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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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Чотири молитви для читання Біблії 
 

Коли ми відкриваємо Біблію для читання, ми ніколи не 

залишаємося одні. Святий Дух витає над словами Бога і перебуває в 

них, готовий розбурхати наші серця, просвітити наші уми і 

перенаправити наші життя, і все це – для слави Христа: І прославить 

він мене, бо з мого візьме і звістить вам (Ів. 16:14). 
 

Молитва – це розмова, але не та, яку ми розпочинаємо самі. 

Першим говорить Бог. Його голос звучить у Біблії, в навколишньому 

світі, в післанництві Його Сина Ісуса Христа. Потім Він зупиняється, 

Він схиляється, щоб послухати нас. Тільки тоді, коли наші очі 

зосереджені на Божих словах, Він відкриє до нас Своє вухо. 
 

Відкрий мої очі 
 

Відкрий мої очі, щоб я міг бачити дива закону твого! (Пс. 

119:18). Ми просимо Бога відкрити наші духовні очі, щоб ми зуміли 

побачити сяйво Його слави. Бо без Його допомоги ми не можемо 

нічого ані побачити, ані розпізнати, ані усвідомити та 

вивчити. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого 

походить; це глупота для неї, і не може вона його зрозуміти, воно бо 

Духом оцінюється (І Кор. 2:14). 
 

Та й Сам Христос казав: … дивлячись, не бачать, і слухаючи, не 

чують і не розуміють (Мт. 13:13). Ось чому Павло молиться за 

християн: щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав 

вам дух мудрості та об’явлення, щоб його добре спізнати; щоб він 

просвітлив очі вашого серця, аби ви зрозуміли, до якої надії він вас 

кличе, яке то багатство славної спадщини між святими (Еф. 1:17-18). 
 

Помилуй мене! 
 

Молімося так, як молився біблійний сліпець при дорозі: Ісусе, 

Сину Давидів, змилуйся надо мною! (Лк. 18:38). Доки ми будемо жити 

гріховним життям, доти у нас не буде правдивої зустрічі із Богом у 

Його божественному Слові. Кожного дня ми намагаємося когось 



образити чи обманити: рідних, 

близьких, дітей, чоловіка, дружину. 

Найгірше те, що ми навіть прагнемо 

обманити і Самого Бога. Адже читання 

і слухання Божого Слова вимагає від 

нас переосмислити своє життя, 

визнати свої гріхи та поразки, каятися і 

впустити Бога у своє життя. 
 

Перетвори мене у доброго сіяча 
 

Будьте виконавцями слова, а не 

лише слухачами, самі себе 

обманюючи (Як. 1:22). Просімо Бога, 

щоби допоміг нам прийняти усі 

переміни у нашому житті, щоби ми 

могли дати добрі плоди, жертвуючи собою заради інших. Тому Біблія 

повинна не тільки формувати нас, але й інформувати й направляти 

наше життя. 
 

Відкрий мої очі на Твого Сина Ісуса Христа 
 

Усе, що описує Біблія, це надзвичайна могутність, любов, 

турбота та милосердя Бога до нас усіх. А вершиною усіх Його благ та 

дібр є Ісус Христос. Тільки в Христі і тільки через Нього ми можемо 

все зрозуміти та усвідомити. Спочатку Він вияснював їм те, що в 

усім Писанні стосувалося до нього (Лк. 24:27). Потім Він навчив 

Своїх учнів: Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі 

Мойсея, в пророків та у псалмах (Лк. 24:44). І, роблячи все це Він 

відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання (Лк.  24:45). 
 

Нехай наші очі будуть широко відкриті для Ісуса Христа, бо 

тільки в Ньому ми можемо спастися. Адже всі ми так потребуємо 

того, щоби Господь продовжував допомагати нам не тільки бачити 

Його милосердя та турботу, але і потреби та немощі своїх ближніх. 

 

(Джерело: “Духовний дзвін”, www.dyhdzvin.org) 

http://www.dyhdzvin.org/


Іконографія Введення в 
храм Пресвятої Богородиці 

 

Введення входить в цикл 
Дванадесятих свят, що розміщені 
на іконостасі, також зображається 
в акафісних іконах та сценах житія 
Якима і Анни. Композиція близька 
іконографії “Стрітення”, бо на обох 
сюжетах бачимо принесення 
первенця Господеві, яке записане 
в юдейському Законі. В лівій 
частині ікони бачимо Якима та 
Анну та непорочних дів, що 
тримають свічки. На головах дів 
віночки як символ незаміжності. В 
центрі композиції маленька Марія, 
що виглядає значно старшою від 3 
років, а найчастіше - мініатюрна, 
проте доросла і в мафорії (як 
заміжня). Лише з 17 ст. Її стали 
зображати юною, з непокритою 
головою і у віночку. Пречиста йде 
до Захарії, який простягає до Неї 
руки. В залежності від періоду 
намалювання, першосвященик 
може бути зображений: як раввін 
із характерним головним убором, 
як старозавітній першосвященик, як єпископ. Зустрічаються і 
комбіновані костюми. За спиною Захарії ворота Храму з двома 
колонами та сходи, на яких, найчастіше, Захарія і стоїть. Іноді 
композиція дзеркальна (Храм зліва, а не справа і т.д.) На задньому 
плані в архітектурному комплексі можемо бачити завісу, скрижалі 
Закону. А також сцени Благовіщення, Марію, що читає, та ангела, який 
приносить Їй їжу. 

 

 
 

 

 
 

Київський псалтир, 1397 р. 



The Glory of God in the Face of Jesus Christ 
 

For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has 

shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God 

in the face of Jesus Christ. (2 Corinthians 4:6) 

 

I have been labouring (with some success) on a promised book 

regarding the nature and place of shame in the spiritual life. Central to the 

work is a contemplation of the face – both ours and the face of God. 

Human emotions are primarily expressed through our faces – we “read” 

one another. If I want to get to know you, I need to encounter you face-to-

face. The Scriptures use the language of the face of God to describe the 

most intimate possible encounter with Him. In the Old Testament, there 

are two strands. One stresses that “no man can see God and live”, while 

another says that Moses and Jacob spoke to God face-to-face. Both 

strands, seemingly pulling in opposite directions, are there. 

 

More than ever, it has become clear to me that our healing (and thus 

our salvation on the most practical level) flows from our face-to-face 

encounter with Christ. This is primarily something that happens within the 

heart, within the deepest levels of the soul. At the same time, it has been 

ever more clear to me that the deepest levels of the soul are frequently 

clouded and distorted. As St. Paul notes, “we see as through a mirror, dimly” 

(1 Cor. 13:12). “Cleaning the mirror” is an image used by St. Gregory of 

Nyssa in a description of the spiritual life. It is the fruit of repentance. 

 

Bearing all of this in mind, it seems deeply important that we be 

cognizant of the distortions within the soul. Most of those distortions are 

the product of our own sins, or the sins of others whose damage has 

become part of our own burden. Moving through those distortions requires 

patience, the willingness to “bear a little shame”, and the long wisdom of 

the Church. 

 

This, above all, is the great struggle of our time. In the course of my 

lifetime, nothing has ever compared to the heightened sensitivities and 



passions of the present age. 

Everything I see tells me that this 

trial is only going to become more 

difficult. And, make no mistake, 

the trial is being waged in the 

heart rather than in the jostling 

debates and policies of the world 

outside. The noise outside of us 

serves primarily as a means for 

distorting the heart, for clouding 

the mirror. The world is seeking to 

hide from the face of Christ. 

 

St. Silouan once said, “My 

brother is my life”. I suspect that it 

was the case that he had learned to 

see the face of Christ in the face of 

his brothers. I suspect that it is 

possible to see the face of Christ 

even in our enemies. I can only 

suspect this because it makes 

sense theologically. My heart is 

far too clouded to know this by 

experience. 

 

And yet, when I see the face of Christ, I see that He loves my 

enemies even as He loves me. Of course, it is also the case that I am my 

greatest enemy. Beloved, now we are children of God; and it has not yet 

been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we 

shall be like Him, for we shall see Him as He is”. (1 John 3:2) 
 

Fr. Stephen Freeman 
 

(Source: www.ancientfaith.com) 
 

http://www.ancientfaith.com/


Сім секретів для щастя від Афонських ченців 
 

1. Віра у Господа. 
 

Звичайно, найголовніший секрет щастя ченців зі Святого Лісу – 

віра та любов до Господа. Якщо людині вдається досягти цього у 

своєму житті, то ніщо не зможе зробити його нещасним. 

 

Якось жінка запитала преподобного Порфирія Кавсокалівіта, 

чому він вважає себе щасливим, хоча його здоров’я серйозно 

порушено. На це святий відповів: “Читайте Святе Письмо, ходіть до 

церкви, сповідайтеся, спілкуйтеся зі Святими Таємницями – одним 

словом – будьте доброю християнкою. Тоді ви знайдете радість, яку 

ви шукаєте. Ви бачите, що я хворий, але я щасливий. Так само, 

наблизившись до Христа, ви знайдете радість у своєму житті”, – 

відповів преподобний. 

 

2. Звільнення від марнославства та занепокоєння. 
 

Преподобний Паїсій Святогорець рекомендував почуватися 

щасливим, жити природним і простим життям, де немає місця 

надмірної розкоші, марнославства та марних хвилювань. 

 

“Одного разу до мене приїхав лікар з Америки. Він розповів 

мені про темне життя. Люди там уже перетворилися на автомати – 

весь день працюють. У кожного члена сім’ї має бути своя машина. 

Крім того, щоб їм було комфортне вдома, потрібно було мати чотири 

телевізори. Так що, давайте – працюйте, вимотуйтесь, заробляйте 

багато грошей, щоб бути добре організованими та щасливими. Але що 

спільного між цім та щастям? Таке життя духовного занепокоєння, 

життя у безперервним шляху, не щастя, а пекельна скорбота”. 

 

3. Тверезий розум. 
 

Симеон Афонський навчав короткої притчі, яка прояснює, що 

зовнішні обставини ніяк не впливають на те, чи відчуваємо себе 



щасливими чи ні. Спасіння лежить 

усередині нас, тому ми повинні мати 

тверезий розум, щоб витримати 

труднощі. 

 

Ось притча: “Одна людина, яка 

не вміла плавати, почала тонути в 

річці. Вона почала панікувати, махати 

руками, з яких у річці утворилися 

хвилі, яку людина в страху прийняла 

за небезпечну течію. Вона почала 

боротися із річковими хвилями. 

Нарешті потопельник зрозумів, що 

треба плисти спокійно і поступово, 

без паніки плив до берега. Вийшовши 

з води, плавець озирнувся та побачив, 

що в річці повна тиша і зрозумів, що 

весь час він боровся зі створеними ним хвилями. Усі нещастя 

починаються із нас самих. Якщо ми впорядкуємо думки, ці нещастя 

виявляться всередині нас”. 
 

4. Чисте серце. 
 

За словами свт. Нектарія Егінського, найбезпечніший шлях до 

щастя – мати чисте, добре серце. 

 

“Щастя є серце чисте, бо таке серце стає престолом Божим. Так 

говорить Господь чистим серцем: Я житиму серед них, і ходитиму 

серед них; і буду їх Богом, і вони будуть Моїм народом (2 Кор. 6:16). 

Чого ще їм не вистачає? Зовсім нічого, реально нічого! Бо у них 

найбільше багатство у серці – Сам Бог!” 
 

5. Вміння прощати. 
 

Прощення є однією з найважливіших християнських чеснот, 

тому кожен, хто шукає щастя, повинен навчитися прощати 



ближнього. Завдяки прощенню людина звільняє своє серце від 

тяжкості старих образ, а радісне серце завжди радісно. “Є такий 

закон: якщо вибачиш ближнього твого, то простить і тебе Господь; 

якщо не вибачиш брата твого, то гріх залишиться в тобі”, – каже 

преподобний Силуан Афонський. 

 

6. Віддай більше, ніж отримуєш. 
 

Щоб бути щасливим, треба ділитися радістю та щастям із 

ближнім. Здається, в цьому немає жодного секрету, але, за словами 

Симеона Афонського, це вміння одне з рідкісних серед людей, але 

хто його придбає, той буде щасливий. 

 

7. Бути задоволеним малим. 
 

“Побажання – це сміття світу”, – каже Симеон Афонський. 

Насправді, чим більше людина одержима своїми бажаннями, тим 

більш безмежнім стає її апетит і вона не може бути задоволена. Ось 

так людина прирікає себе на нещастя. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чудеса Святого Миколая Чудотворця  

на місці його чернечого подвигу 
 

Для нас він не Санта-Клаус, він – як наш великий предок. Ми 

відчуваємо, що знаємо його особисто. У 305 році кілька ченців з 

Анатолії (Мала Азія) прибули в Бейт-Джалі та заснували невеличкий 

монастир з церквою, освяченої на честь великомученика Георгія. Це 

було до заснування монастиря преподобного Сави в пустелі на схід 

від Віфлеєма в ущелині Кедрон у Мертвого моря. У ченців тут було 

кілька печер та декілька будинків. 

 

Святий Миколай жив тут з 312 по 315 рік. Він приїхав на Святу 

Землю як паломник. У Єрусалимському Патріархаті до цих пір 

зберігається текст, який він написав своєю рукою. Одного разу під 

час молитви святий Миколай почув голос Божий: Святий Дух закликав 

його повернутися назад в Малу Азію, в місто Миру, де незабаром після 

свого повернення, у 317 році він був висвячений на єпископа 

 

Небесний покровитель Бейт-Джала 
 

За свою історію місто Бейт-Джала багаторазово опинявся в 

оточенні загарбників. Містяни хоробро захищали його від нападів. 

Кожен раз, коли нападники намагалися увірватися всередину, їх 

зупиняв Старець зі списом або пикою. Здавалося, що навіть гілки 

оливкових дерев навмисне б’ють загарбників по обличчю. Пізніше 

нападники розповідали, що їх кулі не потрапляли в містян і що вони 

не змогли перемогти це місто через якогось старця. А цим Старцем 

був ніхто інший, як сам святий Миколай. 

 

Святитель знову і знову захищав це місто і під час Першої, і під 

час Другої світової війни, коли його бачили тих, що моляться в небі, 

щоб уберегти людей від біди. 

 

Місцеві жителі також розповідають, що бачили, як він ловив 

бомби,    націлені на Бейт-Джалу після проголошення незалежності  



 
Великий угоднику і 
святителю Божий 

Миколаю, пастирю й 
учителю всіх, хто зі 
щирим проханням 
вдається за твоєю 
допомогою! Ти 

допомагав тим, які до 
тебе вдавалися, 

допоможи й мені в усіх 
труднощах і потребах 

життя мого. Коли 
прийде хвилина, де 

сила моя заслабка, де 
труднощі, що стають 
на дорозі життя мого, 
завеликі для мене, ти, 

угоднику Божий, подай мені  
помічну твою руку і стань мені на охорону,  

як ставав завжди тим,  хто у труднощах   
і небезпеці пам’ятав про тебе. Поблагослови мене  

святительською твоєю рукою,  настав на стежку добру, 
запали в мені віру непохитну і моли Христа Бога  

спастися душі моїй. Амінь 
 

 
 

 
 



Ізраїлю в 1948 році. Багато жителів сховалися в церкві, і в черговий 

раз було помічено, що святий Миколай відводить бомби від храму, 

захищаючи людей. Один з жителів говорить: “Жодна бомба не впала 

на Бейт-Джалі. Була пошкоджена тільки вежа церкви святого 

Миколая. Ми знаємо, що саме святий Миколай врятував Бейт-Джалу 

від жахів військового часу”. 

 

Допомога літньої жінці 
 

Одна літня жінка з Бейт-Джала на ім’я Аллушія прийшла 

помолитися до церкви святого Миколая. Втомившись від довгої 

молитви, вона присіла на лавочку та задрімала. Тим часом церковний 

сторож, за своїм звичаєм, замкнув храм на ніч та пішов. Він не 

помітив там сплячу жінку. 

 

Прокинувшись, Аллушія зрозуміла, що двері храму закриті і що 

вона не може вийти. Вона підійшла до ікони святого Миколая і 

попросила його про допомогу. “Отче Миколай, допоможи мені, будь 

ласка, вийти звідси . . . У мене вдома тісто в мисці, і син залишиться 

без вечері”. Раптом вона побачила, що святий спустився з ікони! Він 

провів її до виходу і відкрив спочатку внутрішні, а потім і зовнішні 

двері. Коли вона йшла з храму, він сказав: “Передай сторожу, щоб він 

прийшов і замкнув двері”. 

 

Жінка підійшла до сторожа і передала йому слова святого: “Абу 

Юсуф, святий Миколай просить тебе закрити двері на замок”. “Але я 

вже замкнув їх, жіночка”, – відповів сторож. Жінка наполягала на 

своєму, і, врешті-решт, він з небажанням відправився в церкву. Яке ж 

було його здивування, коли він побачив, що масивні двері храму 

відкриті. Тільки тоді він повірив, що це справжнє диво! 

 

о. Георгій Шаван 

Священик храму св. Миколая в місті Бейт-Джала 

 

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



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ  

DONATIONS TO THE CHURCH 

В. Юровський (в пам’ять $120.00 

  батьків) 

С. i К. Остапєнко     100.00 

Д. Фівчук      100.00 

М. Козар        55.00 

Родина Остафійчук    100.00 

Г. Богуславський     200.00 

В. Чіфа (в пам’ять батьків,   100.00 

  брата і рідних) 

Ola Kozopas (IMO Jenny   150.00 

  Salkilld) 

Ю. і В. Сергійчук (в пам’ять     50.00 

  Дмитра Коліченка) 

Галя Хребто-Гуменюк (в   100.00 

  пам’ять Віри і Демида  

  Салючок) 

Є. Максимюк (в пам’ять            100.00 

  мужа, Василя) 

 
 

ПОЖЕРТВИ НА ХОР 

DONATIONS TO THE CHOIR 

Л. Новак (в пам’ять      70.00 

  мами, Ольги) 

Анонімно      $50.00 

 

 

 

Список включає пожертви від 23-го жовтня до 21-го листопада. 

 

 

 

 

 

 

 



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: Св. Апостол Андрій Первозванний. Фреска, Афонський 

монастир Діонісіат, XVI cт.  

Cover:  St. Andrew the Apostle, the First-Called. Fresco, Dionysiou 

Monastery, Mount Athos, 16th 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 
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ДОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ. МАСКА/ПОВ’ЯЗКА 
НА ОБЛИЧЧЯ – ОБОВ’ЯЗКОВА НА ВВЕСЬ ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ В ХРАМІ.  

 

SOCIAL DISTANCING IS REQUIRED. MASK OR FACE COVERING IS REQUIRED FOR 

THE ENTIRE TIME YOU ARE INSIDE THE CHURCH BUILDING.  
 

1-го грудня,  

середа 

5:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

3-го грудня,  

п’ятниця 

5:00 веч. Велика 

Вечірня 

4-го грудня, 

субота 
ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ  

9:30 ранку  

Св. Літургія 

5-го грудня, 

неділя 

Неділя 24-та після П’ятдесятниці.  

Голос 7 
10:00 ранку  

Св. Літургія 

8-го грудня,  

середа 
5:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

12-го грудня, 

неділя 

Неділя 25-та після П’ятдесятниці. Голос 8.  

КАНОНІЧНА ВІЗІТАЦІЯ ВЛАДИКИ 

АНДРІЯ 

10:00 ранку  

Архиєрейська 

Св. Літургія 

13-го грудня, 

понеділок 
Святого Апостола Андрія 

Первозванного 

9:30 ранку  

Св. Літургія 

15-го грудня,  

середа 

5:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

19-го грудня, 

неділя 

Неділя 26-та після П’ятдесятниці.  

Голос 1. Свт. Миколая, Архиєпископа 

Мир Лiкійських, Чудотворця 

10:00 ранку  

Св. Літургія 

22-го грудня,  

середа 
5:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

26-го грудня,  

неділя 

Неділя 27-ма після П’ятдесятниці.  

Голос 2 

10:00 ранку 

Св. Літургія 

29-го грудня,  

середа 

5:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 
 

Всім членам нашої парафії! Просимо вирівняти Ваші членські вкладки на 2022 
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. 


