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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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Про духовний світ серця 
 

преп. Никодим Святогорець 
 

 “Сину, дай Мені серце” (Притч. 23:26) – саме в цих словах Господа 

Бога нашого ховається глибока істина і шлях до спасіння, яке не 

можливе без миру в душі. Кожну мить нашого життя ми стоїмо, наче 

воїни, на охороні нашого серця, яке постійно атакують думки. І ми 

вирішуємо, які думки прийняти, пильнуємо чи угодні вони Богу, чи 

навпаки, саме від нашого рішення залежить життя, яке ми будуємо, бо 

через свою любов Бог дав нам свободу вибору. Отже, оберігання мир 

свого серця, свій душевний спокій, який походить лише від Бога і є 

невідємним на нашому життєвому шляху. Бо те найдорожче, що Бог 

нам дає, душевний мир, можна втратити через нашу необережність і 

гріхи всього лише в одну мить. Нам потрібно оберігати наше серце, бо 

як тільки воно збентежиться чим-небудь, то все нутро наше приходить в 

безладний рух і розум втрачає здатність правильно мислити. В мирі 

наша молитва чиста і мила Богу. Сину мій! веди діла твої з лагідністю 

(Сір. 3:17). Серце людини створене Богом для того, щоб воно любило 

Його єдиного і служило Йому оселею. Але якщо Бог є мир, що 

перевищує всякий розум, то необхідно, щоб серце, яке бажає прийняти 

Бога в себе, було мирне і вільне від всякого замішання. Ми і самі не раз 

помічаємо, що без миру в серці будь-яка справа дуже важко дається, а 

душа перебуває в неспокої. Тому великий безмовник Арсеній казав: 

“Усе твоє піклування зверни на те, щоб внутрішнє твоє налаштування 

було по Бозі, і переможеш зовнішні пристрасті”. Отже, коли серце 

тривожить якась погана думка, пристрасне замішання, не варто 

кидатися на пристрасть, щоб перемогти її, а варто зійти скоріше в серце 

і потурбуватися замирити його, ставши на сторожі розумом, який 

пильнуватиме, які думки впускати, а які ні. Як тільки замириться серце 

– і боротьбі кінець. 

 

[Прп. Никодим Святогорець наводить нам деякі способи для зберігання 

миру внутрішнього.] 

 

1. Найперше, потрібно тримати в порядку свої зовнішні почуття і 

 уникати сваволі в зовнішній поведінці, а саме: не дивитися, не 



 говорити, не махати руками і нічого іншого не робити схвильовано, 

 але завжди благопристойно і тихо. Бо за свідченнями отців, 

 внутрішня людина приймає свій настрій від зовнішнього. 

 

2. Стараймося любити всіх людей і з усіма жити в згоді, як заповідає 

 св. Павло: Якщо можливо і залежить від вас, з усіма людьми мир 

 майте. 

 

3.  Оберігаймо нашу совість. 

 

4. Звикаймо без замішання зносити всякі неприємності і образи. 

 

 Якщо трапиться, що не зможемо ми впоратися з серцем своїм, і 

відігнати тугу чи скорботу, поселити мир в ньому, то потрібно 

зосереджено помолитися і, наслідувати Господа Спасителя нашого, 

Який у саду Гексиманському молився. Христос показав, що в будь-якій 

тузі і скорботі треба молитися. Які б ми розбиті і засмучені не були, не 

полишати молитву та читання Святого Письма, аж доки воля наша не 

погодиться з волею Божою і серце, умиротворившись, наповниться 

мужньою відвагою, щоб з радістю зустріти, прийняти і перенести те, 

чого перед цим боялося і не хотіло. Бо і Господь жахався, тужив і 

сумний був, а по молитві, умиротворившись, спокійно сказав: 

“Встаньте, підемо: Ось приблизився той, хто зрадив Мене” (Мт. 26:46). 

 

 Ми повинні бути готовими до того, що не все одразу в нас вийде. 

Багато доведеться потрудитися, помучитись і постраждати серцем через 

недосвідченість. Зате, коли придбаємо мир, душа почне черпати велику 

втіху з самих неприємностей, що зустрічаються. Помалу, день за днем, 

при рішучості, і невідступності від справи, усе краще і краще будемо 

справлятися з собою і дійдемо до того, що зможемо в мирі зберігати дух 

свій при всіх збуреннях ззовні і всередині. 

 

 Завжди пам’ятаймо, що Бог з нами і, бачачи наші старання, працю і 

бажання прийти до Нього, і як люблячий Батько, завжди прийме нас і 

допоможе, вийде нам на допомогу, Бог лише чекає акту нашої волі. Він 

оселиться в душах наших миром. Але для цього потрібно терпіння. Бо 



як не в один день будується місто, так 

не в один день здобудемо мир 

внутрішній. Бо це є не що інше, як 

улаштування Дому для Бога миру і 

скинії для Всевишнього, – і так 

будемо храмом для Нього. Але лише 

Бог миру дає мир нашому серцю, бо 

без Нього буде даремний всякий труд: 

“Якщо не Господь будує дім, даремно 

трудиться будівничий” (Пс. 26,1). А 

основою сердечного миру є 

смиренність і лагідність. Хто тихий 

серцем і лагідний – той і смиренний, і 

навпаки. Для здобуття смиренності 

змушуймо себе і постараймося 

прийняти в люблячі обійми всякі 

невдоволення і прикрості, як рідних сестер, і усіляко уникати слави і 

почестей, бажаючи краще бути приниженим і незнаним, і ні від кого не 

одержувати піклування і втіхи, крім єдиного Бога. Якщо потерпимо 

посоромлення, кривду, біду, осуд, презирство, ганьбу, не треба 

засмучуватись, але постаратись прийняти це з радістю, бо Бог з 

покривдженим і засмученим. А під цими бідами насправді ховається 

велике благо, великий скарб від Бога і якщо ми з смиренням і терпінням 

приймемо це, то Бог не залишить, а духовно збагатить і покаже свою 

велику милість на нас. Бог є єдине благо наше і єдиний притулок. 

 

 Але найгіршим нашим ворогом є ми самі, адже акт волі видаємо 

ми. Бог дав нам свободу тому наше життя – це постійний вибір. Нам 

пропонуються погані думки або угодні Богу і саме наша воля – який 

вибір зробити. Тому тримаймо завжди напоготові знаряддя проти самих 

себе. Навіть якщо бажання наші схиляться до чогось хорошого, не 

поспішаймо робити, а найперше – поставимо це діло перед Господом 

Богом. З найглибшою смиренністю благаємо Його, хай буде в цьому 

ЙОГО – а не наша воля. І тоді робимо цю справу з щиросердною 

відданістю себе волі Божій, без домішку самолюбства, але лише на славу 

Божу. Адже ми самі по собі нічого путнього зробити не можемо, а тим 



більше у справах нашого спасіння. Кожне наше діло повинно бути на славу 

Божу і заради Бога, а не на славу собі, чи своєму самолюбству, лише тоді 

наша справа, який кінець вона б не мала, увінчається успіхом. Отже, якщо 

любимо мир в серці, постараймося увійти в нього дверима смиренності. 

 

 Якщо до нас підступаються помисли, які представляються святими: 

ніби справа, яку ми хочемо зробити є дуже великою і принесе велику 

користь, то в цьому випадку треба бути дуже обачними. Господь 

говорив про це: “Уважайте від оманливих пророків, які приходять до 

вас в одягах овечих, усередині ж є вовки хижі. Від плодів їх пізнайте їх 

(Мт. 7:15-16)”. Все, що віддаляє нас від смиренності і від внутрішнього 

миру і спокою, під яким би то гарним виглядом не представлялося, усе 

це – неправдиві пророки. Якщо зробимо помилку, не треба піддаватися 

малодушності, але упокоримося перед Богом, і усвідомивши неміч 

свою, візьмемо з цього урок на майбутнє. Бо, можливо, Бог попустив це, 

щоб смирити в нас яку-небудь рису гордині, приховану в нас і нам 

самим навіть не відому. Подякуймо за все Господу. 

 

 Якщо відчуємо, що душа наша вражена яким-небудь шипом 

отруєного терня, тобто пристрастю або помислом пристрасним, не 

треба панікувати. Просто треба збільшити увагу і постаратися не 

допустити їх до серця, тримаючи його недосяжним для них – чистим 

перед Богом. І в той же час пригадуймо собі, що все, що з нами 

трапляється негативне (на нашу думку), насправді є великим даром 

Божим і доказом Його любові, бо все це трапляється, або через наші 

гріхи, від яких ми очищуємось, або як випробування і навчання. Щоб 

ми навчились розпізнавати, що є корисним для нашого спасіння, і 

слідуючи тому, сподобилися одержати вінець правди, приготовлений 

нам благістю Божою. 

 

 Господь сказав у Євангелії, що Він прийшов вкинути вогонь 

любові на землю серця нашого і тому Він прагне, щоб вогонь цей 

скоріше загорівся (див.: Лк. 12:49). Любов до Бога немає міри як і 

улюблений наш Бог – немає межі і обмежень. Але любов до ближніх 

повинна мати в собі межі і обмеження. Нам потрібно тримати її в 

належних обмеженнях, бо інакше вона віддалить нас від любові Божої,  



 

Життя преподобного Киріака пустельника  
 

Преподобний Киріак народився в Карфагені і був сином 

священика. Змалку він почав читати Священне Писання 

та з ранку до вечора сидів за книгами, з яких дізнавався 

про справи Божі, направлені на спасіння людей. 

Вивчивши біблійну історію, отрок взявся читати житія 

святих. Це читання остаточно затвердило його вибір. І у 

вісімнадцять років Киріак залишив назавжди свій дім і 

таємно вирушив до Єрусалиму. 
 

Відвідавши в Єрусалимі святі місця, він декілька місяців перебував у 

розташованому поблизу Снопа монастирі, старанно несучи свій послух. У 37-

річному віці Киріак був висвячений у сан диякона і віддалявся в Сукійський 

монастир преподобного Харитона. Через 3 роки він був хиротонісан у 

пресвітера і призначений канонархом; у цьому званні він трудився 18 років; 

всього ж він пробув в обителі святого Харитона 30 років. Преподобний Киріак 

відрізнявся надзвичайною стриманістю і лагідністю. Кожен вечір у келії він 

читав Псалтир до того часу, як лунав благовіст до північного співу.  
 

Досягнувши 70 років, преподобний вирішив вести життя ще суворіше і 

віддалився в пустелю Натуфа, узявши з собою свого учня Іоанна. У пустелі 

відлюдники харчувалися гірким зіллям, яке по молитві святого Киріака 

ставало солодким та придатним для харчування. Після 5 років самітності про 

пустинників дізнався один селянин. Він привів до преподобного свого хворого 

біснуватого сина і святий зцілив його. З тих пір багато людей почало 

приходити до преподобного Киріака зі своїми потребами. Він же шукав усе 

більшого усамітнення і віддалився в пустелю Рува, де пробув ще 5 років. Потім 

сім років він прожив далекій пустелі за сотню верст від Сукійського монастиря. 

Одного разу до преподобного прийшли братія з Сукійського монастиря, 

просячи його духовній допомоги в годину голоду і згубних хвороб, і благали 

святого Киріака повернутися в обитель. Преподобний повернувся та через 

деякий час він знову віддалився в Сусакам.  
 

За 2 роки до своєї смерті преподобний Киріак повернувся в монастир і 

поселився в печері святого Харитона. Коли наступив час його смерті, 

преподобний Киріак призвав братію, всіх благословив, зі всіма попрощався, а 

потім поглянув на небо, простягнув руки, звершив молитву і тихо відійшов до 

Господа у віці 109 років. Пам’ять - 12 жовтня (нов. ст.). 



заподіявши велику шкоду. Стараємось робити всі діла свої просто, 

маючи одне на меті – догодити Богу. Це охоронить нас в справах любові 

до ближніх від усяких невірних кроків. У цих справах найважливішим є 

сприяння спасіння ближніх. Але тут нерідко вдираються ревнощі не по 

розуму, які нічого не приносять крім шкоди ближнім і самому собі. Нам 

треба показувати приклад щирої віри і богоугодного життя, і будемо 

тоді подібними до апостолів пахощами Христовими. Саме цим ми 

можемо допомогти ближнім на шляху їхнього спасіння. Але потрібно, 

щоб це все походило лише від любові до Бога, а не від нерозумних 

ревнощів. Бог Сам насадить таку любов у наших душах після 

відкинення душі від усього земного, і у свій час прийде зібрати плід від 

цього. Самим по собі нам не треба сіяти нічого, але піднести Богу 

землю серця, чисту від усякого терня і колючок, і Він посіє на ній 

насіння, як і яке хоче. 

 

 Перебуваймо без роздумів про себе, про своє минуле, майбутнє, а 

намагаймося думати лише про догоджання Богу покірністю Його волі. 

Вже вийшов Домовладика і шукає робітників у виноградник Свій, по 

євангельській притчі. Відкладемо всяке піклування і усякий помисел, 

звільнимося від усяких про себе турбот і Бог одягне нас Собою Самим і 

подасть те, про що ми і подумати не могли. Всі справи наші не для 

нагороди, бо нічого достойного того ми зробити не можемо. Бог діє в 

усьому і від нас не бажає нічого, крім того, щоб ми упокорилися перед 

Ним і Йому віддали душу свою свобідною від усього земного, 

тримаючи у глибині серця одне бажання: щоб сповнилась на нас в 

усьому і через усе воля Божа. 

 

 Уповаймо на Господа нашого, який призиває всіх, говорячи: 

“Прийдіть до Мене всі струджені і обтяжені і Я заспокою вас” (Мт. 

11:28). Тож, ідемо у слід за цим голосом, сподіваючись разом з тим 

пришестя Святого Духа. З закритими очима пливемо у море 

божественного провидіння і благовоління, нехай носять нас сильні 

хвилі Божої волі, без усякого спротиву волі нашої, щоб таким чином, 

скоріше бути принесеними у пристань спасіння і досконалості 

християнської та безмежної, неосяжної і величної любові Божої. 
 

(Джерело: www.kyiv-pravosl.info)          

http://www.kyiv-pravosl.info/


The Shadow of Death 
 
This summer marks 31 years since I sat first by the bedside of a parishioner and 

watched him die. It is an experience that I’ve now repeated hundreds of times. Some 

things are similar, while some are different – we do not all die in the same manner. 

But there is an existential quality shared by them all. To a great extent those who 

surround the dying and the dead make a great rush for the “second-storey” of the 

universe, uttering words of deep assurance to one another with scenes drawn from 

the cultural tales that populate that land of unmixed joy and wonder. 

 

Virtually everything we fear is quickly covered by the comfort of second-storey 

tales. “He is with Mom.” “They no longer have to suffer the pain of being apart.” 

When my grandmother died, the Presbyterian minister who spoke at her graveside 

said that “God had called her home to enjoy her delicious biscuits.” All of us loved 

our grandmother’s biscuits, but they surely did not rise to the level of the Divine nor 

provide sufficient cause for a joyful death. 

 

Death, particularly the death of someone we love, can be deeply painful. My father’s 

passing this past week has left me empty and full of grief. It is not wrong to feel 

empty and full of grief – it’s simply how the death of someone we love feels. There 

are many complex matters that I need to visit before I will pass through this trial. 

 

Death in a one-storey universe is particularly difficult. The imagination and its 

comforts are removed. I cannot imagine what my father’s life is like at present – and 

the Scriptures give very few hints. The bold assurance in the book of Wisdom that 

“the souls of the righteous are in the hands of God,” seems to me assurance enough. 

I cannot explain what it means to be in the hands of God, but I cannot imagine 

wanting to be somewhere else. 

 

Many of the two-storey comforts that are offered in our culture are semi-pagan in 

origin. It is not paradise of which we speak so much as the Elysian Fields. The 

mystery of the Incarnation – its hiddenness and its manifestation challenges the 

delusions we encounter every day. God is everywhere present and filling all things, 

and yet we often experience Him as present nowhere and all things as empty. The 

great battle in which we live is not so much a battle between ideas – it is a battle 

between perceptions of reality and faith in those perceptions. 



The Gospel is quite clear, “Blessed are 

the pure in heart for they shall see 

God.” And thus the most extreme 

majority of mankind lacks the 

prerequisites to speak with authority in 

the matter of God and His promise of 

paradise. Faith is quite mysterious, 

described by one modern Orthodox 

writer as an “organ of perception.” 

Scripture calls it the “substance of 

things hoped for.” In the most 

fundamental sense, faith is the substance of the Christian life – not a “leap of faith” 

or a “willful hope,” but a perception, exceedingly dim, in which the objects of its 

perception yield themselves just enough to give hope that the reality we are 

tempted to make triumphant is itself somehow lacking. 

 

The Christian faith begins with the Pascha of Christ. It is easy to attempt to find its 

beginnings elsewhere – to start with Genesis and argue the nature and timing of 

Creation – but no such arguments – including all those imagined by Biblical critics 

and fundamentalists – have any meaning except for the Pascha of Christ. His 

Pascha, including his suffering, torture, death, burial, descent into Hades, and his 

triumphant resurrection from the dead, are the only bedrock of the Christian faith. 

Without them, we are above all men “to be pitied,” as St. Paul said. But it is also all 

too easy to make of such events things of such abundant holiness that we fail to see 

them for what they are. 

 

The dead body of Christ, on the Cross and laid upon the slab of stone as Joseph of 

Arimithea and others prepared his body for burial, bore only the signs of a dead 

body. Their devotion was to his memory, their grief perhaps more profound than 

any we could imagine because their hopes were so great. 

 

The noble Joseph when he had taken down Thy most pure body from the tree, anointed it 

with spices, wrapped it in fine linen, and placed it in his own new tomb… 

 

There were no hints given by Christ’s “most pure body” of that which was to come. 

Apparently the disciples had forgotten what hints he had offered them over the 

three years of his ministry. When the day of resurrection occurred, the disciples 



were more willing to believe in the theory that someone had stolen the body than in 

the resurrection. Even eye-witness accounts were marred by mistaken identity and 

grief. It is only after the resurrection that the teaching of Christ begins to make sense 

and to change the perceptions of the disciples. Apart from the descent of the Holy 

Spirit at Pentecost, the ignorance of the Apostles would have remained secure. 

 

And so our own belief in the resurrection of Christ rests with the witness of the 

Apostles and the Church and the abiding gift of the Holy Spirit. Having stood for 

lengthy times beside the body of my father this past week, I saw no hints, no 

intimations of that which is to come. There was his cross held in his hand, an icon 

tucked discreetly under another hand. He commended his spirit to God and now his 

body rests in hope of the resurrection. 

 

No vain imaginations of a second-storey mean anything other than the echo of my 

own lonely fears. His body, like that of Lazarus before him, awaits Christ. Like the 

body of Christ Himself, he yielded easily to our ministrations, making no protest or 

resistance. His hope is the same as my hope. Christ is risen from the dead, trampling 

down death by death, and upon those in the tombs bestowing life. 

 

In time, I will likely join my father and my mother in the quiet of their tombs, 

awaiting the resurrection of the dead. I pray that in my lifetime I will have borne such 

witness to the resurrection of Christ that the attention of my friends and family will be 

drawn to that place of faith and not to the emptiness of my own hopeless body. 

 

There are many signs to which we may point as an embrace of the resurrection of 

the dead. First off, the Pascha of Christ. As well the unremitting and glorious 

testimonies of the martyrs and saints. The intimations of our own hearts and the 

faithful words of God’s holy Scriptures. All of these point us beyond our own 

meager doubts and towards a world that tramples down the weakness of all 

illusions. Glory to God for all things! Glory forever! 
 

Fr. Stephen Freeman 
 

(Source: www.oca.org) 

 

 



Про християнську любов 
 

Проповідь у 19-ту неділю після П’ятидесятниці  
 

 У сьогоднішньому євангельському читанні Христос говорить про 

християнську любов не загальними словами, а конкретно і дуже просто 

та доступно. Любов стає християнською, Божественною коли людина, 

люблячи, забуває себе. Забути себе до кінця дано святим, але любити, 

не шукаючи нагороди, не просячи, не вимагаючи любові за любов, не 

вимагаючи подяки за її прояв – початок християнської любові. Вона 

розквітає в любов Христову, коли вільний дар любові досягає не лише 

улюблених (це вміють робити все), але до нелюбимих, до тих, які нас 

ненавидять, які нас вважають ворогами, які для нас вважаються 

чужими. Якщо ми не вміємо поширити нашої любові на ворогів, це 

означає, що ми поки що пам’ятаємо тільки себе і що всі наші дії, всі 

наші почуття виходять від ще непреображенної людської свідомості, 

яка знаходиться поза тайною Христа. Ми покликані любити щедрим 

серцем, а щедрість, навіть природна, полягає в тому, що людина хоче 

давати, радіє, коли може віддати не тільки непотрібне, але 

найдорогоцінніше, зрештою – своє серце, свою думку, своє життя. Ми 

не вміємо любити, але все життя – школа любові, або навпаки, 

страшний час темного, холодного відчуження. 
 

 І ось Христос відкриває нам шлях, як навчитися любові – кожен 

раз, коли на шляху любові я сам собі згадаюся, кожен раз, коли я встану 

перешкодою між своїм живим, істинним рухом серця і дією, я повинен 

обернутися до себе і сказати: “Відійди від мене, сатано (Мк. 8:33), ти 

думаєш про земне, а не про небесне”. Щоразу, коли проявляючи любов 

я буду вимагати у відповідь любові, подяки за благодіяння, я повинен 

звернутися до Бога і сказати: “Прости, Господи, я осквернив таємницю 

Божественної любові”. Щоразу, коли у відповідь на чужу ненависть, на 

наклеп, на відкидання я замкнуся і скажу: “Ця людина мені чужа, він 

мені ворог”, – я повинен знати, що для мене, не тільки в мені, але для 

мене самого, закрилася таємниця любові, я поза Бога, я поза тайною 

людського братерства, я не учень Христа. 
 

 Ось шлях; Христос не дарма говорить, що шлях в Царство Небесне 

вузький, що ворота вузькі  – дуже вузький цей шлях,  дуже вимоглива  

http://hram.lviv.ua/life-of-saints/


 

А вам, що слухаєте, кажу: Любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас 

ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас 

зневажають. Тому, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу; хто ж бере в тебе 

свиту, не борони й одежі. Дай кожному, хто тебе просить; хто бере щось твоє, 

не допоминайся. І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. 

Коли ви любите тих, що вас люблять, яка вам заслуга? Таж бо й грішники 

люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам 

заслуга? Та й грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте 

надію назад узяти, яка вам заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, 

щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і 

позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода, й будете 

Всевишнього синами, бо він благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, 

як і Отець ваш милосердний. (Лк. 6:27-36) 
 

 

заповідь Христова, нещадно вимоглива, тому що вона відноситься до 

області любові, а не закону. Закон визначає нам правила життя, але він 

завжди десь завершується, і за цією межею ми від нього вільні. Любов 

же не знає меж; вона вимагає нас до кінця, цілком. Ми не можемо 

зігрітися лише частиною душі; якщо ми це допустимо, ми потухнемо, 

охолонемо. Ми повинні запалати всім нашим серцем, волею, тілом і 

перетворитися на неопалиму купину, в той кущ, який бачив Мойсей у 

пустині, – який горів всім своїм єством і не згорав. Людська любов, 

коли вона не освячена Божественною тайною, поїдає речовину, якою 

харчується. Божественна любов горить, перетворює все в живе полум’я, 

але не харчується тим, що горить; в цій Божественній любові згорає все, 

що не може жити вічно; залишається чисте і світле полум’я, яке 

перетворює людину в Бога, як Старий Завіт говорить, як Христос 

повторює. Будемо вчитися ціною опіку любові, ціною відкидання від 

себе, ціною жертви – будемо вчитися цієї любові. І тільки тоді ми 

зможемо сказати, що ми стали учнями Христа.  

 

Антоній, митрополит Сурозькій 
 

 

   

http://hram.lviv.ua/1128-mojjsejj.html
http://hram.lviv.ua/tags/%EB%FE%E1%EE%E2/


ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

В. Юровський (в пам’ять    $80.00 

  батьків) 

Анонімний      200.00 

Natia Jaliashvili       40.00 

А. Пелепецький       50.00 

  (в пам’ять батька, Віталія) 

Ярослава Кісіль (з нагоди   100.00 

  дня уродини) 

Марія Фірман (в пам’ять        5,000.00 

  чоловіка, Івана) 

 
ПОЖЕРТВИ НА СЕСТРИЦТВО 

DONATIONS TO THE SISTERHOOD 
 

М. Лозинська     $50.00 

 

 

Список включає пожертви від 26-го серпня до 22-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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обкладника: Покрова Пресвятої Богородиці, друга половина XVII ст. 

Тепер знаходиться в Історічному музею, м. Санок, Польща. 
 

Cover: Protecting Veil of the Most Holy Mother of God, second half of the 

17th cen. Now in the Historical Museum, Sanok, Poland. 

 

Висловлюємо щиру подяку Романові Башті за допомогу з виготовленням цього 
бюлетеня.  

We offer sincere thanks to Roman Bashta for his help in preparing this bulletin. 



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ / SCHEDULE OF DIVINE SERVICES 

Жовтень / October 2019 
 

5-го жовтня,  

субота 
6:00 вечора  

Велика Вечірня 

6-го жовтня, 

неділя 

Неділя 16-та після П’ятидесятниці.  

Голос 7 
9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

13-го жовтня, 

неділя 

Неділя 17-та після П’ятидесятниці.  

Голос 8  

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

14-го жовтня,  

понеділок 
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ 

НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ 

МАРІЇ 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

19-го жовтня,  

субота 

6:00 вечора  

Велика Вечірня 

20-го жовтня, 

неділя 

Неділя 18-та після П’ятидесятниці.  

Голос 1 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

27-го жовтня, 

неділя 

Неділя 19-та після П’ятидесятниці.  

Голос 2 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 
 

Сьогодні ми, православні люди, радісно святкуємо, осяяні Твоїм,  

Божая Мати, явлінням і здіймаючи очі до Твого Пречистого образа, 

уклінно просимо: “Покрий нас чесною Твоєю покровою  

і визволи нас від усякого зла, благаючи Сина Твого,  

Христа Бога нашого, щоб спас душі наші”. 
 

(Тропар на свято Покрови, 14-го жовтня) 
 

 
 

Today the faithful celebrate the feast with joy illumined by your coming, 

O Mother of God. Beholding your pure image we fervently cry to you: 

“Encompass us beneath the precious veil of your protection;  

deliver us from every form of evil by entreating Christ, 

your Son and our God, that He may save our souls”. 
 

(Troparion for the Feast of the Protection, 14 October) 
 

Всім членам парафії св. Андрія Первозванного! Просимо вирівняти Ваші 
членські вкладки на 2019 рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь!  


