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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. 

 

 

 

mailto:office@standrewuoc.ca


Що є святість? 
 

 Для людини, яка має хоча б мінімальний зв’язок з Церквою, звично 

повторюване тут поняття – слово “святий”. Людина постійно чує це 

слово на всіх богослужіннях. Тропарі повторюють у всіх часах і особах 

дієслово “освячувати” і іменник “освячення”, а під час читання уривків 

з Апостола християнин з подивом чує звернене нього виголошення 

“святі брати”. 

 

 Божественна воля є “освячення наше” (1 Сол. 4:3), і ми повинні 

бути святі, бо святий Бог (1 Петро. 1:16). Такі два основоположні 

початки, на яких християни будують з Богом відносини віри, 

починаючи боротися, щоб отримати спасіння (2 Тим. 2:10). 

 

 Згадані вище спонукання – компас для християн, і вони є не 

вимогами Бога, а якимось “терапевтичним курсом”. Саме так Церква 

розуміє Божественні заповіді – не як розпорядження військової 

дисципліни, але як стимул для вільного вибору і згоди на поступове 

вилікування і відновлення нашого духовного здоров’я. 

 

 На жаль, більшість сучасних християн мислить інакше, вважаючи 

святих, чиї імена згадуються і повторюються в численних храмах, 

споруджених на їх честь, чимось далеким для себе і бачачи в них деяких 

древніх напівбогів, з якими вони пов’язані лише тим, що просять у них 

здоров’я – найбільшого з благ – благополуччя домашнього господарства 

і дітей і – чому б і ні? – трохи грошей на заміський будинок і другу 

машину. Іншими словами, вони вступають зі святими в якісь язичницькі 

торговельні взаємини. Дарунки – свічки, просфори, масло, освячення 

артоса, ікони – перестали бути вираженням любові і шанування, 

перетворившись на якесь “задобрювання” для досягнення своїх цілей. 

 

 У той час як святість – це повне прийняття волі Бога на всіх етапах 

свого життя і в кожну його мить. Де б людина не знаходилася, у всіх 

питаннях і рішеннях буде проявлятися обраний нею напрямок життя. 

Будь-яка середовище – сімейне, робоче чи соціальне – стане полем для 



перевірки на “святість”. Фраза “Не бійтеся, бо я боюся Бога” (Бут. 

50:19) залишиться вічним критерієм життя кожного християнина. 

 

 Якщо людина не вступає в довірчі відносини з Богом, це означає 

знецінення місії Христа і заперечення Церкви. Не для того Христос 

прийшов у світ, щоб створити серед стількох релігій ще одну і заснувати 

форми і мотиви нового культу. Христос прийшов у світ і став людиною, 

щоб ми “мали життя, і надто мали” (Ін. 10:10). Іншими словами, чи 

Христос є життя і спосіб життя, який є живоносним і животворящим, чи 

ні причин, щоб цікавитися ще одним релігійним поглядом. 

 

 Серця всіх людей хочуть жити. Наша молодь пише цей заклик на 

стінах: “Роби більше, ніж просто існуй, – живи”. Саме це Христос, що 

став людиною, приніс у світ – можливість успадкувати вічне життя. Всі 

Євангеліє від Іоанна з граничною ясністю говорять про це життя. “Хто 

слово Моє слухає і вірить у Того, Хто послав Мене, той має вічне 

життя” (Ін. 5:24). “Хто вірує в Сина, має життя вічне, а хто не вірує в 

Сина, не побачить життя” (Ін. 3:36). 

 

 Не може існувати двох життів, оскільки не існує другого Христа. 

Христос є життя, і людина пізнає Його і підпорядковується Йому, 

надихаючись Його словом зараз, щоб фраза “перейшов від смерті до 

життя” (Ін. 5:24) почала діяти зараз, а не після смерті. 

 

 Таким чином, святість – це праця набуття життя. Це жертва 

слухняності життєдайної заповіді Христа, що подимає мертвих з 

домовин, пристрастей і гріха. Це свобода від самообману корисливою 

любові і нелегке прийняття щирої любові жертви Христа. Це любов 

Хреста, на якому і за допомогою якого християни розпинають у собі “старої 

людини”, її пристрасті і бажання, щоб не розпинати свого ближнього. Це 

усвідомлення того, що Христос помер “за життя світу” (Ін. 6:51). 

 

Феодосій Март Зухос 

протосингел митрополії Нікополі і Превеза 

 

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



14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці 
 

Діва днесь предстоїть у церкві, і з ликами святих невидимо за нас 

молиться Богу. Ангели з архиєреями поклоняються, апостоли з 

пророками торжествують, бо ради нас молить  

Богородиця Предвічного Бога 

 

 Кожен з нас знає, якщо скривдити дитину вона шукає захисту у 

своєї матері. Дитя відчуває, що ніхто так не любить і не втішить як 

рідна мати. Так само і віруючі люди зі всіма своїми скорботами і 

потребами звертаються до Матері Небесної – Божої Матері, Заступниці 

засмучених. Вони пам’ятають Її обіцянку апостолам і всім християнам 

дану Нею на смертнім ложі: “Я не залишу вас, але завжди буду просити 

за вас Сина Свого і вашого Бога – Я буду вашою Покровителькою і 

Заступницею”. 

 

 Вона сповнила Свою обіцянку. Сьогодні Свята Церква пригадує 

нам велике благодійство Божої Матері до православних християн – Її 

з’явлення у Влахернському храмі. Це було в 910 році коли місто 

Константинополь належало християнам. Восени цього року, як говорить 

нам передання і підтверджує Візантійський історик Зонара, на 

Константинополь нападали варвари, які припливли до міста на 

кораблях. Вийшовши на берег вони оточили місто і вимагали щоб місто 

здалося. Довго продовжувалася облога міста, почався голод і хвороби, 

які остаточно виснажили захисників Константинополя. Здавалося, що 

вже не було ніякого спасіння і тільки смерть очікувала їх. Вірні 

зібралися у Влахернському храмі де зберігалася риза Богоматері та 

здійснили там всенічну відправу. Гаряче молилися віруючі. Серед них 

знаходився і святий Андрій Христа ради юродивий, зі своїм учнем 

Єпіфанієм. Під час молитви святий Андрій несподівано глянув догори і 

перед його очима з’явилося захоплююче видовище, він ясно побачив 

під куполом в повітрі Божу Матір з багатьма ангелами та святими, Яка 

молилася до Свого Сина і Бога та покривала, всіх хто були в храмі 

Чесним Своїм Омофором. 
 

 Це видіння означало, що молитва тих людей, котрі знаходилися в 

храмі була вислухана і що їх захищає сама Божа Мати. До ранку 



піднявся сильний вітер, який 

поступово перейшов у бурю-

ураган, що порозкидав і пороз-

бивав ворожі кораблі. Ті які 

знаходилися на березі та тримали 

в облозі місто залишилися без 

підтримки і перелякалися. Обло-

жені скориставшись цим і 

піднесенні цим дивним видінням 

вийшли із-за стін міста і розбили 

ворога. 

 

 В пам’ять цього заступ-

ництва Божої Матері, через 250 

років, Православна Церква 

встановила свято – Покров 

Пресвятої Богородиці, як щирій 

Заступниці християнського роду і Молитвениці за мир. Віра в 

заступництво Божої Матері та Її Покров, який простягається над усіма 

грішниками які є в світі, займає центральне місце, як в житті святого 

Андрія, так і в самому богослужінні свята. Як сонячний промінчик 

проникає ця віра у всі перекази в яких говориться, що Богомати 

відійшла у світ допомагати людям. В цьому переказі показується 

переконаність, що по відході з Влахернської Церкви, Богомати 

залишала благодать цим людям які там перебували. Покров Божої 

Матері не є окремим проявом Її благодатної допомоги, але складає 

сутність Її відношення до всього світу. Вона і сьогодні стоїть у Церкві із 

ликами святих невидимо молиться за нас Богові. 

 

 Якщо нас перемагають біди і напасті прибігаймо до Милосердної 

Заступниці. Вона Покровителька світу, за нашими молитвами охороняє 

нас від тисячі бід і визволить нас від неминучої смерті. Вона як Божа 

Мати, вища за всіх святих, Чеснійша від Херувимів, і незрівнянно 

Славнійша від Серафимів, через Свою благодать Вона є перша за всіх 

після Ісуса Христа в Царстві Божому, Провідниця до спасіння. Вона 

перша роздає благодать всім хто Її шукає, звертається в молитвах до 



Неї. Вона підносить наші недостойні молитви до Небесного престолу 

Всевишнього. Вона просвічує наш розум і лікує наші серця, робить 

чистими і благодатними наші молитви. Своїми тілесними очима ми не 

бачимо Божої Матері, як Її бачили святий Андрій та Єпіфаній, але ми 

можемо відчувати в своєму серці Її наближеність до нас у нашому 

храмі. Кожний хто щиро молиться і взиває до Пресвятої Діви Марії, не 

може не відчувати в своєму серці теплоти і радості від того, що наша 

Молитвениця і Заступниця є завжди близько коло нас. Ця духовна 

радість і ця  теплота є наслідком того, що наша Мати Небесна – 

Пресвята Діва сьогодні стоїть в храмі і молиться за нас Богу. 

 

 Дорогі браття і сестри, давайте гаряче молитися до Матері Божої, 

щоб Вона випросила в свого Сина і нашого Господа Ісуса Христа, щоб 

Він дарував мир у світі, щоб ми могли жити в любові та злагоді один до 

одного. Отже закличмо сьогодні до Матері Божої, яка невидимо 

присутня між нами тут у цьому Божому храмі: “Всім корисне даруй і 

всіх спаси Богородице Діво, Ти бо єси Божественний Покров рабам 

Твоїм”. 

 

о. Іван Голуб 

викладач ЛПБА УПЦ КП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prayer Today 
 

 Life and prayer are completely inseparable. A life without prayer is a 

life which is unaware of an essential dimension of existence. It is a flat life, 

without depth, a two-dimensional life in space and time. It is a life that is 

satisfied with the visible, with our neighbour, but with our physical 

neighbour, in whom we fail to discover the immensity and eternity of his 

destiny. The value of prayer consists in discovering, affirming and living in 

accordance with the fact that everything has a dimension of eternity and of 

boundlessness. 

 

 The world in which we live is not a profane world; it is a world which 

we know only too well how to profane, but in itself it comes from the hands 

of God, it is loved by God. The value which God attaches to it is the life and 

death of his Son, and prayer manifests our recognition of this fact, our 

discovery of the fact that in the eyes of God every person around us, every 

thing around us has a sacred value and, being loved by God, becomes precious 

to us. Not to pray is to leave God out of our existence, — not only God, but all 

that He signifies for the world He created, the world in which we live. 

 

 Now we often think that it is difficult to coordinate life and prayer. This 

is a complete mistake, resulting from a false idea of life as well as of prayer. 

We think that life consists of being on the move and that prayer consists in 

going off somewhere into retirement and forgetting all about our neighbour 

and our human situation. This is untrue! It is a slander against life and a 

slander against prayer itself. 

 

 In order to understand prayer one must first get into solidarity with the 

whole reality of man, with his destiny and that of the whole world: assume it 

totally. And that is the essential act which God accomplished in the 

Incarnation. This is the total aspect of what we call intercession. Ordinarily 

when we think of intercession we think that it consists of politely reminding 

God of what he has forgotten to do. Intercession consists of taking a step 

which brings us to the heart of tragic situations, — a step which has the same 

quality as the one taken by Christ, who became man once for all. It means 

stepping into the heart of situations from which we can never find our way 



out again; a Christian, Christ-like 

solidarity which is simultaneously 

oriented towards two opposite poles. 

Christ incarnate, true man and true 

God, has total solidarity with man in 

his sin when he turns towards God, 

and total solidarity with God when he 

turned towards man. It is this double 

solidarity which makes us in a sense a 

stranger to both sides and at the same 

time united with both sides. This is 

fundamentally our Christian situation. 

 

 You ask, “What shall we do?” 

Prayer arises from two sources: either 

from our wonder at God and the 

things of God — our neighbour and 

the world around us, in spite of its 

shadows; or else from the sense of tragedy, our own, and especially other 

people’s. Berdyaev said: “When I am hungry it is a physical fact; if my 

neighbour is hungry it is a moral fact”. That is the tragedy as it appears to us 

at every moment. My neighbour is always hungry: he is not always hungry 

for bread, he is sometimes hungry for a human gesture, a glance of affection. 

And this is where prayer begins, in this sensitization to the wonders and the 

tragedy. As long as this lasts, everything is easy: in wonder we pray easily, 

just as we pray easily when we are in the grip of a sense of tragedy. 

 

 But otherwise? At other times life and prayer must be made one. For 

instance, get up in the morning, stand before God and say: “Lord, bless me, 

and bless this day that is beginning”, and then treat the whole day as a gift of 

God and consider yourself as God's envoy in this unknown which is the new 

day. This simply means something very difficult: that nothing which happens 

today will be alien to the will of God: everything without exception is a 

situation in which God will have placed you in order that you should be His 

presence, his love, his compassion, his creative intelligence, his courage . . . 

And on the other hand, every time you encounter a situation, you will be the  



 

We should give thanks to Him, as it is said: “In everything give thanks” (I Thess. 5:18). Closely linked 

to this phrase is another of St. Paul’s injunctions: “Pray without ceasing” (I Thess. 5:17), that is, be 

mindful of God at all times, in all places, and in every circumstance. For no matter what you do, you 

should keep in mind the Creator of all things. When you see the light, do not forget Him who gave it 

to you; when you see the sky, the earth, the sea and all that is in them, marvel at these things and 

glorify their Creator; when you put on clothing, acknowledge whose gift it is and praise Him who in 

His providence has given you life. In short, if everything you do becomes for you an occasion for 

glorifying God, you will be praying unceasingly. And in this way your soul will always rejoice, as St. 

Paul commends (cf. I Thess. 5:16). + St. Peter of Damaskos 

 

Prayer is food for the soul. Do not starve the soul, it is better to let the body go hungry. Do not judge 

anyone, forgive everyone. Consider yourself worse than everyone in the world and you will be saved. As 

much as possible, be more quiet. + St. Joseph of Optina 

one whom God has put there to perform the office of a Christian, to be a 

particle of the body of Christ and an action of God. 

 

 If you do that, you will easily see that at every moment you will have to 

turn to God and say: “Lord, clarify my intelligence, strengthen and direct my 

will, give me a heart of fire, help me”. At other moments you may say: 

“Thank you, Lord!” And if you are wise and know how to be thankful, you 

will avoid the folly that is called vanity or pride, which consists of imagining 

that one has done something that one could have left undone. It is God who has 

done it. It is God who has given us this marvellous gift of having that to do. 

 

 And when in the evening you present yourself again before God and make 

a quick examination of the day, you will be able to sing his praises, glorify Him, 

thank Him, weep over others and weep over yourself. If you begin to connect 

your prayer to life in this way, the two will never again be separated, and life 

will be like a fuel which at every moment is feeding a fire that becomes 

richer and richer, more and more burning, and which little by little will 

transform you yourself into that burning bush that is told about in Scripture.  
 

Metropolitan Anthony of Sourozh 



 

Community Announcements 
 

We extend sincere congratulations to the parents of the childen  
who were recently baptized in our church: 

 
Innes Abakuta (baptism: June 10, 2018) 

 

Dennis Antoshko (baptism: August 26, 2018) 
 

На многії літа! God grant you many years! 
 

 

Притча життя 
 

Євангельське читання неділі 21-ї після П’ятдесятниці, про сіяча 

 

Ось вийшов сівач сіяти; і коли він сіяв, одне зерно впало при дорозі, і 

прилетіли птахи і поклювали його. Інше впало на місця кам’янисті, де 

небагато було землі, і скоро зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж 

зійшло сонце, зів’яло і, оскільки не мало кореня, засохло. Інше впало в 

терня, і виросло терня і заглушило його; інше впало на добру землю і 

дало плід: одно в стократ, а друге в шістдесят, інше в тридцять разів. 

Хто має вуха слухати, нехай слухає! (Мф. 13:3) 

 

 Сьогодні, читаючи Євангеліє, задався питанням: чому ж, дійсно, 

Господь промовляв до людей притчами? Згадалося, що учні Його про це 

ж саме запитали, на що отримали відповідь: “Тому що вам дано 

розуміти тайни Царства Небесного, а їм – не дано”. Ці слова на часі й 

сьогодні. Адже Господь і нам дає пізнати таємниці Його. Йдеться про 

таємниці нашого життя, у якому крокуємо до Царства Небесного. Але 

чомусь ми живемо, як глухі, незрячі. Коли з нами чи з нашими рідними 

трапляється біда, тяжка хвороба, смерть, ми доходимо до панічного 

відчаю. Чому саме з нами?! Чому це допустив Господь?! Навіщо це?! Як 

бурхливі хвилі, постають безліч запитань, непорозумінь, протиріч. Тоді 

життя для нас – як суцільна незрозуміла притча. Ми уподібнюємось 

людям, від яких усе закрито завісою незнання. “Тому говорю їм 

притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не 



розуміють; і збувається над ними пророцтво 

Ісаї, яке говорить: ‘Слухом почуєте – і не 

зрозумієте, і очима дивитись будете – і не 

побачите. Бо згрубіло серце людей цих, і 

вухами туго чують, і очі свої стулили, щоб 

не побачити очима, і не почути вухами, і 

серцем не зрозуміти, і не навернутися, щоб 

Я зцілив їх’ ” (Мф. 13:13-15). 

 

 Хто читає всі ранішні молитви, той 

пригадає, як ми просимо Бога: “чи хочемо, 

чи не хочемо, – спаси нас . . .”. Ось і 

виходить, що Господь хоче, аби ми 

спаслись, не загинули, тому допускає 

хвороби, проблеми. Допускає все це як ліки, 

як напоумлення для нас із вами. Він 

вириває терня, вибирає каміння, проорює 

наше життя, аби ті насінини впали в добрий 

ґрунт. Щоб Його насіння не пропало, не 

загинуло, а проросло, приносячи чудові, 

боговгодні плоди. 

 

 Хвала Господу, що Він відкрив нам ці 

таємниці. Тому і знаємо, до кого бігти по 

допомогу, за зціленням. Знаємо, де можна знайти затишок і 

умиротворення, – у єднанні з Богом, спілкуючись із Ним, стоячи на 

молитві. Блаженні ми, бо знаємо Того, Хто вирішує і зціляє наші болі. 

 

 Дослухаючись такої науки, не живім, як незнаючі, а приступаймо 

до Нього у Сповіді, Причасті, в молитві. Щоб ми могли однодушно 

сказати з апостолом Павлом: “Тому я себе почуваю добре в немочах, у 

кривдах, у нестатках, у гоніннях, в утисках за Христа, бо коли я 

немічний, тоді сильний” (2 Кор. 12:10). 
 

iєромонах Макарій (Дядюсь) 
 

(Джерело: www.pravslavyavolyni.org.ua )         



Греки опублікували запис розмови Патріархів Варфоломія та Кирила 

Грецький сайт “Ортодоксія” опублікував уривки з тригодинної бесіди між 
Вселенським Патріархом Варфоломієм та Предстоятелем РПЦ Кирилом під 
час зустрічі на Фанарі 31 серпня. 

Як випливає із розмови, головною темою була Україна та надання Українській 
Церкві автокефалії. Хоча після розмови Патріарх Кирил намагався журналістам 
натякнути, що українське питання було якимось проміжним, — про це на своїй 
сторінці у Фейсбуці написав Ярослав Коцюба, експерт Інституту світової політики. 

Під час діалогу Предстоятель РПЦ намагався переконати Патріарха 
Варфоломія, що не варто надавати автокефалію УПЦ, тому що на Майдані 
відбувся "держпереворот" і тепер, мовляв, нова незаконна влада намагається 
через автокефалію укріпити свої позиції. При цьому Кирил переконаний, що 
промосковські сили скинуть українську владу. 

Як зауважує Я. Коцюба, Патріарх Варфоломій досить влучно парирував, коли 
запитав кремлівських агентів: Чому ви не можете вільно їздити в Україну? Чи 
не тому, що у вас немає там підтримки? 

І зовсім розгнівали Вселенського Предстоятеля заяви митрополита Іларіона 
Алфеєва (“глави МЗС РПЦ”) про те, що нібито “Порошенко підкупив 
Константинополь”. Варфоломій попередив московського пропагандиста в рясі, 
що якщо він не зможе довести ці порожні обвинувачення, то на нього чекає 
“церковне прокляття”. “Якщо ви брешете, це вам не даремно не минеться”, – сказав 
Константинопольський Патріарх. Алфеєв почав виправдовуватися. Мовляв, він не 
казав, що це Петро Порошенко, а “розкольники”, які їздили до Стамбулу “не з 
порожніми руками”. Варфоломій попросив Кирила вгамувати Іларіона, який 
заподіяв багато шкоди у стосунках між Константинополем та Москвою. 

Але найголовніше, що в цій розмові прозвучало: Україна була і залишається 
канонічною територією Вселенської Церкви. Тому питання надання автокефалії 
лежить повністю в компетенції Матері-Церкви. Патріарх Варфоломій прямо 
повідомив Кирилу, що процес вже запущений і пройшов перший етап 
узгодження та обговорення, – пише Ярослав Коцюба. 

Нагадаємо, 31 серпня цього року на Фанарі відбулася зустріч Вселенського 
Патріарха Варфоломія і делегації РПЦ на чолі з Патріархом Кирилом. 
Вселенський Патріарх повідомив російському колезі, що 25-річний розкол в 
українському православ’ї наближається до кінця. Константинопольський 
Патріархат готовий надати Українській Церкві автокефалію: “Це буде не 
створення нового розколу, а приєднання до Церкви”. 

(Джерело: www.risu.org.ua) 

https://orthodoxia.info/news/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%81/
https://www.facebook.com/sguardo.intento/posts/158755801724884
https://www.facebook.com/sguardo.intento/posts/158755801724884
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/confessional/orthodox_relations/72463/


ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

Анонімний (в пам’ять Івана,  $100.00 

  Марії та Марії Неколай) 

С. Єричук (в пам’ять      50.00 

  бабусі, Ауріки 

Ольга Носієвич (в пам’ять   500.00 

  чоловіка, Октавяна) 

В. Юровський (в пам’ять     80.00 

  батьків) 

Григорій, Маруся (Кук) і    500.00 

  Борис Богуславські (в 3-ту 

  річницю упокоєння  

  батька, Андрія) 

 

 

 

Список включає пожертви від 27-го серпня до 23-го вересня. 

 

 

 

 

 

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: Святий апостол і євангелист Іоан Богослов (день   

   вшанування – 9-го жовтня). Ікона  – Афон, монастир  

   Ватопед, XIV в. 

 

Cover:   The Holy Apostle and Evangelist St. John the Theologian  

   (commemorated 9 October). Icon – Mt. Athos, Vatopedi  

   monastery, mid-14th cen. 

 

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 

Жовтень / October 2018 

 

7-го жовтня, 

неділя 

Неділя 19-та після П’ятидесятниці. 

Голос 2 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

 

14-го жовтня, 

неділя 

Неділя 20-та після П’ятидесятниці. 

Голос 3. ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ 

ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І 

ПРИСНОДІВИ МАРІЇ 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

21-го жовтня, 

неділя 

Неділя 21-ша після П’ятидесятниці. 

Голос 4 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

28-го жовтня, 

неділя 

Неділя 22-та після П’ятидесятниці. 

Голос 5 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


