних, 
невільних, нецілеспрямованих людей, а Отець улюблених синів, Який 
невпинно бажає їм спасіння. Всіх Він хоче спасти й привести до пізнання 
істини, але й самі вони повинні бажати істини й трудитися для неї.  
 

Отож, людина покликана шукати й знайти приховані в ній сили, а також 
негайно їх активізувати. Цей труд не дуже легкий і приємний. Пристрасті, 
що пригрілися всередині за довгий час, уже знайшли там собі куточок, пустили 

 

 
 

Старець Мойсей Святогорець 



коріння і . . . полюбилися нам. Тому їх викорчовування досить неприємне: 
дряпає, натирає й болить. Ми привчилися жити з пристрастями, командувати, 
просуватись по службі, отримувати визнання й навіть пошану. У цьому 
ми маємо якесь вдоволення, насолоду й навіть безпеку.  
 

Позбавлення від пристрасті починається з завзятого бажання такого звільнення. 
Пристрасть – вона як колючий дріт, стіна, перегородка, що відділяє мене від 
Бога. За словом апостола Павла, це ворожнеча до Бога. Але, звісно, одного 
бажання не вистачить. Потрібно, щоб це бажання стало ще й реальністю, щоб 
ця ворожа до Бога пристрасть перетворилась на угодну Богу чесноту. Саме 
це й означає – переобразитися й змінитися: тобто полишити зло й возлюбити 
благо, запалити священну жагу, божественну любов, потяг до Бога й радість 
безстрасності. Ця жива жага принесе борцеві за свободу внутрішню гармонію, 
оскільки йому неприпустимо бути похмурим, нервовим, лякливим, 
буркотливим, тужливим, пригніченим і засмученим. Якщо в духовному житті 
не вистачає оптимізму, надії і справжньої радості, тоді можна впевнено сказати: 
щось іде не так.  
 

Наш подвиг завжди пов’язаний із чимось і сумним, і радісним. Радість – тому 
що ми сміливо сподіваємось на Христа Розіп’ятого, Який переміг царство 
смерті, гріха і диявола. Сум – тому що своїми пристрастями засмучуємо Бога 
й без будь-якої причини тримаємось подалі від Його обіймів. Християни, 
що подвизаються, не просто придуркувато радіють, отримуючи при цьому 
запотиличники, вони не просто бездумні, поверхові, сірі, наївні й дивні. Вони 
не просто літають у хмарах. Якщо це так, то це не справжні християни. 
Християнин, що подвизається, завжди радісний, щирий, сповнений надії, 
уважливий і смиренний.  
 

І початок виправлення мене самого – зовсім не егоїзм. Відчуття моєї грішності 
викликає в мені розчулення, а не жах і страх. Віра в те, що “я хочу й можу 
змінитися”, повинна бути не лише благим побажанням і смиренною 
відмовкою, але й реальним учинком, рішучим і непохитним. Підтвердження 
безмежної любові всеблагого Бога – це й те, що в моєму бунті, відступі 
й відчуженні Він дав мені теплі сльози щирого покаяння. Любов Бога хай 
доторкнеться до мого серця, розчулить, вразить і виправить мою розхитану 
природу. Таким чином, початок – ось відкидання мого гріха, а це достойне 
всілякої уваги. Відкидання притягне мені від Бога й покаяння, яке змусить мою 
душу зненавидіти все те зло, що його я полюбив, і полюбити все те благо, про 
яке я забув.  
 

* * * 
 



Знання свого внутрішнього світу, 
реальне усвідомлення гріховності 
й любов до Бога й людини 
вимагають м’якого і здорового 
клімату для свого росту, розвитку 
й процвітання. В чому ж суть 
цього? У спокої, мовчанні, тиші 
й умиротворенні. Де ж у світі 
це знайти? В повсякденні панує 
напруження, хвилювання, поспіх, 
бурхлива діяльність, насичений 
план дій, шум, лайка, брак часу, 
вічні труднощі й постійні 
відкладання “на потім”. У всій цій 
круговерті неможливо думати правильно й діяти на благо. Неможливо навіть 
заглянути всередину себе. Як поговорити із самим собою і почути Бога серед 
цієї шарпанини і крику? Але необхідно знайти хоча б небагато часу й для того, 
що вимагає (і обґрунтовано!) наша душа. Ми потребуємо того, щоб заглянути 
їй у вічі, уважно до неї приглянутися й терпляче вислухати. І цьому дійсно 
варто присвятити час. Адже ми зовсім забули про свій внутрішній світ, ніби 
це наше “я” – чужий жебрак, непрошений гість у нашому домі. 
 

Є серйозна причина створити трохи тиші в нашому житті: відкласти розваги, 
телевізор, плітки, все зайве, другорядне й неважливе, щоб трохи, але реально, 
по-справжньому відпочити. Помолитися, почитати книгу, сходити до храму, 
потерпіти незручності, навчитися любити, а головне – покаятись.  
 

* * * 
 

Найстрашнішим у сьогоднішньому світі є те, що людина не вважає покаяння 
чимось потрібним і значущим для себе. На жаль, ми стали духовними 
каменями. Нема ніякої чутливості та хвилювання в хорошому розумінні цього 
слова. Ми іноді навіть не підозрюємо, що необхідно каятись невпинно. 
І ця груба шкаралупа нечутливості – справжній і небезпечний капкан, 
що закриває нас у нерозкаяності, самонадійності, в порівнянні себе з іще 
гіршими, у хворобливому фарисействі.  
 

Іноді наші чесноти можуть стати прикрасою, впевненим пропуском до раю 
і вінцем щастя й усіх благ. Але, як говорив блаженний старець Паїсій 
Святогорець, якщо прийде Христос і скаже: “Вже повний рай, там більше 
немає місця”, – то що зробимо ми? Полишимо Христа, оскільки більше нема 
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раю? Ні, святі будуть любити Христа й слідувати за Ним усюди й завжди, хай 
навіть буде заповнений рай, тому що в них без Господа немає життя. Таким 
чином, можна сказати, що покаяння у гріху може швидше й простіше нас 
привести до Христа, ніж прихована чванливість набутою чеснотою.  
 

Зараз я вам скажу дещо, що може здатися дивним, тому буду висловлюватись 
обережно. Пристрасті – це людські помилки, відхід від мети, віддалення від 
Бога і, звісно ж, обожнення свого “я”. Але при цьому пристрасті можуть бути 
й спокусами, що ведуть до нової глибини покаяння і смирення. Насправді 
спокуси можуть стати в нашому житті причиною спасіння, значущою 
можливістю зрілості, саморозвитку, хоча все й ускладнюють, і заплутують. 
Спокуси нас опускають на землю, смиряють і підігрівають нашу молитву, тому 
наш Небесний Отець і попускає їх із виховних міркувань на користь нашій 
душі. Пристрасті дуже сильні, але вони не такі вже й страшні й непереможні. 
Ми їх боїмося, але й вони бояться нас. Іноді ми просто з ними заграємо. 
Як ми вже сказали, пристрасті – це помилки, підніжки, справи лукавства 
і страху й тенденції незалежності від Бога.  
 

Як тільки я смиряюсь, відчуваю своє безсилля, свою мізерність і гріховність, 
а також – любов Бога, пристрасті розбігаються, відступають і просто 
випаровуються. Благодать Божа всемогутня. Нам не треба одразу 
розчаровуватися, панікувати, все кидати й тікати, нам не повинно набридати 
починати все знову й знову і стомлюватися повторювати цей корисний 
подвиг. “До сімдесяти разів по семиi”, – сказано й нам. Це означає нескінченність, 
тому ніколи не можна зупинятися. Диявол хоче нас до смерті тримати в капкані 
відчаю, шепоче тихенько на вухо: “Та досить уже, невдахо, скільки разів уже 
намагаєшся й нічого не досягаєш, кидай ти це все”. Але Бог дивиться на наш 
подвиг терпіння і, звісно ж, нам допомагає.  
 

У своїй одержимості пристрастями людина, не втрачаючи віри й надії, 
потребує того, щоб Бог відвідав її. І який-небудь великий нинішній грішник 
може стати великим святим там, на небі, а іноді буває й так, що ті, хто здаються 
святими, не є ними насправді. Преподобний Іоан Ліствичник говорив, 
що людина, яка кається, може досягти більшої чистоти, ніж була в неї 
до вчинення гріха. Саме тому не можна клеїти етикетки на людей. Святі можуть 
відпасти, а грішники – освятитись. Не треба розділяти людей: усі вони входять 
у Церкву. Давайте не будемо ставати поверховими суддями всіх. Дамо в цьому 
випадку слово Богу. Але завжди будемо по-справжньому радіти наверненню 
людей до істини. 

 



Ікона “Георгій Переможець  

із житієм” 
 

[див. обкладинку цього бюлетеня] 
 

 Одним із найбільш відомих святих у 

християнському світі є великомученик 

Георгій (Юрій). Як переможець у 

духовній брані він названий Переможцем 

(Побідоносцем). За житієм, Георгій 

народився у Каппадокії, в родині 

перського воїна Геронтія. Матір виховала 

сина у християнському дусі. Молодий 

Георгій служив у римському війську, а 

коли почалися гоніння на християн, 

роздав своє майно злидарям та 

добровільно з’явився до імператора 

Діоклетіана. Він засудив ідолопоклон-

ство, яке панувало в державі. Після жорстоких катувань Георгій був 

страчений, а тіло його перенесено слугою для поховання у Лідду.  
 

 З утвердженням шанування святого поширювалися сказання про 

його чудеса. Одним із найбільш відомих було “чудо про змія”, яке слід 

розуміти інакомовно. В озері неподалік міста Лассії поселився дракон, 

який пожирав людей і овець. Усі спроби його знищити закінчувалися 

загибеллю сміливців. Правитель міста, жителі якого були язичниками, 

вирішив приносити в жертву чудовиську юнака чи дівчину. Коли жереб 

випав на доньку правителя, то дівчину, одягнувши в багряницю і 

прикрасивши як наречену, відвели до озера. У цей час Георгій, 

повертаючись із битви, зустрічає дівчину і дізнається про її нещастя. 

Звернувшись до Господа про підкорення лютого звіра, отримує 

благословення та перемагає його. Вдячні городяни були охрещені 

воїном і згодом побудували на його честь храм, а царівна залишилась у 

ньому прислужувати.  

 

 Тема “Чудо Георгія про змія”, оспівана в духовних віршах і 

розвинута у богословській літературі, стала символом перемоги 

 

Матеріали і техніка: дерево, 
левкас, темпера. Зберігається 

в Музеї волинської ікони 

https://www.pravoslaviavolyni.org.ua/img/img-statti/20161112123127.jpg


Християнства над язичництвом. З часом вона стала улюбленою темою 

українського іконопису, пов’язана як з народною уявою про святих, що 

перемагають сили зла, так і з героїчними подіями козаччини ХVІ-ХVІІІ 

століть.  

 

 Одним із яскравих взірців втілення теми у волинському малярстві є 

ця ікона. Митець створив монументальний образ святого як вершника 

на білому коні. Його постава підкреслює героїчний і тріумфальний 

характер образу. Вершник не скаче і навіть не рухається, кінь завмер у 

фіксованій позі, рух передано лише зображенням об’ємних бганок 

червоного плаща, який розвівається за спиною. Колір цей глибоко 

символічний: це колір праведної крові мученика і перемоги над смертю; 

чорний позем – символ зла й аду, білий кінь знаменує чистоту і святість. 

Георгій чітко виділяється на золотому різьбленому тлі. Він зображений 

в обладунку візантійського воїна, довгі штани заправлено у високі м’які 

чоботи, коротка туніка перев’язана широкою стрічкою, на чоботах довгі 

шпори. Перед високими мурами міста – постать царівни.  

 

 Центр ікони оточений вісьмома клеймами, у яких маляр розповідає 

про життя і страсті Георгія (такий тип ікон називається образом із 

житієм). Житійний цикл починається сценою народження святого; 

продовжується темою навчання; угодник зображений у темниці, перед 

якою стоїть архангел та благословляє його. Четверте клеймо – Георгій 

перед двома імператорами: Діоклетіаном та Максиміаном. В останніх 

чотирьох клеймах автор відповідними сценами акцентує увагу на темі 

мучеництва. Вгорі на рамі зберігся напис: “Святий великомученик, 

страстотерпець, побідоносець, скоропомошник Георгій”. 

 

 Особливість програми клейм цієї ікони – у певній незавершеності 

житійної розповіді: відсутнє зображення страти Георгія. Гадають, що 

цим демонструється стійкість святого і підкреслюється героїчний 

характер образу. 

 

Людмила Карпюк 

 
 



Відкрили оновлену  

“Стіну пам’яті загиблих за Україну”  
 

 23 квітня на Михайлівській площі відбувся Всеукраїнський 

молебень за загиблими Захисниками України унаслідок військової 

агресії РФ у 2014-2017 рр. Під час молебню було освячено “Стіну 

пам’яті загиблих за Україну 2014-2017 рр.”, яка розташована на мурах 

Михайлівського Золотоверхого монастиря. 

 

 Започатковано Стіну пам’яті 2015 р. Тоді неподалік центрального 

входу до Михайлівського Золотоверхого розмістили фотосвітлини 

800 бійців, які загинули у війні на Сході країни. Наразі це 11 блоків, 

які містять інформацію про загиблих військовослужбовців Збройних 

Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної 

служби України, працівників МВС та Нацполіції, бійців добровольчих 

батальйонів  в період від 17 березня 2014 по 19 лютого 2016 р. 

 

 Поминальну молитву та освячення очолив намісник 

Михайлівського монастиря архієпископ Вишгородський Агапіт.  

Вшанувати пам’ять загиблих прийшли родини загиблих, їх друзі, 

побратими, українці та гості міста, громадські активісти, представники 

Міністерства оборони. 

 

 Захід був міжрелігійний, що стало вже традицією в Україні, адже 

Україна багатонаціональна та багаторелігійна країна.  Перед громадою 

виступили муфтій Духовного управління мусульман України “Умма” 

шейх Саїд Ісмагілов та виконавчий директор Київської міської 

юдейської громади Анатолій Шенгайт.   

 

 Під час церемонії заступник директора Національного військово-

історичного музею Ярослав Тинченко розповів, що фотографії на стелах 

– це загиблі бійці аж до 19 лютого 2016 року. 12-у стелу планують 

зробити в травні цього року.  

 

 Учасники заходу також змогли подивитися пересувну експозицію  

“Блокпост пам’яті”, до якої входять речі загиблих і артефакти подій на 



   
 

 

сході, зібрані пошуковими системами експедиції “Евакуація-200”. 

 

 Нагадаємо, що упродовж трьох років збройної агресії проти 

України загинуло або померло внаслідок бойових дій майже 3500 

захисників нашої країни. 

 

 758 з них – це юнаки у віці 19-25 років, ще 25 хлопців мали вік 16-

18 років; 

 

 залишилось напівсиротами понад 4500 дітей; 

 

 досі тіла близько 100 захисників України вважаються 

неідентифікованими, та спочивають на кладовищах у Дніпрі, 

Старобільську та Запоріжжі. 

 

В нашій країні не буде загиблих “невідомих солдат”. Ми пам’ятатимемо 

всіх. Їх фото та імена – на “Стіні пам’яті загиблих за Україну”, 

встановленій на мурах Михайлівського Золотоверхого монастиря. 

  

Організатори: Національний військово-історичний музей України, 

Книга пам’яті полеглих за Україну, Історико-культурне товариство, за 

участі  БФ “Стіна народної пам’яті”  Міжнародної асоціації дослідників 

фортифікації “Цитадель”, Української Православної Церкви Київського 

Патріархату, ELEOS-UKRAINE. 
 

(Джерело: www: eleos.com.ua) 



Понад два місяці у зоні АТО 

діє мобільна каплиця УПЦ КП 
 

 Священик разом із каплицею 

переміщається від однієї військової 

частини до іншої – вже позаду понад 

півтори тисячі кілометрів. Каплицю-

автомобіль було офіційно зареє-

стровано та акредитовано у 

Генеральному штабі для душпастирської роботи серед особового складу 

ЗСУ на сході України. 

 

 Перед тим, як мобільну каплицю відправити до зони проведення 

АТО, було вирішено освятити її. Це сталося 26 лютого на території 

Михайлівського собору в Києві. А вже за кілька днів вона вирушила у 

першу свою ротацію. 

 

 Протоієрей Роман Борис так коментує цю подію: “Одного разу 

перебуваючи в зоні АТО, спостерігаючи за переїзними банями та 

пральними автомобілями, мені спала на думку ідея створення переїзної 

каплиці. Адже військовим, тут, на передовій, конче потрібна духовна 

підтримка. Тож ми разом з колишнім полковником, учасником війни в 

Афганістані Віталієм Матвійчуком та молодшим лейтенантом ЗСУ 

Віктором Косяком, на базі автомобіля ‘ГАЗ-66’, створили каплицю. 

Звичайно, було багато труднощів під час створення цієї каплиці, та нас 

підтримувало багато людей”. 

 

(Джерело: www.religion.in.ua) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

Отець настоятель і церковна управа висловлюють щиру подяку МАРІЇ 
ФІРМАН за її княжий дар церкві в сумі $10,000, в пам’ять її покійного 

чоловіка, незабутнього Івана Фірмана – довголітнього старшого братчика 

нашої громади. Хай Бог Вас благословить, вельмишановна пані Маріє, а 

покійного слуга Свого, Івана, прийме в Царстві Своїм! 

   

Василь Бурбела (на        $2,000.00 

  фарвування храму) 

Ярослава Кісіль (на          1,000.00 

  фарвування храму) 

Леся Скиба (в пам’ять    100.00 

  Демида & Віри Салючок) 

Михайло Хахула       50.00 

Володимир Юровський      80.00 

  (в пам’ять батьків) 

Орeст Фірман (в пам’ять        1,000.00 

  батька, Івана) 

Оксана Скибіцька      40.00 

Григорій Журавель (на          1,000.00 

  фарвування храму) 

Іван & Марія Клен    300.00 

Петро & Марта Цехош      50.00 

М. Циркот        50.00 

Х. Михайловська (в пам’ять   400.00 

  батьків, Михайла & Ольги 

  Кравецьких) 

М. Ковальчук     500.00 

Володимир & Орися Чумак   100.00 

Андрій Мартиненко    100.00 

О. & В. Станіславські      50.00 

М. & П. Гринько       50.00 

Н. Крамар      100.00 

Г. Богуславський (на    200.00 

  фарвування храму) 

Ольга Носієвич     200.00 

Й. Дякун (на фарвування    200.00 

  храму) 

ПОЖЕРТВИ НА ХОР 

DONATIONS TO THE CHOIR 

Володимир & Орися Чумак    50.00 

 

 

Список включає пожертви від 20-го березня до 1-го травня. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: “Георгій Переможець із житієм”. 1630 р., с. Бобли   

   Турійського деканату 
 

Cover:   St. George the Victorious, with Life. 1630, Bobry, Volyn 

 

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 

Травень / May 2017 
 

6-го травня, 

субота 
ВМЧ. ЮРІЯ ПОБІДОНОСЦЯ 10:00 ранку  

Літургія 

7-го травня, 

неділя 

Неділя 4-та після Пасхи. Про 

Розслабленого. Голос 3  
10:00 ранку  

Літургія 

14-го травня, 

неділя 

Неділя 5-та після Пасхи. Про Самарянку. 

Голос 4 
10:00 ранку  

Літургія 

21-го травня, 

неділя 

Неділя 6-та після Пасхи. Про Сліпого. 

Голос 5 
10:00 ранку  

Літургія 

22-го травня, 

понеділок 
Перенесення мощей Святителя і 

Чудотворця Миколая з Мир Лікійських у 

м. Бар 

10:00 ранку  

Літургія 

25-го травня, 

четвер 
ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ 10:00 ранку  

Літургія 

28-го травня, 

неділя 

Неділя 7-ма після Пасхи. Святих Отців 

Першого Вселенського Собору. Голос 6 
10:00 ранку  

Літургія 
 

 

Отець настоятель та управа звертаються з проханням до всіх членів і 
прихожан складати пожертви на покриття значних коштів (приблизно 
$30,000), пов’язянних з фарбуванням всієї середини нашого храму, яке 
має розпочатися після Великодня. 
 

 
 

Просимо всіх членів вирівняти свої членські вкладки на 2017 рік при 
першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь!  
 

 

 


