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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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Вселенський Патріархат 

Оголошення 

Під головуванням Його Всесвятості, Вселенського Патріарха, Святий і 
Священний Синод зібрався на чергове засідання з 9 по 11 жовтня 2018 
року для вивчення та обговорення питань порядку денного. 

Священний Синод детально та тривалий час обговорював церковну 
справу України в присутності Його Преосвященства Архиєпископа Даниїла 
Памфільського та Його Преосвященства Єпископа Іларіона 
Едмонтонського, Патріарших Екзархів в Україні, та ухвалив після 
розширеного обговорення: 

1) Підтвердити вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський Патріархат 
приступив до надання автокефалії Церкві України. 

2) Відновити станом на сьогоднішній день Ставропігію Вселенського 
Патріарха в Києві, одну з його багатьох Ставропігій в Україні, які завжди 
там існували. 

3) Прийняти та розглянути прохання про апеляцію від Філарета 
Денисенка, Макарія Малетича та їх послідовників, які опинилися у схизмі 
не з догматичних причин, у відповідності до канонічних прерогатив 
Константинопольського патріарха отримувати такі звернення від ієрархів 
та інших священнослужителів з усіх Автокефальних Церков. Таким чином, 
згадані вище особи були канонічно поновлені у своєму єпископському або 
священицькому сані, також було відновлено сопричастя їхніх вірних з Церквою. 

4) Скасувати зобов'язання Синодального листа 1686 року, виданого за 
обставин того часу, який надавав у порядку ікономії право Патріарху 
Московському висвячувати Київського митрополита, обраного собором 
духовенства та вірян його єпархії, який мав згадувати Вселенського 
Патріарха як свого Першоієрарха за будь-яким богослужінням, 
проголошуючи та підтверджуючи свою канонічну залежність від Матері-
Церкви Константинополя. 

5) Звернутися до всіх залучених сторін із закликом утримуватися від 
захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких 
інших насильницьких дій та помсти, щоб перемагали мир і любов Христа. 

Вселенський Патріархат, 11 жовтня 2018 року 

Головний Секретаріат 

Святого і Священного Синоду 

 



Лист Священного Синоду УПЦ – КП до Вселенського Патріарха 

Варфоломія та Синоду Вселенського Патріархату 

 

ЙОГО ВСЕСВЯТОСТІ ВАРФОЛОМІЮ, АРХІЄПИСКОПУ 

КОНСТАНТИНОПОЛЯ – НОВОГО РИМУ І ВСЕЛЕНСЬКОМУ 

ПАТРІАРХУ 

 

СВЯТОМУ І СВЯЩЕННОМУ СИНОДУ ВСЕЛЕНСЬКОГО 

ПАТРІАРХАТУ 

 

Ваша Всесвятосте! 

 

Преосвященні владики – члени Синоду Вселенського Патріархату! 

 

З великою радістю та вдячністю сприйняли ми сповіщення про рішення, 

які Ваша Всесвятість разом зі Святим та Священним Синодом Великої 

Христової Церкви – Матері ухвалили за підсумками засідання 9-11 

жовтня 2018 р. 

 

Від імені усіх архієреїв, духовенства, чернецтва і мирян – нашої 

багатомільйонної пастви, висловлюємо глибоку і сердечну подяку за 

зважені, канонічно обґрунтовані, мудрі, вчасні та корисні для Церкви в 

Україні і для всієї Повноти Православ’я Синодальні рішення. Ними 

було відновлено справедливість по відношенню до Церкви в Україні, до 

нас та до усіх інших ієрархів, священиків і мирян. 

 

Ми очікуємо, що невдовзі завдяки мудрій підтримці й спрямуванню 

Вашої Всесвятості, за сприяння Української держави, у Києві 

відбудеться Надзвичайний Об’єднавчий Собор ієрархів Української 

Православної Церкви у складі українського єпископату, який у квітні 

2018 р. звернувся до Вашої Всесвятості з проханням надати Томос про 

автокефалію УПЦ. Завданням цього Собору є затвердити рішення про 

церковну єдність православних в Україні, обрати Предстоятеля єдиної 

помісної автокефальної УПЦ, який від її імені одержить Патріарший і 

Синодальний Томос про автокефалію УПЦ, про який ми знову просимо 

та рішення про який очікуємо. 



Інформуємо Вашу Всесвятість та Велику Христову Церкву – Матір про 

ухвалене нами рішення щодо титулу Предстоятеля нашої Церкви, виписку 

про що з синодальних документів додаємо до цього нашого листа. 

 

Ми висловлюємо сподівання, що відновлення патріаршої Ставропігії як 

постійного представництва Вселенського Патріарха в Києві сприятиме 

кращій взаємодії між Константинопольською Матір’ю-Церквою та 

Помісною УПЦ, слугуватиме видимою ознакою постійного спілкування 

між двома Церквами. 

 

З великим жалем почувши про рішення Синоду Російської Церкви 

припинити спілкування у Святих Таїнствах та припинити взаємодію зі 

Вселенським Патріархатом, ми висловлюємо повну підтримку Вашій 

Всесвятості та Великій Христовій Церкві – Матері, сподіваючись, що у 

недовгому часі Російська Церква перегляне ці помилкові рішення і 

повернеться до спілкування і взаємодії зі своєю Церквою – Матір’ю, 

пам’ятаючи слова Заповіді Божої: “Шануй батька твого і матір твою, 

[щоб тобі було добре і] щоб продовжилися дні твої на землі, яку 

Господь, Бог твій, дає тобі” (Вих. 20:12). 

 

Наша Церква повністю та беззаперечно поділяє Ваше звернення до всіх 

залучених в Україні сторін із закликом утримуватися від захоплення 

церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших 

насильницьких дій та помсти, щоб перемагали мир і любов Христові. 

 

Ми переконані, що процес об’єднання Українського православ’я 

повинен відбуватися добровільно, мирно та без примусу. Кожен член 

Церкви, як і кожна громада мирян чи ченців матимуть право вільно 

обрати центр свого церковного підпорядкування – належати до 

Української чи до Російської Церкви. 

 

Ті ієрархи, духовенство і миряни в Україні, які бажатимуть, попри всі 

обставини, надалі підпорядковуватися Московському Патріархату, 

мають право на це. Хоча це і не відповідає канонічному порядку, однак 

ми згідні щоб так було – заради смирення, збереження миру і Богом 

заповіданої любові до всіх. Російська Православна Церква в Україні 

https://www.cerkva.info/church/zhurnaly-zasidannia-sviashchennoho-synodu-20-zhovtnia-2018-r


рівноправно співіснуватиме з усіма іншими Цервами і релігійними 

організаціями, як це гарантовано Конституцією та законами нашої 

держави і міжнародним правом. 

 

Ще раз висловлюючи свою вдячність за все, зроблене Вашою 

Всесвятістю та очолюваним Вами Святим і Священним Синодом для 

блага Православної Церкви в Україні, молитовно бажаємо міцного 

здоров’я, миру, благословення Божого в усіх добрих справах і многих 

літ плідного служіння Церкві Христовій! 

 

З любов’ю у Христі – 

 

Філарет, АРХІЄПИСКОП, 

МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ, 

співбрат і співслужитель Вашої Всесвятості 

 

Епіфаній, МИТРОПОЛИТ ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ І БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ 

Димитрій, МИТРОПОЛИТ ЛЬВІВСЬКИЙ І СОКАЛЬСЬКИЙ 

Іоасаф, МИТРОПОЛИТ БІЛГОРОДСЬКИЙ І ОБОЯНСЬКИЙ 

Іоан, МИТРОПОЛИТ ЧЕРКАСЬКИЙ І ЧИГИРИНСЬКИЙ 

Сергій, АРХІЄПИСКОП ДОНЕЦЬКИЙ І МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 

Іларіон, АРХІЄПИСКОП РІВНЕНСЬКИЙ І ОСТРОЗЬКИЙ 

Євстратій, АРХІЄПИСКОП ЧЕРНІГІВСЬКИЙ І НІЖИНСЬКИЙ 

Агапіт, АРХІЄПИСКОП ВИШГОРОДСЬКИЙ 

Володимир, МИТРОПОЛИТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ І 

БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ 

Мефодій, АРХІЄПИСКОП СУМСЬКИЙ І ОХТИРСЬКИЙ 

Матфей, ЄПИСКОП ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ І ТУРІЙСЬКИЙ 

 

Схвалено і підписано на Синодальному засіданні 

20 жовтня 2018 р. 

в Богом береженому місті Києві 

 

 



Навіщо Бог створив світ? 
 

 Почнемо з самого головного. З якої причини Бог прийняв рішення 

створити світ? Це питання, яке не має відповіді. Однак ми не можемо 

йому не задаватися. І ймовірну відповідь на це безмовне питання ми 

знаходимо у святого Максима Сповідника, коли він у своїх “Главах про 

любов”, розмірковуючи про це, каже про взаємну радість: “Бог 

усезадоволений створив людей з небуття в буття не тому, щоб в чомусь 

мав потребу, але щоб вони, відповідно прийнятності своєї, 

причащаючись Його блаженства, насолоджувалися, Сам же Він 

веселився ділами Своїми, бачачи їх весілля”. 

 

 Думка, яку Максим Сповідник висловлює, розмірковуючи про 

взаємну радість, також можна пов’язати і з поняттям взаємної любові. 

“Бог є любов” (1 Ін. 4:8), – говорить нам євангеліст Іоан. І ця 

Божественна любов не егоцентрична, а взаємна, вона розподіляється 

між усіма, хто до неї причетний. Бог – це не просто якась Істота, 

незалежна, відокремлена і любляча лише Сама Себе. Бог є Трійця: 

Отець, Син і Святий Дух. Всі Три Особи люблять один одного і з’єднані 

один з одним в безперервному русі взаємного спілкування. Бог не 

особистий, але міжособистий, являючи собою не просто об’єднання, але 

злиття. Один з характерних термінів, який отці-кападокійці 

використовують для опису Святої Трійці, – спілкування. 

 

 Отже, якщо Бог як Свята Трійця являє собою таїнство любові, що 

поділяється, це означає, що рішення про Створення світу знаходиться в 

повної злагоді з природою Бога, оскільки Створення дозволяє і іншим, 

крім Нього, розділити цей рух Троїстої любові. Говорячи, що цей вибір 

знаходиться в злагоді з природою Бога, я не маю на увазі, що Бог був у 

тій чи іншій мірі “зобов’язаний” створити світ. Навпаки, ніякі внутрішні 

і зовнішні фактори не змушували Бога здійснювати такий жест. Він діяв 

абсолютно вільно. Бог необхідний для світу, проте світ не є необхідним 

для Бога. Як казав богослов Георгій Фроловський: “Світ існує. Але він 

почав існувати. І це значить: світу могло б і не бути. В існуванні світу 

немає ніякої необхідності. Причина та підстава світу поза світом. Буття 



світу можливе тільки через 

позасвітову волю Всеблагого і 

Всемогутнього Бога”. 

 

 Однак незважаючи на той 

факт, що Бог творить світ з 

абсолютною і досконалою сво-

бодою, а світ, відповідно, є 

вираженням Його вільної волі, Бог 

в акті творіння відкриває і Свою 

справжню природу – любов. 

Згадаймо тут слова святого Діонісія 

Ареопагіта про те, що Божественна 

любов екстатична, – це означає, що 

вона знаходиться поза Нього. Бог 

створив світ, оскільки любов його 

“розливається”. Без цієї проли-

ваючої любові світ ніколи не став 

би існувати. І замість того, щоб 

говорити про створення ex nihilo (з нічого), правильніше було б 

говорити про створення ex amore (з любові). 

 

 Якщо ми будемо дивитися на Створення таким чином – як на вираз 

взаємної радості і взаємної любові – тоді ніякі теїстичні погляди, які 

стверджують, що всесвіт є твір, а святий Творець – архітектор або 

майстер, не зможуть задовольнити нас. Ми не можемо прийняти образ 

всесвіту як якихось годин, які годинникар лише виготовляє, заводить і 

згодом залишає йти. 

 

 Безсумнівно, подібні точки зору помилкові. Згідно зауваженням 

святих Максима Сповідника і Діонісія Ареопагіта, Створення не є 

актом, в якому Бог діє лише поза, але актом, за допомогою якого Бог 

виражається і внутрішньо. Бог знаходиться не тільки за межами 

творіння, але і всередині нього. Перші образи, за допомогою яких ми 

описуємо зв’язок Бога зі світом, не повинні зображати Того, Хто надає 

світу форму, змінює його і організовує.  Ми повинні уявити собі Бога як  
 



 

We acknowledge with gratitude a legacy that was bequeathed to our church by the 

late Nicholas Radchenko of blessed memory. Mr. Radchenko, who took part in the 

construction of the church building in the early 1960s, continued to live nearby on 

Edwin Avenue, and he remained a parishioner of our church for as long as his 

health allowed. He reposed in the Lord on May 10, 2017. 
 

In his commitment to the church, Nicholas Radchenko followed in the footsteps of 

his parents, Stepan and Vera, who were also lifelong parishioners, as was his 

brother George. 
 

In accordance with Mr. Radchenko’s will, St. Andrew’s Church has received the 

sum of $207,811.57. 
 

All of us who consider St. Andrew’s Church to be our spiritual home owe him a 

great debt of thanks, for having laboured among those who laid the foundation 

stone of the temple, for continuing to support the church in many ways over the 

decades, and finally for endowing it with such generosity. 
 

May the Lord God establish the soul of his servant Nicholas where the righteous repose. 
 

   
 

Щиросердечно дякуємо за спадщину, яку залишив Церкві св. Андрія бл. п. 

Микола Радченко. Покійний Микола Радченко брав активну участь у 

будівництві нашої церкви на початку 1960-х років та залишився вірним 

парафіянином на протязі свого життя. Жив неподалік від церкви на вул. Едвін, 

і доки його здоров’я дозволяло відвідував Богослужіння та брав участь в житті 

церкви. Бл. п. Микола упокоївся 10 травня 2017 року. 
 

У своїй прихильності до церкви, Микола Радченко пішов по стопах своїх 

батьків, Степана і Віри, які також були постійними парафіянами, як і був його 

брат, Юрій. 
 

Відповідно волі пана Радченка, Церква cв. Апостола  Андрія Первозванного 

отримала суму – $207,811.57. 
 

Всі ми, хто вважає церкву Св. Андрія своєю душевною домівкою, винні щиру 

подяку людині, яка була причетна до закладання фундаменту церкви, яка 

різними шляхами підтримувала церкву та громаду на протязі довгих років та в 

кінці свого земного життя, зробила таку щедру пожертву. 
 

Нехай Господь Бог прийме душу свого раба Миколи у місце вічного спокою. 
 



певну сутність, що живе всередині всього, присутню скрізь і вічно. Коли 

ми говоримо про те, що Бог є Творець всесвіту, ми маємо на увазі те, що 

Бог є “всюди сущий і все виконуючий”, користуючись словами, якими 

Православна Церква звертається як до Христа, так і до Святого Духа. 

 

 З цією проблематикою тісно пов’язана й інша тема, яку я хотів би 

торкнутися. Створення світу повинно трактуватися не як якась подія, 

одного разу сталося в минулому, але як те, що продовжує бути 

пов’язаним із сьогоденням. Світ існує, оскільки Бог любить його, і не 

тому, що полюбив колись в далекому минулому, на самому початку, але 

оскільки любить його тут і зараз, в цю саму мить і в кожну наступну. 

Нам слід говорити про Створення не в якійсь невизначений момент 

часу, але в сьогоденні. Ми не повинні говорити, що колись, багато років 

тому, Бог створив світ. Мова йде про те, що Бог творить світ зі мною і 

тобою всередині нього зараз і завжди. Якби святий Творець не 

користувався своєю творчою волею кожну частку секунди, то всесвіт 

загубився б у мороці небуття. Як говорив святий Філарет московський, 

“творче слово є як міст з адамантів, на якому поставлені і стоять 

творіння, під безоднею Божої нескінченності, над безоднею власної 

нікчемності”. Це творче слово Бога, “мосту з адамантів” святого 

Філарета, є слово, промовлене не один раз, але невпинно, слово, сказане 

вчора, сьогодні і повторюване “по всі дні до кінця віку” (Мт. 28:20). 

 

 Як творіння Боже, світ є за народженням прекрасним: “І побачив 

Бог усе, що Він створив, і от, добре дуже” (Бут. 1:31). Але одночасно це 

і світ гріхопадіння, переламаний, зламаний, зруйнований і спотворений 

гріхом – первородним гріхом наших предків і особистими гріхами 

кожного з нас. Як говорить апостол Павло, все творіння “підкорилося 

суєті” і “стогне”, чекаючи години, коли знову стане вільним (Рим. 8: 20-

22). Однак це падіння не є суцільним. У створеній природі навіть в 

занепалому стані продовжують чутися відгомони священної й дієвої 

присутності Божої. І світ продовжує залишатися прекрасним, нехай і 

краса його недосконала. І ми справді можемо сказати слова, вимовлені 

на кожній вечірній: “Дивні діла Твої, Господи”. 
 

 Невідомий автор твори книги XIX століття “Відверті розповіді 

прочанина своєму духовному отцю” яскраво  підкреслює цю вроджену 



красу і пишність світу. Проходячи крізь нескінченну лісову гущавину з 

Ісусовою молитвою на устах, прочанин відчував, як серце його 

наповнюється любов’ю до всіх людей, і не тільки до них, але й до 

всього сущого: “Коли при сьому  я починав молитися серцем, все 

навколо мене уявлялося мені в чудовому вигляді: древа, трави, птахи, 

земля, повітря, світло, все ніби говорило в мені, що існують для 

людини, свідчать любов Божу до людини і все молиться, все оспівує 

славу Богу. І я зрозумів із цього, що називається в Добролюбії 

‘веденням словес творіння’”. Досвід цього конкретного моменту є не 

помилковим відчуттям, але справжнім пізнанням істинної природи 

створеного світу. 
 

митрополит Діоклійський Каліст Уер 

 

(Переклад українською мовою – “Київське Православ’я”) 

 

 

 

Truth. Beauty. Christ. 
 

 Orthodox Christianity teaches that a clear distinction exists between the 

uncreated God and the created world. God is good, and because God created 

the world, the world is good; but it is also fallen, and as a result we face 

additional distinctions: between old and new, death and life, profane and 

sacred, all the degrees of shadow and the very Light Itself. Salvation may be 

understood as the growth of the human person from the former categories to 

the latter – from the old, the dead, the profane, and the shadows, to the new, 

the life, the sacred, and the light. This journey of salvation is presented to us 

in profound ways in the style and forms of ancient Christian worship. 

 

 Consider, for example, our use of liturgical language. The language we 

use in our worship services contains an elevated style worthy of the elevated 

message it is intended to convey – the message of salvation. So, liturgical 

language itself is intended to reinforce within the worshipper a sense of the 

distinction between the world of men that he leaves behind, and the world of 

God he is called to enter. And it’s not just language; church architecture, 



music, iconography, vestments, each of 

these is, within the Church, a unique mode 

of expression that is divinely inspired. 

 

 There are those who believe that a 

worship service should not recognize the 

distinction between the sacred and the 

profane. For them, church aesthetics often 

imitate secular aesthetics – contemporary 

rock bands instead of liturgical music, 

inspirational posters instead of icons, “cell 

groups” instead of sacraments. But all this 

may have a dangerous consequence: the 

world of God disappears. 

 

 If the Church’s art forms are 

identical to the art forms of fallen man, 

then there would be no material 

expression of our salvation, and the 

Church will have surrendered the very 

core of Her witness on earth. Our salvation is only possible because the 

Immaterial God assumed material creation (that is to say, God, who is Spirit, 

took upon Himself flesh and human nature), so the Church uses material 

creation both to announce the truth of the Incarnation in all its fullness, and to 

enable our personal participation in the Lord who ascended into heaven, 

carrying our creation with Him. 

 

 Man’s modes of expression are corrupt, and therefore inadequate to the 

task of acquiring knowledge of God because they flow from our sinful state. 

The Church’s modes of expression, however, are divinely inspired. So, the 

two modes cannot be identical. The unique material art forms within the 

Church, therefore, do not suggest God’s distance from our fallen world, but, 

on the contrary, proclaim His presence within our midst. 

 

 Consider two core realities of man’s relationship with God: first, that we 

have fallen away from God; and second, that God has come to restore us to 



Himself. The Church proclaims both, but accomplishes this not by pulling 

God down into our fallenness but by raising man up to God’s perfection. 

Worship, for the Orthodox Christian, is not the act of making God real to us – 

that has already been accomplished in Christ – but of making ourselves real 

to God. 

 

 Christ achieves man’s deification through His participation in created 

human nature, and man appropriates this deification by participation in the 

Divine, especially in the sacramental life of the Church. This meeting of the 

human and the Divine is a total, physical experience, limited not to the 

intellect, but opened to all that pertains to man, including his five senses. 

Secular art exerts enormous influence on the soul, precisely because the 

human is an integrated unity of body and soul, physical and spiritual. The 

Church, then, uses matter – or material creation – to produce spiritualized art 

forms that adorn, express, and clarify the sacramental Mysteries of the Church, 

and so those spiritualized art forms are themselves a means of man’s deification.  

 

 Iconography, chant, hymnody, these are Mysteries in their own right, 

because they, and not the secular arts, possess the capacity to deify. For this 

reason, our language and iconography and chant must be different from the 

fallen world’s, and must conform strictly to the norms established by 

divinely-inspired Church Fathers, whose own souls were purified to the point 

where they became clear conduits of this deifying influence. 

 

 Considering this necessary relationship between the possibility for 

salvation and the sacred art used to proclaim that possibility, can we say, 

then, that how a group of Christians worships tells the world what they 

believe about the Incarnation of Jesus Christ? 

  

(Source: www.antiochian.org; аdapted from The Pentecostarion (Holy 

Transfiguration Monastery, Brookline, Mass.) 
 

 
 

http://www.antiochian.org/


ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

бл. п. Микола Радченко  $207,811.57 

  (спадщина) / Estate of the 

  Late Nicholas Radchenko 

В. & Е. Буйновські        5,000.00 

В. Юровський (в пам’ять            40.00 

  батьків) 

Б. Малий & Л. Валорна             50.00 

С. Єричук (в пам’ять 

  брата, Георгія)              50.00 

Б. Богуславський (в пам’ять          150.00 

  Данила, Осипи та  

  Олександри Осіюк) 

 

ПОЖЕРТВИ НА ХОР 

DONATIONS TO THE CHURCH 

Б. Богуславський (в пам’ять          $50.00 

  Данила, Осипи та  

  Олександри Осіюк) 

О. Миронюк (в пам’ять             50.00 

  батька, Михайла)  

 

 

 

Список включає пожертви від 24-го вересня до 21-го жовтня. 

 

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 

Листопад / November 2018 
 

3-го листопада, 

субота 
ДМИТРІВСЬКА ПОМИНАЛЬНА 

СУБОТА 

10:00 ранку 

Заупокійна Св. 

Літургія і загальна 

Панахида 

4-го листопада, 

неділя 

Неділя 23-тя після 

П’ятидесятниці. Голос 6 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

10-го листопада,  

субота 

6:00 вечора  

Вечірня 

11-го листопада, 

неділя 

Неділя 24-та після 

П’ятидесятниці. Голос 7 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

 

17-го листопада,  

субота 

6:00 вечора  

Вечірня 

18-го листопада, 

неділя 

Неділя 25-та після 

П’ятидесятниці. Голос 8 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

21-го листопада, 

середа 
СОБОР АРХИСТРАТИГА 

МИХАЇЛА ТА ІНШИХ НЕБЕСНИХ 

СИЛ БЕЗПЛОТНИХ 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

25-го листопада, 

неділя 

Неділя 26-та після 

П’ятидесятниці. Голос 1 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

28-го листопада, 

середа 

 

Початок Різдвяного Посту (Пилипівки) 
 

 


