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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.

На що ти витратив себе?
Кожний час на свій лад запитує одне й те ж саме – скільки потрібно
людині для щастя? І кожна людина має свій варіант відповіді. Для
когось щастя – це одружитися із дівчиною своєї мрії, для когось
воно ототожнюється із п’янким ароматом успіху; хтось бачить
себе щасливим на заміській дачі подалі від виснажливих проблем.
Проте у всіх цих та у мільйонах інших інтерпретацій є одна спільна
коренева, ідея: життя вдалось, якщо я зміг добитись успіху, якщо
я досяг бажаного. А для цього, як завжди, потрібні гроші. А грошей
завжди
обмаль.
І людина
лишається
нещасною,
тому
що домагається не того, до чого покликана прагнути.
Незадоволеність життям – це, здається, вічна тема, на якій
будуються всі соціальні, політичні, економічні відносини людства.
Навіть просто побалакати один з одним найцікавіше про те, на
приклад, що зарплата маленька, що податки заважають жити,
і взагалі все навколо не так, як має бути. І не від того людині завжди
мало, що вона не вміє раціонально користуватися грошима. Просто
людина
сама
ірраціональна.
Її почуття
незадоволеності –
це передчуття іншого джерела життя: Царство Боже є всередині вас
(Лк. 17:21). Не може людина досягти на землі того, до чого
покликана своїм Творцем. Ані гроші, ні кар’єра, ні успіх не можуть
заспокоїти бентежної людської натури.
Знаменитий християнський мислитель ІV століття пресвітер
Руфін писав: “Не може безліч кінцевих цілей задовольнити
нескінченні прагнення духу”. Людина, на думку блаженного
Августина, має зовсім інше призначення: “Ти, Господи, створив нас
із прагненням до Тебе, і не може заспокоїтися душа, доки не досягне
Тебе”. Людина створена як єдине вмістище Бога на землі, як єдине
джерело духовності для усього тварного. “Подивись, – вигукує Іоан
Золотоуст, – яка честь надана людському родові: разом з нами
й через нас вищі сили дізналися про таємницю Царя”. І якщо щось
інше, окрім Бога, потрапляє до тендітних судин духовного організму

людини, то він псується, немов автомобіль, у який заливають воду
замість бензину.
Людина більша за те, що вона сама про себе думає. На думку
Макарія Єгипетського, весь світ не в змозі вмістити у себе однієї
людської душі. Через це кажу вам – Не журіться про життя, –
що ви будете їсти, і ні про тіло, – у що ви зодягнетеся. Бо більше від
їжі життя, а тіло від одягу (Лк. 12:22-23). Господь тут аж ніяк
не закликає зріктися повсякденних життєвих турбот. Він просить
людину
не загубитись
у повсякденні.
Слово
“не журіться”
у перекладі із грецької точніше звучить як “не терзайтеся”, тобто
Господь просто рекомендує поберегти свої нерви, не страждати
з приводу дрібниць. Адже це висновок із приповістки про
божевільного багатія. Ось у чому полягали найглибші прагнення
його істоти: душе, маєш багато добра, на багато років складеного.
Спочивай, їж та пий, і веселися (Лк. 12:9). У цих словах немає ані
краплі упокоєння та щастя, як здається на перший погляд. Це схоже,
швидше за все, на медитацію, якою людина намагається заспокоїти
весь зростаючий апетит своєї душі, весь зростаючий смуток від того,
що прагнути більше нема до чого.
У приповістці про божевільного багатія Господь не засуджує
природного прагнення людини поліпшити своє матеріальне
становище у світі. Він пропонує правильно розставити акценти:
Шукайте отож Його Царства, а це вам додасться! (Лк. 12:31).
Успіх, гроші, суспільне становище, – це все супутні явища,
як вихлопний дим з труби автомобіля. Проте не для диму працює
мотор, а для того, щоб возити людей та вантажі. Не для успіху, не для
того, щоб стати найкращою, працює людина, а для того, щоб просто
бути щасливою у своєму покликанні. Адже будь-яка справа – це,
по суті, шлях до Бога. І все тимчасове, тобто те, що додасться вам,
не може бути власне метою, воно немислиме, як дещо самодостатнє,
воно має глибокий сенс у контексті людського життя лише як засіб.
Наскільки людина змогла максимально реалізувати свій життєвий

потенціал, свої засоби – настільки вона й буде відчувати себе
щасливою. Простіше кажучи, “Людина є те, на що вона себе
витратила” (А. Сент-Екзюпері).
Одного разу до Христа звернувся один багатий, проте, очевидно,
не дуже щасливий чоловік. Можливо, він і сам собі боявся чесно
зізнатись у постійно зростаючому відчутті своєї внутрішньої
неповноцінності, хоча й володів усіма зовнішніми атрибутами щастя:
Учителю Добрий, – що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати?
Напевно, якби навколо не було народу, перед яким потрібно було
тримати марку, то юнак запитав би про це саме дещо по-іншому:
“Господи, я маю гроші, кар’єру, повагу в суспільстві, та все це не дає
мені спокою. Чому мене Бог поблагословив багатством і не дав при
цьому щастя?” Саме за цю внутрішню незадоволеність цілком
благочестивим, з точки зору релігійної етики єврея, станом речей
Христос, як пише євангеліст Марк, уподобав його.
До речі, саме для юнаків-емігрантів, які потрапили після
революції до Європи, у систему не зовсім звичних моральних
орієнтирів, написав російський філософ С. Франк свою книгу “Сенс

життя”. В ній він дуже точно розкриває сутність цієї благословенної
тривоги євангельського юнака: “Мить, у якій ми вільні від усякої
справи або прагнення, ми відчуваємо як болісно-сумний стан
порожнечі та незадоволеності. Ми не можемо жити для життя.
Ми завжди, хочемо цього або ні, – живемо для чогось”. Бог полюбив
цей стан незадоволеності людини примарним щастям матеріального
добробуту. Адже саме звідси бере свій початок щира жива потреба
у Христі.
У IV сторіччі в Єгипті жив святий Серапіон Синдоніт. Одного
разу, побачивши при дорозі жебрака, який тремтів від холоду, він
віддав йому свій одяг та лишився сидіти з єдиним Євангелієм
у руках. Невдовзі потому тим шляхом вели у боргову в’язницю
одного боржника. І Серапіон, не замислюючись, віддав для розплати
за борги єдине, що в нього лишилося, – Євангеліє. Учень спитав
його: “Де Євангеліє?” Старець відповів: “Сине мій! Воно постійно
повторювало мені: продай маєток твій та віддай убогим. Я послухав
і зробив так, щоб за послух отримати виправдання перед Богом”.
Лишившись “голим як бубон”, він був просто щасливий виконати
заповідь любові. І для цього багато грошей йому не знадобилося.
Денис Таргонський

Димитрівська поминальна субота
“Істинно, істинно кажу вам: хто слово Моє слухає і вірить у Того,
Хто послав Мене, той має вічне життя і на суд не приходить, а
перейшов від смерти до життя. Істинно, істинно кажу вам, що
настане час, і нині вже є, коли мертві почують голос Сина Божого і,
почувши, оживуть. Бо як Отець має життя в Самому Собі, так і
Синові дав мати життя в Самому Собі. І дав Йому владу суд
творити, бо Він є Син Людський. Не дивуйтесь цьому, бо настає
час, коли всі, хто в гробах, почують голос Сина Божого; і вийдуть
ті, хто творив добро, у воскресіння життя, а ті, хто чинив зло, – у
воскресіння суду. Я нічого не можу творити Сам від Себе. Як чую,
так і суджу, і суд Мій праведний; бо не шукаю Моєї волі, а волі
Отця, Який послав Мене”. (Ін. 5:24-30)
В Димитрівську суботу, як і в інші поминальні дні, підчас
богослужіння з особливою силою відчувається зв’язок між живучими
і тими нашими рідними і близькими, хто відійшов у вічне життя і за
яких ми молимося. Правдивий християнин серцем відчуває
молитовну присутність дорогої людини, усвідомлюючи, як глибоко
зв’язані живі та померлі, які нерозривні нитки любові. Всі ми єдині у
Христі Ісусі (Гал. 3:18) – говорить апостол Павло.
Тут на землі, ми утворюємо Церкву земну, воюючу, названу так
тому, що вона веде постійну боротьбу з духами злоби (Еф. 6:12) та з
усіма проявленнями зла в нашому житті. Призначення Церкви на
землі – спасати людей від рабства зла та гріху. До Церкви Небесної,
торжествуючої, належать ті котрі відійшли в царство добра і любові
перемігши зло.
І члени земної Церкви і праведники в Царстві Небеснім всі
християни складають Єдину Неподільну Вселенську Церкву, Голова
Котрої – Господь Ісус Христос. Небесна Церква наближається до нас,
наповнює наші серця любов’ю і радістю. В храмах святі посилають
нам через свої ікони благодать Небесної Церкви. Сам Христос

Спаситель в таїнстві Євхаристії перебуває з нами. В Ньому всі ми
єдині живі та мертві. Для Нього всі ми живі, а смерть – це тільки
поріг, за котрим душа людини безпосередньо підпорядковується
Богові: “Бог не є Богом мертвих, але живих, бо у Нього всі живі” (Лк.
20:38) – свідчить Євангліє.
Той хто на землі щиро вірив, виконував Слово Боже, творив
добро, примножував любов, той у вічному житті стає причасником
вічної радості, стає членом Небесної Церкви. А хто своє земне життя
провів у гріхах, той не зможе увійти в Небесну радість, той відходить
в темряву кромішню, тобто пекло. У святій Церкві дана велика сила
через посередництво молитви і особливо таїнства Євхаристії. Наші
молитви потрібні померлим. Вони з надією очікують святих молитов,
бо тільки живі можуть допомогти їм у вічному спасінні.
В православному молитвослові поміщені особливі молитви за
померлих. І не слід їх опускати під час ранішньої і вечірньої молитви.
Померлі наші рідні і близькі, сподобилися радості з Господом в Царстві
слави, у відповідь на наші молитви допомагають нам, і ми відчуваємо їх
живу присутність і допомогу. Святитель Іоан Золотоустий говорить:
“Не даремні бувають приношення за померлих, не даремні молитви,
не даремна милостиня – все це встановив Святий Дух, щоб ми
отримували користь один через одного”.
Молімося частіше про спокій спочилих душ, звершуймо
наслідуючи добрі діла в пам’ять померлих, щоб і нам увійти в
Царство Небесне.
прот. Іван Голуб

(Джерело: www.kyiv-pravosl.info)

“Дмитрій Солунський”. Церква Михаїла, Флоринка.
1-ша пол. 16-го ст. (День пам’яті – 8-го листопада.)

Архистратиг Михаїл і сили ангельські
Є місце в книзі Об’явлення, де тайноспоглядач Іоан оповідає
нам, що коли прийде час і ми всі будемо в Царстві Божому, то кожен
отримає ім’я таємниче, яке знає тільки Бог, Який дає його, і пізнає
той, хто його отримує. Це ім’я ніби містить в собі всю таїну людини;
цим ім’ям сказано все про неї; цього імені ніхто не може знати, окрім
Бога і того, хто отримує його, тому що воно визначає те єдине,
неповторне співвідношення, яке існує між Богом і Його творінням –
кожним, єдиним для Нього творінням.
Ми носимо імена святих, які прожили і звершили на землі своє
покликання, і ми їм присвячені, як храми присвячуються тому чи
іншому святому, і ми мали б вдуматись і в значення його імені, і в ту
особу святого, яка нам доступна з його житія. Адже він не тільки є
нашим молитвенником, заступником та захисником, але якоюсь мірою і
образом того, чим ми могли б бути. Повторити нічиє життя не можна,
але навчитися від життя тієї чи іншої людини, святого або навіть
грішного, жити більш достойно собі і більш достойно Богові – можна.
І ось сьогодні ми святкуємо честь і пам’ять Архистратига
Михаїла в оточенні ангелів Господніх. Ангели – це вісники; Ангел –
це той, кого Господь може послати з дорученням і хто до кінця,
цілком виконає його. Може здатися дивним, що цілу групу творінь
Господніх ми називаємо ім’ям, яке позначає їх посади, їх служіння,
ніби в них немає нічого іншого. І справді це так, і в цьому їх святість:
очищені, сяючі Божим світлом, за словом Григорія Палами і наших
богослужбових книг, вони є другим світлом, відблиском вічного
світла Божественного. У них немає тієї непрозорості, тої тьмяності,
яка дозволяє нам називатися ім’ям, і це ім’я і є визначенням нашого
місця перед лицем Божим і нашого місця у творенні Господньому.
Вони – друге світло. Що це означає?
Це означає, що таке собі божественне світло ллється через них
безперешкодно, вільно, широкою рікою, та не просто як порожнім

жолобом, не тільки як через затемнене
скло, а так, як ллється, та іскриться, і сяє,
і множиться світло, коли воно впаде на
дорогоцінний камінь, дійде до його серця
і звідти у відповідь сяйвом відбивається в
сторони, сяючи, а часом і засліплюючи
своєю красою.
Це образ справжньої святості, і в
цьому відношенні вони дійсно Ангели,
тому що ми їх пізнаємо, переживаємо
тільки як сяйво Божественного світла,
сяйво не зменшене, не затемнене, а сяйво
примножене і таке, що творить радість, що
приносить життя, – а сутність їх буття і сутність їх святості лишаються
таємницею між ними і Богом, Який пізнає глибини Своїх творінь.
Але їх особиста святість явлена нам також особливо тим
окремим ім’ям, яким кожен з них названий. Окремі з цих імен
увійшли у Святе Письмо, були відкриті досвіду Церкви і показують
нам, в чому полягає їх особлива святість. Архистратиг Сил Небесних,
якому присвячено багато з нас тут, названий Михаїлом. “Михаїл” –
єврейське слово, і воно означає “Ніхто як Бог”, і це слово відображає
все стояння великого Архангела, коли Денниця повстав проти Бога,
бажаючи утвердити себе в окремій, хоч би і тварній, відокремленості
і самостійності, і коли став великий Архангел Михаїл і промовив
лише це слово, яке визначило все для нього: “Ніхто як Бог”, і
утвердив його в такому відношенні з Богом, що зробило його
хранителем райських воріт. “Ніхто як Бог” – у цьому відобразилося
все знання великим Архангелом свого Бога. Він Його не описує, він
Його не пояснює – він стає і свідчить. У цьому його причетність до
сяйва Божества, і в цьому полягає міра, якою він являє це сяйво і
відкриває нам шлях до таїни Господньої своїм словом і тим іменем,
яке висловлює весь його незбагненний досвід незбагненного Бога.

На іконах Архангел Михаїл зображується в латах, з палаючим
мечем в руці. Він топче дракона, який символізує собою зло;
Архангел стоїть при воротах раю, не даючи ввійти в це святе і
священне місце тим, хто до цього не готовий, і знову він
зображується на тих воротах іконостасу, через які духовенство
виходить з вівтаря: священик з Євангелієм, на Великому вході, або
диякон на єктенії; і це ті ворота, через які в літургійному,
богослужбовому порядку ніхто не входить у Святая Святих, у вівтар.
Інший Архангел, Гавриїл, чиє ім’я означає “Міць Божа”,
зображується на тих воротах, через які диякон під час богослужіння
входить назад у вівтар. Гавриїл – той, хто сповіщає нам, що двері
відчинені, щоб нам знову ввійти в присутність Божу; що сила Божа
явлена, що Бог переміг і ми врятовані. Від Євангеліста Луки ми знаємо,
що Архангел Гавриїл приніс Захарії звістку про народження Іоана
Хрестителя, він же сповістив Діві Марії, що вона знайшла благодать у
Бога і народить Спасителя світу, тому ми бачимо його на іконах з
оливковою гілкою в руках – знаком примирення Бога зі світом.
Про Архангела Рафаїла ми читаємо в книзі Товіта, як він
супроводжував сина його Товія, і зцілив Товіта і його невістку, і ім’я
його означає “Зцілення Боже”, і про іншого Архангела та Ангелів
розповідає нам Святе Письмо, і віра Церкви, християнський досвід
говорять нам про ангела-охоронця.
Про день пам’яті святого, ім’я якого ми носимо, ми говоримо,
що це “день нашого Ангела”. І в якомусь сенсі, в сенсі нашого
посвячення святому, це правильно, але з різними святими людьми –
як і з тими простими людьми, що оточують нас – спілкування в нас
складається по-різному: одні нам особисто ближчі, через молитву і
через їх житіє, яке ми хотіли б наслідувати; іншими ми захоплюємося
ніби здалеку. З Ангелом-хоронителем же наші стосунки зовсім
інакші: ми йому доручені, і він – наш охоронець, ніби незалежно від
того, чи звертаємося ми до нього, взагалі пам’ятаємо про нього, чи ні,

– як наші мати і батько, з якими в нас є непорушний зв’язок, що б ми
не думали, як би не чинили стосовно них, як би не поводилися.
І ще: один чоловік на землі був названий вісником і Ангелом
віри церковної: це Іоан Хреститель, і про нього ми читаємо слова,
саме подібні до того, що я зараз казав про Ангелів. Про нього
початок Євангелія від Марка свідчить: Він – голос волаючого в
пустелі . . . Він голос, він – тільки звук Господнього голосу, він –
Ангел, тому що через нього говорить Сам Бог, а сам він про себе
говорить, що йому треба маліти, щоб повною мірою постав перед
людьми образ Господній.
Це – шлях на землі; ми повинні маліти, поступово втрачати те,
що здається таким дорогоцінним, а насправді є згущеністю нашого
видимого єства. Ми повинні поступово робитися прозорими, щоб
зробитися ніби невидимими – як коштовний камінь невидимий і
виявляється тільки тим світлом, яке, вдаряючи в нього, освітлює все
довкола. Тоді ми неначе втрачаємо щось зі свого тимчасового єства,
але тільки для того, щоб набути невід’ємне пізнання Бога, єдине, що
кожен з нас, хто називає себе “я”, може мати і яке він може показати
всім іншим, тому що кожен з нас пізнає Бога єдиним і неповторним
чином. Наш шлях – від землі на Небо, від важкої нашої втіленості в
просвітленість і прозорість. Ангелом на землі є правдивий свідок –
Іоан Хреститель, який на шляху, і Той, Кого Святе Письмо називає
“Великого Світла Ангел” – Бог, що прийшов у тілі.
Ось ті образи, ті думки, ті роздуми з нашого шанування Анголів,
що з нашої любові до них, з нашого з ними спілкування в молитві та їх
заступництва за нас, які нам можуть допомогти віднайти шлях нашої
власної душі від землі на Небо, від власного потемніння до досконалого
світла. Молитвами святих, і Архангелів нехай дасть нам Господь,
відмовившись від себе, вільною волею, любов’ю до Бога, почати
маліти до того, щоб повною мірою засяяв Сам Бог у кожному з нас.
Антоній, митрополит Сурожський

ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ
DONATIONS TO THE CHURCH
В. Юровський (в пам’ять

$120.00

Г. Богуславський

батьків)

200.00

Віра Мартиненко (в пам’ять 100.00

С. & Т. Криворучко

30.00

Маруся Салючок (в пам’ять 200.00

Богдана & Лесі Голинських)
Богдан Малий

100.00

Демида & Віри Салючок)
ПОЖЕРТВИ НА ХОР
DONATIONS TO THE CHOIR
Андрій Мельник

$50.00

Список включає пожертви від 21-го вересня до 18-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.

Обкладника: Собор Архистратига Михаїла (21-го листопада)
Cover: Synaxis of the Archangel Michael (21 November).
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 2020
УВАГА! СОЦІАЛЬНЕ ДИСТАНЦІЮВАННЯ В СИЛІ. МАСКА АБО
ПОВ’ЯЗКА НА ОБЛИЧЧЯ – ОБОВ’ЯЗКОВА.
PUBLIC HEALTH NOTICE: SOCIAL DISTANCING IS
IN EFFECT. MASK OR FACE COVERING IS REQUIRED.

1-го листопада,
неділя
7-го листопада,
субота
8-го листопада,
неділя
14-го листопада,
субота
15-го листопада,
неділя
21-го листопада,
субота

Неділя 21-ша після
П’ятдесятниці. Голос 4
ДМИТРІВСЬКА ПОМИНАЛЬНА
СУБОТА

Неділя 22-га після
П’ятдесятниці. Голос 5

Неділя 23-тя після
П’ятдесятниці. Голос 6
СОБОР АРХИСТРАТИГА
МИХАЇЛА ТА ІНШИХ НЕБЕСНИХ
СИЛ БЕЗПЛОТНИХ
22-го листопада, Неділя 24-та після
неділя
П’ятдесятниці. Голос 7
28-го листопада, Початок Різдвяного Посту
субота
(Пилипівки)
29-го листопада, Неділя 25-та після
неділя
П’ятдесятниці. Голос 8

9:30 ранку Сповідь
10:00 Св. Літургія
9:30 Св. Літургія і
Загальна панахида
9:30 ранку Сповідь
10:00 Св. Літургія
5:00 вечора
Велика Вечірня
9:30 ранку Сповідь
10:00 Св. Літургія
9:00 ранку Сповідь
9:30 Св. Літургія
9:30 ранку Сповідь
10:00 Св. Літургія
5:00 вечора
Велика Вечірня
9:30 ранку Сповідь
10:00 Св. Літургія

На протязі листопада збираємо харчі для потребуючих в Торонті в пам’ять
жертв Голодомору в Україні в 1932-33 роках. Ваші пожертви сухих харчів та
консервів передаємо для вжитку Toronto Food Bank. ПОМАГАЙМО ЛЮДЯМ
НИНІ, В ПОШАНІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ.

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!

