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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.

Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці
і Приснодіви Марії (21-го вересня)
Любов до матері – дороге і близьке серцю почуття. Воно так
потрібне людині в житті. З цим почуттям, ми стаємо добрішими, нас
наповнюють чисті думки, мрії, надії і сподівання. Нам є для кого і
для чого жити. Наша дорога матуся, що дала нам життя.
У цьому земному житті є у нас, ще одна мати, Мати-Україна. Те,
що вона єдина для нас усіх, те що вона дарує нам усім – не оцінити,
не осягнути. І любов до неньки України закладена в нашому серці ще
з народження. Інколи, серед мирської суєти ми нагадуємо собі, що ми
українці і у нас є Мати-Україна. Обов’язок любити, шанувати її, все
життя пам’ятати про неї.
І ось зараз і ось тут, про найголовніше дорогі брати і сестри. У
нас є ще третя Мати. Пресвята Діва Марія, народження Якої сьогодні
святкує весь християнський світ. Наша рідна матуся, що народила
нас, постаріє, сивиною покриються скроні, відійде від нас до
вічності. Звичайно ми ніколи не зможемо забути її. “Де б не був я і
щоб не робив я рідна домівка завжди моя рідні Карпати і ти моя нене
у серці у мене будеш жива”. Наша мати Україна – жива і житиме
вічно. Ніхто і ніщо не зможуть здолати її.
Різдво Пресвятої Богородиці – початок нашого спасіння.
Преподобний Андрій Критський з’ясовуючи значення свята
народження Богоматері пише: “Нинішній празник є для нас початком
усіх свят. Він двері благодаті і правди”. А Святий Іоан Дамаскин
говорить: “День Різдва Богородиці є днем всесвітньої радості, бо
через Богоматір весь людський рід обновився”. За прикладом святих
отців і нашої Святої Православної Церкви і ми прославляємо
народження Божої Матері. З глибини душі кличемо сьогодні до Неї:
Радуйся чоловічеський соборе, радуйся Господній Храме;

Різдво Богородиці. 1675, с. Верещиця. Федір з Вишні.
Судово-Вишеньска школа.

Радуйся Горо святая, радуйся Божественна Трапезо;
Радуйся Світильниче світа, радуйся славо православних чеснот;
Радуйся Маріє, Мати Христа Бога, радуйся вірних спасіння;
Радуйся Трапезо Божественного Хліба, радуйся Двері Небесні і
Неопалима Купино;
Радуйся всіх Надія.
Пречиста Діва Марія народилася в Назареті. Це містечко за
своїм місцем народженням справжня квітка Галілеї. Коли прийшла
повнота часу, провіщена пророком, саме в Назареті прийшла на світ
ця чудесна дитина, що згодом стала Матір’ю Божою. Народження її
принесло стареньким батькам велику радість. Велика радість була не
тільки на землі, але і на Небі.
Невимовно раділи ангели, адже приходила на світ. Цариця
Небес, Чесніша від Херувимів і незрівнянно славніша від Серафимів.
Радів весь світ, бо народився найкращий плід роду людського,
найвище творіння Божої милості і сили. Поспішаймо і ми сьогодні
поклонитися Матері Божій, Заступниці перед Божим Престолом.
Одна побожна легенда оповідає, що Преподобний Андрій бачив
відкрите Небо і Господа на Престолі, та багато ангелів і святих
довкола Престола. Не було видно Пресвятої Богородиці. Здивований
праведник запитав Святого Апостола Петра: “Де ж Пресвята Діва”.
На те почув таку відповідь: “Пречиста ходить по землі і збирає
людські сльози, щоб їх принести до Всевишнього”.
Отже, з щирою молитвою звертаймося до Пречистої і шукаймо в
Неї заступництва в усіх наших потребах душі і тіла. Благаймо Її
словами молитви: “Не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії
крім Тебе, Пречиста Діво, Ти нам допоможи, на Тебе надіємося і
Тобою хвалимося. Твої бо ми раби”.
митр. прот. Михаїл Купчак
(Джерело: “Київське православ’я” www.kyiv-pravosl.info)

As Christians We Need to Impart Christ’s Love to Others
Several years ago I was sitting in a Seattle coffee house, laptop open,
working on correspondence. Two young college-age men were sitting at
a table about two feet away. One of them made a rude remark that was
obviously meant for my ear. He suggested to his friend that only a
stupid old man would believe in God. I smiled at them and continued to
work on my laptop.
Before leaving the café, I purchased two gift cards and asked the barista
to give them to the two young men sitting at the table next to mine, but
only after I left.
About two weeks later I visited the same café, and found the same two
young men sitting at a table by the window. As I seated myself at a back
table, they both came over and asked if they could sit with me for a
moment. I smiled broadly and said I would be delighted to have them
join me. One of the young men then asked me why I’d purchased gift
cards for them, since I’d obviously heard his nasty comment about me.
I told them that God had told me to buy them the cards, and that the
gifts were from God. One of the young men teared up and asked for my
forgiveness. I told him I’d forgiven him the very moment he’d uttered
those words because Christ loved them. How could I not love them if
God loved them, I asked?
God offers us abundant chances to show His love for other people, and
sometimes the most unlovable that come into our presence are the very
ones who need our love the most.
Abbot Tryphon
(Source: www.ancientfaith.com)

Свято Воздвиження Хреста
Господнього
Богослужіння цього дня має ту
особливість, що на всенічній, після
великого славослів'я, при співанні
трисвятої
пісні
“Святий
Боже”,
настоятель бере з престолу св. хрест,
покладає його на голову і виходить зі
світильниками, які несуть попереду, з
вівтаря північними дверима до врат
Царських і звідти, після виголосу:
“Премудрість,
станьмо
побожно!”
виносить хрест на середину храму і тут
покладає його на аналой, прикрашений
квітами.
Співається тропар хресту: “Спаси, Господи, людей Твоїх”, а настоятель з
дияконом здійснюють триразове кадіння хреста. Слідом за
священнослужителями підходять до хреста, поклоняються і цілують його
всі віруючі. В цей час хор співає стихири, в яких висловлюються побожні
християнські почуття при спомині про розп'яття Христове.
На літургії цього дня замість “Трисвятого” співають пісню: “Хресту
Твоєму поклоняємось, Владико”, з Апостола читається про слово хресне,
яке для тих, хто гине, – юродство є, а для тих, хто спасається, – Сила Божа;
а Євангелія – про розп'яття Ісуса Христа. Ради спомину про страждання і
смерть Господа в цей день дотримуються суворого посту.
Це свято відзначається в пам'ять знайдення Чесного і Животворчого
Древа Хреста Господнього рівноапостольною царицею Єленою (326 р.), а
з VІІ ст. з цим днем стали поєднувати спомин про повернення
Животворчого Хреста з Персії грецьким імператором Іраклієм (629 р.).
Коли його було привезено, патріарх, щоб дати можливість усім, хто
зібрався, бачити святиню, воздвигав (піднімав) Хрест, повертаючи його
на всі чотири сторони, причому кожного разу народ побожно поклонявся,
взиваючи: “Господи, помилуй!”
Святкування - 27 вересня (за нов. стилем).

“Багато покликаних, та мало обраних”
Кілька думок над притчею про весільний банкет
(неділя 14-та після П’ятдесятниці)
У філософа Серена Керк’єгора є розповідь про богобоязливих
качок, котрі приходили до качиної церкви, щиро молилися качиних
молитов, співали качиних духовних гімнів. Старший качур відкривав
їхню качину біблію, читав уривок тексту та полум’яно проповідував.
Він говорив, що кожна качка має від бога дар – два крила, за
допомогою котрих кожна качка може злетіти як орел. Він розказував
як то добре, змахнувши крилами, піднятися понад паркани ферми та
злетіти до самого неба. Ця проповідь торкалася глибин качиних
сердець. Декотрі навіть пробували розправляти крила, а деякі качки
навіть чули, як у них піднімається пір’я, а вкінці всі качки йшли додому.
Подібно до цих качок багато із нас, християн, читають Святе
Письмо, моляться дев’ятниці, їздять на прощі, із захопленням
слухають різні побожні науки, але так і не хочуть змінювати свого
власного життя.
Кожного із нас Господь кличе до Церкви. Кожного із нас
Господь кличе на весільний бенкет. Проте, якщо людина у відповідь
на це запрошення не хоче і не змінює свого життя, то вона впадає в
такий духовний сон, що вже не може відрізнити весільного бенкету
Агнця Божого від вечірки в дешевому привокзальному барі.
Кожного дня ми вирішуємо, що нам одіти: вечірнє плаття,
костюм, джинси, шорти чи футболку. Кожного дня ми вирішуємо чи
проявляти нам: співстраждання, доброту, смирення, терпіння,
прощення та любов. Перед кожним із нам лежить вибір: або стати
справжнім християнином, або формальним. До кожного із нас
спрямовані слова апостола Павла: Вам треба позбутися, за вашим
попереднім життям, старої людини, яку розтлівають звабливі

Ісус, продовжуючи говорити їм притчами, сказав: Царство Небесне
подібне до чоловіка-царя, який справляв весілля синові своєму. І послав
рабів своїх покликати запрошених на весілля; і не схотіли прийти. Знову
послав інших рабів, говорячи: скажіть званим: ось я приготував мій обід,
телят моїх і, що відгодоване, заколоте, і все готове; приходьте на весілля.
Але вони, знехтувавши те, пішли, хто на своє поле, а хто на свої торги. Інші
ж, схопивши рабів його, скривдили і вбили їх. Почувши про це, цар
розгнівався і, пославши військо своє, винищив тих убивць і спалив місто
їхнє. Тоді говорить він рабам своїм: весілля готове, а покликані не були
достойні. Отже, ідіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на
весілля. І раби ті, вийшовши на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли, і
злих і добрих; і весілля наповнилося гістьми. Цар, увійшовши подивитись
на гостей, побачив там чоловіка, вбраного не у весільний одяг. І каже
йому: друже, чому ти ввійшов сюди, не маючи весільного одягу? Він же
мовчав. Тоді цар сказав слугам: зв’язавши йому руки і ноги, візьміть його і
киньте у пітьму непроглядну: там буде плач і скрегіт зубів. Бо багато
покликаних, та мало обраних (Матфея 22:1-14)

пристрасті, а відновитись духом вашого ума й одягнутись у нову
людину, створену на подобу Божу, у справедливості й у святості
правди (Еф. 4:22-24).
Кожному із нас слід пам’ятати, що увійти у весільну світлицю –
це не нічого не означає і нічого нам не гарантує. Потрібно бути
пильним до своєї душі та до свого життя, щоби нам не почути вигук
царя: Зв’яжіте йому ноги й руки та й киньте геть у темряву
кромішню! Там буде плач і скрегіт зубів.
(Джерело: “Духовний дзвін” www.dyhdzvin.org)


Два Предстоятелі очолили Божественну літургію
у Святій Софії Київській
Просто неба, біля тисячолітньої святині Православної Церкви – Собору
святої Софії Київської 22 серпня 2021 року Вселенський Патріарх
Варфоломій та Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
звершили урочисту Божественну літургію.
Двом Предстоятелям співслужив численний єпископат і духовенство
Константинопольської Церкви й Православної Церкви України.
Під час відправи молилися не менше ніж 15 тисяч духовенства і вірян.
За богослужінням лунали особливі прохання за Україну та молитва з
чину молебню, нещодавно благословенного Священним Синодом.
Наприкінці літургії архієпископ Євстратій виголосив послання
Блаженнійшого Митрополита Епіфанія з нагоди 30-ліття відновлення
незалежності України та Патріаршого візиту.
Далі зі словом до присутніх звернувся Предстоятель помісної
Української Православної Церкви.
Завершилася урочиста відправа словом Вселенського Патріарха
Варфоломія.
Після Божественної літургії Його Всесвятість відвідав Святу Софію, де
підніс молитву за Україну та її народ.
(Джерело: Пресслужба Київської Митрополії ПЦУ)



Частинка мого серця – з Україною.
Патріарх Варфоломій завершив свій візит
Завершився візит Вселенського Патріарха Варфоломія в Україну.
Увечері 24 серпня від вилетів із Києва.
На завершення свого візиту Патріарх Варфоломій разом із особами, які
його супроводжують, відвідав Свято-Михайлівський Видубицький
монастир.
Предстоятель Православної Церкви України у спілкуванні зі
Вселенським Патріархом зазначив, що в цьому році Видубицькій
обителі виповнилося 950 років. А старовинний Михайлівський храм,
який став наріжним каменем цього монастиря, у далекому 1070 році
заклав князь Всеволод Ярославович.
На завершення свого візиту в Україну Вселенський Патріарх
Варфоломій побажав Митрополиту Епіфанію сил та наснаги й надалі
розбудовувати Православну Церкву України.
“Ми незабаром відлітаємо, але будьте певні в тому, що частинка
нашого серця з Україною, з Українською Церквою. Оглядаючись назад,
як розвивалися події, відбувалося визнання автокефалії, ми з певністю
можемо говорити про те, що ви були достойні надання автокефалії і Ви
є достойним очолювати Церкву, Ваше Блаженство”, – підсумував
Вселенський Патріарх Варфоломій.
Блаженнійший Митрополит Епіфаній від повноти Православної Церкви
України висловив вдячність за візит в Україну та до Української
Православної Церкви. “Ми завжди чекаємо Вас в Україні”, – сказав
Предстоятель ПЦУ.
(Джерело: Пресслужба Київської Митрополії ПЦУ)



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

$80.00

батьків)

Б. Малий & Л. Валорна

50.00

(в пам’ять Ольги Ґураль)

Л. Заварихін (в пам’ять

100.00

чоловіка, Ярослава)
Н. Лапан (в пам’ять батьків)

Б. Богуславський (в пам’ять 100.00
Ольги Ґураль)

50.00

Б. Малий & Л. Валорна

20.00

ПОЖЕРТВИ НА ХОР
DONATIONS TO THE CHOIR
З. Ґураль

$50.00

Н. Лапан (в пам’ять рідних)

В. Чіфа

20.00

50.00

Список включає пожертви від 25-го липня до 21-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: Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит
Київський і всієї України Епіфаній на території Собору
Святої Софії Київської очолили Божественну Літургію
(неділя 22 серпня)
Cover:

Ecumenical Patriarch Bartholemew and the Metropolitan of
Kyiv and all Ukraine Epifaniy concelebrated the Divine
Liturgy on the grounds of the St. Sophia Cathedral, Kyiv
(Sunday 22 August)

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
МАКСИМАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ – 25 ОСІБ. МАСКА АБО ПОВ’ЯЗКА НА ОБЛИЧЧЯ –
ОБОВ’ЯЗКОВА НА ВВЕСЬ ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ В ХРАМІ.
MAXIMUM OCCUPANCY – 25 PERSONS. MASK OR FACE COVERING IS REQUIRED FOR THE
ENTIRE TIME YOU ARE INSIDE THE CHURCH BUILDING.

1-го вересня,
середа
4-го вересня,
субота
5-го вересня,
неділя
8-го вересня,
середа
11-го вересня,
субота
12-го вересня,
неділя
15-го вересня,
середа
19-го вересня,
неділя
20-го вересня,
понеділок
21-го вересня,
вівторок
22-го вересня,
середа
26-го вересня,
неділя
27-го вересня,
понеділок
29-го вересня,
середа

Неділя 11-та після П’ятдесятниці.
Голос 2

УСІКНОВЕННЯ ГЛАВИ ХРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЬОГО ІОАНА
Неділя 12-та після П’ятдесятниці.
Голос 3

Неділя 13-та після П’ятдесятниці.
Голос 4

РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ
БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ
Неділя 14-та після П’ятдесятниці.
Голос 5

ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І
ЖИВОТВОРЧОГО ХРЕСТА

7:00 веч.Акафіст
до Ісуса Христа
6:00 веч. Велика
Вечірня
10:00 ранку
Св. Літургія
7:00 веч.Акафіст
до Ісуса Христа
9:30 ранку
Св. Літургія
10:00 ранку
Св. Літургія
7:00 веч.Акафіст
до Ісуса Христа
10:00 ранку
Св. Літургія
6:00 веч. Велика
Вечірня
9:30 ранку
Св. Літургія
7:00 веч.Акафіст
до Ісуса Христа
10:00 ранку
Св. Літургія
9:30 ранку
Св. Літургія
7:00 веч.Акафіст
до Ісуса Христа

Всім членам нашої парафії! Просимо вирівняти Ваші членські вкладки на 2021 рік
при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь!
Запрошуємо всіх приєднатися до нашої громади і вступити в члени парафії св.
Андрія Первозванного! Аплікацію можна одержати в церковній канцелярії.

