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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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Світ і мікрокосмос людини 
 

Смиренний ієрей храму природи і його слід в світі 
 

Люди, з великою швидкістю живуть в повсякденності і численних 

турботах, часто просто не помічають навколишньої незрівнянної краси, 

поглинені неподобством своїх турбот,  кволістю потреб і муками своїх 

хвилювань і терзань. Ми забуваємо про світло цього світу, занурюючись 

в темряву наших пристрастей і слабостей. Але часом єдине, що нам 

необхідно, – це визирнути з вікна і спробувати розгледіти радість життя 

і почути мелодію світу. А інколи достатньо лише зупинити свій біг. Так 

ми зможемо зрозуміти, як світло стає життям. 

 

Ми зможемо побачити любов Бога до людини, що спочатку 

створив “палац” і лише потім впустив в нього царя природи (Іоан 

Златоуст), любов Бога, Який створив це дивовижне місце існування для 

людського роду, “створили як благий – корисне, як премудрий – 

найпрекрасніше , як могутній – найбільш” (Василь Великий, “Бесіди на 

Шестиднів”, бесіда перша). Дійсно, яка риба змогла б вижити поза 

морем і яка рослина змогло б вирости без ґрунту? 

 

Однак, у наші дні вся ця краса, весь цей світ і все творіння 

оскверняються, руйнуються і розкрадаються. На їхньому місці 

зводяться найвищі вежі, що дають притулок нашої пожадливості, 

будуються нескінченні дороги, що ведуть нас до нашої жадібності, 

гігантські готелі, що живлять наше грошолюбство. Сучасна людина 

закидає величезні сітки в моря й океани, намагаючись зловити в них 

своє нестримне користолюбство. Полює надміру, марнотратно 

видобуває корисні копалини і стрімко забруднює навколишнє 

середовище. Помазаний Богом цар залишає свій глибокий і незгладимий 

слід на творінні, важко крокуючи по землі, прагнучи задовольнити свої 

зростаючі матеріальні потреби: 

 

Дивлячись на сяюче море, / Вона думає про його сіль. / А бачачи як 

ллється прозоре світло, / Оцінює його силу. / Спостерігаючи за 

літаючим орлом, / Підраховує ціну його плоті. / Вона стежить за 



часом по зламаним годиннику. / І заповнює порожнечу своєї душі / 

Купами “ніщо”. / Потопаючий в море самотності, / Вона розмірковує 

про свої потреби в цій безкрайньої сірої гладі / І мріє, щоб зайве стало 

мрією, а мрія – монетою.  

 

Ця людина калічить, спотворює і опоганює світ. Вона руйнує як 

красу всередині себе, так і красу, що його оточує. Серед усіх творінь 

Божих вона єдина, хто може привести світ до занепаду, до руйнування і 

смерті. Через свій гріх вона ввергнеться в неподобство, пітьму і смерть, 

як пише Василь Великий. Стає очевидним зверхність сучасної людини 

по відношенню до світу. І ця зверхність призводить, з одного боку, до 

катастрофи всередині людини, а з іншого – до заколоту природи, 

бачачи, як вінець творіння відходить від свого призначення. 

 

У той же час інша людина, людина Божа та ієрей храму природи, 

переходить від поверхні в глибину, з порожнечі у всесвіт, від часу до 

нескінченності, зі світу в мікрокосм і бачить природу як творіння, світ 

як Створення і через творіння пізнає Творця, розуміючи природу як 

безмежну книгу Богопізнання, по думці святого Єфрема Сирина. Така 

людина бачить унікальність і самобутність світу, а в кожній людині – 

всюдисущого Творця. Вона одягається в ризу смирення – одяг святості і 

дивиться на свої потреби з іншої точки зору. 

 

Служитель природи веде принципово інший спосіб життя, 

слідуючи принципам православного екологічного аскетизму, який 

здатний привести землю до стійкості і навіть “достатку плодів земних”, 

як співається на літургії. Вселенський патріарх Варфоломій задається 

питанням: “Скільки з нас вивчають їжу, яку споживають, блага, які 

купують, енергію, яку витрачають? Як часто ми присвячуємо час оцінці 

нашого щоденного вибору, будь то окрема людина, інститут, прихід, 

співтовариство, суспільство чи нація?” (Послання Вселенського 

Патріарха, 2010) 

 

Людина Божа, ієрей храму природи, бачить свою мету в тому, щоб, 

згідно святому Максиму Сповіднику, бути мікрокосмом, посередником 

між небом і землею, Богом і світом. Вона переводить свій погляд від 



поверхні до “всілякої красі, навколо 

її”, занурюється всередину себе,   

починає бачити свою душу і свою 

боротьбу за неї. Як пише отець 

Астерій Хадзініколау, величезною 

величчю володіють ті моменти, 

коли людина співпереживає, йде на 

жертви, прощає. Коли змиряється і 

визнає свої помилки, бореться за 

права ближнього, якщо той 

згрішив. Коли плаче і благає про 

прощення. Коли піднімає руки до 

сонця і схиляється, щоб подбати 

про землю. Коли поважає досвід 

старшого і схиляється перед 

простодушністю дитини. Коли 

шанує духовні цінності більше 

власного життя. Коли любить весь 

всесвіт, вміє віддавати, жити з 

радістю і вмирати з надією. 

 

Великим дивом і шляхом, що перевищує єство, стає духовне життя 

служителя природи. Воно відбиває хвилі спокус силою, що протистоїть 

стрімким поривам людей світу, що не потопають в бурхливому морі. 

Вона має інші переконання, інший дух, стіл, їжу, одяг, мову, поведінку, 

спілкування і задоволення, як вчить святий Макарій Єгипетський. Ієрей 

світу – це людина іншого духа та сили. Вона – твір святої благодаті 

Духа, небесний на землі, сяючий, блискучий, що ходить в світлі, 

подібно Богу (1 Ін. 1: 7). 

 

Християнин як ієрей природи 
 

Ієрей природи захоплюється і любить красу творіння, однак знає, 

що найбільші багатства світу глибоко таяться в невидимих нашому оку 

глибинах боголюбивих душ. Ієрей природи стає загальним рабом, 

ставлячи себе нижче всякого творіння. Скільки святих старців, долали 

природні закони природи, було пов’язано з нею: Серафим Саровський і 



ведмідь, старець Паїсій і дикі птахи, старець Хадзігеоргіс і дикий кабан, 

преподобний Павло Обнорський і старець Феофілакт зі скиту святого 

Василя, що володіли воістину райським зв’язком з навколишнім 

середовищем, так само як і багато інших святих отців. Через нашу 

особисту святість природа оновлюється і освячується. Піст, згідно 

святого Серафима Саровського, роблячи тіло прозорим і легким, 

переносить його в первісний стан Адама, і тварини чують в ньому ці 

адамові пахощі. 

 

Ієрей природи виступає посередником, через якого прославляють і 

славлять Бога небо, зірки, води, дощ. Святий Леонтій Неапольський 

пише: “Я через небо, землю, моря, дерева, каміння, мощі, храми, хрест, 

через Ангелів, людей і через все творіння, видиме й невидиме, 

поклоняюся і вшановує загального Творця, Владику і єдиного Творця. 

Адже творіння не саме по собі поклоняється Йому, але через мене 

небеса підносять хвалу Богу. Через мене поклоняється Йому місяць, і 

славлять Його зірки”. 

 

Щоб і ми змогли розгледіти унікальність і неповторність світу, 

побачити його ясно і розрізнити святість і слово Творця в кожному 

творінні і створенні, ми повинні зодягнутися в одяг посильної нам 

святості, смирення, любові і Божественного дару і прийняти нашу роль 

ієреїв природи, даровану нам від Бога, як пише єпископ Калліст Уер. 

Ієрей природи – це людина, яка вільно і абсолютно свідомо бере світ у 

свої руки, світ, дарований нам Богом, і підносить цей дар Дарувальнику, 

тим самим закликаючи Його благодать на все живе. З допомогою цього 

акту священного дарування творіння говорить з Богом, спасаючись, 

виконуючи своє призначення і перетворюючись. 

 

Тільки піднявши свій Хрест, відрікшись від себе, своїх бажань і 

постійно зростаючих потреб, ми зуміємо відкрити для себе всю цінність 

і красу світу. Не існує істинної любові без смирення і самовідданості. 

Нам необхідні помірність, самоконтроль і добровільне обмеження своїх 

потреб. Завдяки своєї смиренній мудрості ієрей природи вважає себе 

відповідальним за все зло, що присутнє в світі. Він знає, що гріх – це 

причина применшення благодаті, яка оживляє, зміцнює і підтримує всі 



творіння, розумні і нерозумні. Душа ієрея природи не в силах дивитися 

на заподіяння шкоди будь-якому творінню, як розумному, так і 

нерозумному. Вона страждає, і це є “горіння серця за всі творіння”. І 

коли природа бачить кожну людину, одягнену в святу покору, одяг 

святості, вона поклоняється їй на честь свого владики, якого бачила 

одягненим у святість, як пише святий Ісак Сирин. Слід ієрея природи на 

землі важкобачний і непомітний. 

 

Гімн любові християнина до природи 
 

Свідомий православний християнин, будучи ієреєм природи, де б 

не знаходився – вдома, на роботі, в школі, у храмі, на зборах, у своїх 

справах, думках, молитвах – показує, що дійсно володіє особливим 

зв’язком з природним середовищем і всім творінням. Православний 

християнин, люблячий навколишнє середовище, не турбується про 

вигоду, не жертвує природою в ім’я свого збагачення, не купує нові 

продукти, кидаючи старі в сміттєву корзину. Він не стає 

гіперспоживачем. Православний християнин, люблячий природу, є 

доброчесним, енергійним і корисним навколишньому середовищу. Він 

радіє, перебуваючи на природі і бачачи турботу про навколишнє 

середовище і Божественне творіння. І, навпаки, засмучується, 

спостерігаючи, як природна середовище руйнується, як позбавляється 

житті всяка розумна і нерозумна істота. Йому теж боляче, коли світ 

творіння відчуває біль. 

 

Один погляд на зоряне небо, політ метелика, спів птаха, маленьку 

квітку з її фарбами і ароматами – усе це достатньо, щоб наповнити його 

радістю і змусити його прославити Творця. Православний християнин, 

люблячий природу, задовольняється малим і найнеобхіднішим. Він 

вірить у велич Творця, сподіваючись на збереження Землі, достаток її 

плодів, прагнучи побачити “нове небо і нову землю” (Одкр. 21:1). Але 

сильніше і вище всього виявляється його любов до Бога Творця. 
 

професор Андреас Хатзіхабіс, біолог 

 

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

 



Різдво Пресвятої Богородиці – Сходинки  

Божої Премудрості 
 

Свято, яке розпочинає церковне коло дванадесятих господських і 

богородичних свят – народження Богоматері Марії від праведних 

богоотців Іоакима і Анни. Напевно мало хто знає, що головний 

кафедральний собор Святої Софії у Києві відзначає своє престольне 

свято. Можна сказати, що це головний празник нашої Золотоверхої 

Столиці. Походження назви Святої Софії – Премудрості Божої було 

запозичене із Константинополя. Адже у давній столиці Візантійської 

імперії також головний храм збудований Юстиніаном Великим на честь 

Святої Софії – Премудрості Божої. Давня розповідь нам відкриває дивне 

видіння імператорові, якому Ангел вказав місце майбутнього величного 

собору, а назву Святої Софії Ангел вклав в уста юнаку, який знаходився 

при будівничих майбутнього храму. Ім’я “Софія” найбільш підходить 

Імені Божому. Дехто з давніх візантійських письменників вважав, що 

назва “Софія” запозичена із аллегорії Соломонової в Притчах: 

“Премудрість збудувала собі дім, витесала сім стовпів його” (Притч. 9; 

1). На підставі цих слів написана ікона Софії Премудрості Божої 

Київська, особливе шанування якої встановлене в День Різдва Пресвятої 

Богородиці. Соломонова “Премудрість” по-різному святими отцями 

тлумачиться. Св. Ігнатій Богоносець, св. Амвросій Медіоланський і 

блаж. Августин під цим словом “Премудрість” розуміють Сина Божого, 

інші цьому слову надають значення Церкви, в іншому місці св. Ігнатій 

Богоносець під цим іменем “Премудрості” розуміє Матір Божу. Але 

святі отці ні в якому разі Софії – Премудрості Божій не надавали якось 

окремого значення чи іпостасі. У давніх Києві і Новгороді під цим 

іменем тлумачилася ікона Святої Софії Матері Божої. І хоча ікони Софії 

Премудрості Божої в давніх храмах Києва і Новгорода мали різні 

зображення, але виявляли одну і ту саму суть – Премудрість, 

Домобудівництво Боже, Діву Марію, через Яку народився нам 

Спаситель – Господь Ісус Христос. 

 

Храмова ікона Святої Софії Премудрості Божої у Києво-

Софійському соборі розташована в іконостасній частині, як намісна, і 

зображає під балдахіном на семи стовпах Матір Божу, Яка стоїть на 



серповидному місяці, що лежить на 

хмарі. Під цією хмарою роз-

ташовано амвон з шістьма 

сходинками. Божа Матір зображена 

з піднятими догори руками, як 

Нерушима Стіна. На лоні Божої 

Матері зображено Спасителя, Який 

тримає Державу в лівій руці, а 

правою благословляє. По карнізові 

цього балдахіну зображено стріч-

ковий надпис Соломонових слів: 

“Премудрість збудувала собі дім, 

витесала сім стовпів його”. 

Написані вони грецькою мовою. 

Над балдахіном вверху в променях 

зображено Бога Отця, від Якого по 

цих променях написані Давидові 

слова із 74-го псалма: “Я утвердив 

стовпи Її”. Нище Бога Отця в 

полум’яному сяйві хмари над 

балдахіном Дух Святий, промені від Якого сходять на голову 

Богоматері. По обидві сторони від Бога Отця над балдахіном зображено 

сім крилатих Ангелів. З правого боку зображено Михаїла в руці з 

полум’яним мечем, Уриїла з блискавкою направленою донизу і Рафаїла 

з алавстром мира. З лівого боку зображено Гавриїла з гілкою розквітлої 

лілії, Селафиїла з вервицею, Ієгудиїла з царським вінцем, і Варахаїла з 

букетом квітів на білій хустині. Перед Божою Матір’ю на сходинках амвону 

стоять праотці і пророки. З правого боку на третій сходинці під ногами 

Богородиці пророк Мойсей зі скрижалями на яких написано: “Радуйся, 

Скрижалі Божі, в Якій перстом Отчим написалося Слово Боже”.  

 

На четвертій сходинці Аарон, який в правій руці тримає жезл, що 

розквітнув, а лівую вказує на сходинки під ногами Богородиці. На 

шостій сходинці Давид в царському вінці і мантії, який тримає Ковчег 

Завіту. З лівого боку на третій сходинці навпроти Мойсея зображено 

пророка Ісайю, який у лівій руці тримає напис: “Ось Діва в утробі 



прийме і народить Сина і назвуть Його Ім’ям Емануїл”. На четвертій 

сходинці навпроти Аарона зображено пророка Ієремію, який в правій 

руці тримає сувій, а лівую вказує на сторону. На п’ятій сходинці пророк 

Ієзекіїл, який тримає в руках закриті ворота. На шостій сходинці пророк 

Даниїл, який в руках тримає камінь. На сходинках знизу на першій 

написано “віра”, а по обидві сторони від неї напис: “сім сходинок 

сходження її”. На другій сходинці “надія”, на третій “любов”, на 

четвертій “чистота”, на п’ятій “смирення”, на шостій “благодать”, на 

сьомій під ногами Богородиці “слава”.  

 

На всіх семи стовпах під капітелями балдахіну зображенні емблеми 

в колах. Від правої руки Богородиці на першій колоні зображена книга з 

сімома печатками і над нею вверху такий напис: “дар премудрості”, а 

під нею: “бачиш книгу, яка запечатана сімома печатками”. На другому 

стовпі зображено  семисвічник і над ним напис “дар розуму”, а потім: 

“бачиш свічник золотий і сім світильників поверх його”. На третьому 

стовпі зображено сім очей і над ними напис: “дар порад” і потім “на 

камені єдиному сім очей”. На четвертому стовпі з лівого боку від 

Богородиці зображено сім трубних рогів і над ними напис: “дар 

кріпості” і далі “сім труб на падіння Ієрихона”. На п’ятому стовпі права 

рука в оточені семи зірок і напис: “дар бачення” і далі ще такий напис 

“в руці правій сім зірок”. На сьомому стовпі сім кадильниць вогняних і 

такий напис: “дар благочестя”, а потім ще “сім кадильниць святих 

повних ладану – це суть молитви святих”. На сьомому стовпі пучок з 

семи вогняних блискавок з написом “дар страху Божого”, і далі 

“промовляють сім громів голосами своїми”. 

 

Ось такий опис зображення ікони Софії Премудрості Божої. Як 

матимите можливість, сходіть і приглянтесь до цього зображення в 

іконостасі Софійського собору м. Києва і відчуєте ту таємничість і 

благодать, яку навіює ця ікона. 

 

митрополит Димитрій (Рудюк)  

 

 
 



Константинопольський патріарх повідомив главі РПЦ 
про впровадження автокефалії в Україні 

 

З відповідною заявою 31 серпня, після закінчення зустрічі двох 
предстоятелів – Російської та Константинопольської Церков, виступив 
митрополит Гальський Еммануїл, відповідальний за процес надання 
українській Церкві томосу про автокефалію, повідомляє “Релігія в Україні” 
з посиланням на Нromadske.ua і Glavcom.ua. 
 
“Константинопольська Церква сильна і у неї є можливості по всьому світу. 
Вселенський патріархат з його довгим життям і досвідом – перша церква в 
православній родині, він відіграє особливу роль. Тому рішення іноді 
виходять звідси. Головне питання, яке обговорювалося, – питання ситуації 
в Україні. Ви знаєте, що там розкол, що триває більше 25 років. 
Вселенський Патріархат вирішив використовувати всі шляхи, щоб 
вирішити питання надання автокефалії Українській православній церкві. 
Рішення було ухвалено в квітні. І ми імплементуємо це рішення. Про це 
було повідомлено Патріарху Кирилу під час його візиту”, – зазначив 
Еммануїл, якого цитує кореспондент “Громадського” з місця події. 
 
Ієрарх наголосив, що питання подолання церковного розколу в Україні 
залишається важливим для Вселенського Патріархату. 
 
Дослівний коментар митрополита Гальського Еммануїла після зустрічі 
патріархів: 
 
“. . . єдність Православної Церкви у всьому світі, сильна Церква, і це 
Церква, яка має можливості у всьому світі. Вселенський Патріархат з 
його довгим життям і досвідом першої Церкви в сім'ї Православних 
Церквов відіграє тут особливу роль, і саме тому звідси надходять 
рішення, а іноді вирішення.  
 
Головне питання, яке також обговорювалося, – це питання про 
ситуацію в Україні. 
 
Як ви знаєте, в Україні вже понад 25 років триває розкол, і Вселенський 
Патріархат прийняв рішення розглянути всі способи, у які може бути 
проголошено автокефалію Української Православної Церкви. Саме це 
рішення було прийнято у квітні, і ми вже імплементуємо це рішення, і 

https://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/40878-glava-rpc-vstretilsya-s-rukovodstvom-vselenskogo-patriarxata.html
https://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/40878-glava-rpc-vstretilsya-s-rukovodstvom-vselenskogo-patriarxata.html
http://www.religion.in.ua/
https://hromadske.ua/
https://glavcom.ua/


про це Вселенський Патріархат також повідомив Патріарху Кирилу під 
час його візиту. 
 
Два предстоятелі зустрілися і обговорили ці питання у братський і 
щирий спосіб, і я думаю, що саме так слід чинити й надалі у 
майбутньому”. 
 
(“... the unity of the Orthodox Church worldwide, the Church that is strong, and 
it is the Church that has possibilities throughout the world. Here, the 
Ecumenical Patriarchate, with a long life and experience of the first Church in 
the Orthodox Church family has a special role, and this is why the decisions, 
and also the solutions sometime, come from here. 
 
The main question that was also discussed was the question about the 
situation in Ukraine. 
 
As you know there is schism for over 25 years in Ukraine and the Ecumenical 
Patriarchate took the decision of exploring all the ways in order to issue the 
autocephaly to the Ukrainian Orthodox Church. 
 
This is the decision that was taken in April and we are implementing already 
this decision, and this was also reported to Patriarch Kirill during his visit today 
by the Ecumenical Patriarchate. It was in a very fraternal and sincere way that 
the two Primates met and they discussed all these issues and I think this is the 
way that we should continue in the future as well”.) 
 
Розмова патріарха Варфоломія з патріархом Кирилом тривала дві з 
половиною години. Велику частину часу ієрархи розмовляли тет-а-тет у 
присутності перекладачів. 
 
Спостерігачі зазначають, що під час перебування патріарха Кирила на 
Фанарі у нього не було з константинопольськими ієрархами ані спільного 
богослужіння, ані спільного обіду, яким, як правило, закінчуються успішні 
переговори. 
 
Сам патріарх Кирил на запитання журналіста про те, як пройшла зустріч, 
сказав “добре, добре”. 
 
Поки що ніякої заяви з боку російської сторони немає, окрім новини на 
сайті Московської Патріархії з відповіддю патріарха Кирила журналістам в 
аеропорту Стамбула перед відправкою в Москву. За його словами, за два 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5260367.html


роки, що минули з часу останньої зустрічі двох предстоятелів, “багато чого 
сталося в житті наших Церков, і вся ситуація у світі дуже змінилая”. 
 
Охарактеризувавши діалог, який шойно відбувся, як “розмова між двома 
братами”, патріарх Кирил заявив, що були обговорені “всі проблеми, які 
стоять на порядку денному”. “Сподіваюся, ми будемо і надалі працювати 
разом, для того щоб світ ставав краще”, – додав предстоятель РПЦ. 
 
“Без узгодження з Його Святістю не хотів би посвячувати вас в деталі, 
хоча нічого секретного не було, нічого такого, що справило б вибух у 
свідомості, – уточнив патріарх Кирил. – Розмова була дуже правильна – 
розмова глав двох Церков, які усвідомлюють відповідальність за стан 
Вселенського Православ’я і за стан душ людських в тих місцях і в тих 
країнах, які знаходяться в нашій відповідальності”. 
 
Торкнувшись теми продовження всеправославного діалогу, владика 
Кирил підкреслив: “Постійно виникають проблеми, які є викликами для 
Церков з пастирської точки зору. Світ дуже швидко змінюється, і жодна 
Церква не може приймати рішення, які суперечили позиції іншої 
Православної Церкви”. “Тому ми просто запрограмовані на взаємодію, 
співпрацю, а оскільки світ змінюється швидко, то і співробітництво це 
повинно бути досить динамічним”, – закінчив патріарх Московський Кирило. 
 
Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), керівник 
Інформаційного відділу Київської Патріархії, секретар Священного Синоду 
УПЦ КП, також повідомив, що Вселенський патріарх роз’яснив російській 
делегації, що рішення було прийнято, і що вже ведуться відповідні процеси. 
 
“Однак надходить більше інсайдерської інформації. Зокрема, що 
Московський патріарх пропонував провести міжнародну конференцію з 
питання української автокефалії, де б сторони виклали свої аргументи та 
історичні документи. Цю пропозицію можна взяти на озброєння – після 
проголошення Томосу провести таку конференцію, щоб спонукати МП 
визнати автокефалію. Також обізнані з ‘внутрішньою кухнею’ МП 
спостергіачі очікують, що провальні за підсумками переговори у Стамбулі 
можуть привести до кадрових рішень – патріарх спробує перекласти свою 
відповідальність на тих, хто безпосередньо займався ‘українським 
питанням’ протягом попередніх років”, – пише архієпископ Євстратій на 
своїй Фейсбук-сторінці. 
 

(Джерело: www.religion.in.ua) 
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ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

Отець настоятель та церковна управа висловлюють щиру подяку панові Василю 
Бурбелу за цого щедрий дар харчів на святковий обід в день відзначення Хрещення 

України. Хай Вам Бог посилає кріпкого здоров’я, щастя та многії літа! 

 

В. Юровський (в пам’ять  $80.00 

  батьків) 

О. Боровик    100.00 

Г. Богуславський   100.00 

М. Лозинська     50.00 

П. & М. Цехош   100.00 

З. Ґураль      50.00 

Хор Церкви св. Андрія  500.00 

Анонімний (в пам’ять Івана, 100.00 

  Марії та Марії Неколай) 

О. Миронюк   100.00 

 

 

 

Список включає пожертви від 23-го липня до 26-го серпня. 

 

 

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: Рукопис Менологія, XI ст., Афон 
 

Cover:   Manuscript Menologion, 11th cen., Mt. Athos 

 

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. 
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2-го вересня, 

неділя 

Неділя 14-та після П’ятидесятниці. 

Голос 5 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

 

9-го вересня, 

неділя 

Неділя 15-та після П’ятидесятниці. 

Голос 6  

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

11-го вересня, 

вівторок 
УСІКНОВЕННЯ ГОЛОВИ ПРОРОКА, 

ПРЕДТЕЧІ І ХРЕСТИТЕЛЯ 

ГОСПОДНЬОГО ІОАНА. Піст 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

16-го вересня, 

неділя 

Неділя 16-та після П’ятидесятниці. 

Голос 7 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

21-го вересня, 

п’ятниця 
РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ 

НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ 

МАРІЇ 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

23-го вересня, 

неділя 

Неділя 17-та після П’ятидесятниці. 

Голос 8 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

27-го вересня, 

четвер 
ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І 

ЖИВОТВОРЧОГО ХРЕСТА 

ГОСПОДНЬОГО. Піст 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

30-го вересня, 

неділя 

Неділя 18-та після П’ятидесятниці. 

Голос 1 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

 


