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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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“Яка перша з усіх Заповідей?” 
 

Чи у вас буває таке, що ви відчуваєте себе загнаними, змученими 

своїми духовними практиками, правилами? Що ви не встигаєте 

помолитися всі молитви, все прочитати і всім допомогти, кому ви 

вважаєте, що маєте допомогти. Думаю, що коли книжник запитав 

Ісуса: “Яка перша з усіх заповідей?” (Мк. 12:28), він був змучений 

своєю набожністю і дотримуванням усіх заповідей. І тому він хотів 

дізнатись, яка з них перша, тобто що найважливіше, головне. 

Відповідь Ісуса нам знайома: “Перша – Слухай Ізраїлю! Наш Господь 

Бог – Господь Єдиний, і будеш любити Господа, Бога твого, всім 

серцем твоїм, усією душею твоєю, всією думкою твоєю й усією 

силою твоєю. А друга: Будеш любити ближнього твого, як себе 

самого. Іншої, більшої від цих, заповіді немає” (Мк. 12:29-

31). Можемо сказати, що іншої більшої, іншої важливішої, іншої 

головнішої, іншої першої від цих заповідей немає. 

 

Раніше, коли я розважав над цими словами, то насамперед 

звертав увагу на те, що треба любити Бога всім серцем, всією душею, 

всією думкою, всією силою. Втім, у мене виникало запитання: “Але 

як це зробити?” І часто я доходив до висновку, що це неможливо – 

так любити Бога. А якщо це неможливо, то може, мені зосередитися 

на другій частині заповіді: любити ближнього, як себе самого? Але 

що означає любити ближнього, як себе? І ця заповідь викликала в 

мене почуття безпорадності та навіть знеохочення. Пізніше стався 

переворот у моїх відносинах із Богом. Це було відкриття, що 

першими у цій відповіді Ісуса є слова: “Слухай, Ізраїлю!” Тобто 

першим, головним є “Слухай!” 

 

І якщо перша головна заповідь – це слухання, то я запитав Ісуса: 

“Якщо я маю щось почути, то що маю почути?” І я згадав слова, які 

Господь сказав своїм учням на останній вечері: “Нову заповідь даю 

вам, щоб ви любили один одного! Як я був полюбив вас, так любіте і 

ви один одного!” (Йо. 13:4). Тож, я звернувся до Ісуса: “Тоді що 

означає, що я маю любити своїх ближніх так, як Ти, Христе, полюбив 



нас?” І знову моєю відповіддю було, що це неможливо. А Він мені 

відповів: “Ні, ні, йдеться не про те! Перше: почуй, що Я тебе люблю! 

Любіть один одного, як Я вас полюбив! Тобто все починається від 

Моєї любові до тебе”. Відтоді я відкрив для себе, що все, що Бог 

сказав і продовжує говорити до мене, зосереджується в цих трьох 

словах: “Я тебе люблю!” Господь каже мені: “Слухай, почуй, що Я 

тебе люблю! Відкрий своє серце на Мою любов! Прийми Мою любов 

до цілого свого серця! І тоді Моя любов наповнить твою душу, твоє 

розуміння, тоді Моя любов буде твоєю силою”. Це відкриття є 

революцією в духовному житті. 

 

Вся складність є в тому, коли я своїми силами хочу любити Бога 

або ближнього. Але звідки мені взяти і любов до Бога? І тоді я 

зрозумів те, що моя любов до Бога – це відповідь на Його любов до 

мене. Коли я пізнаю, як Він сильно мене любить і приймаю Його 

любов, то починаю на неї відповідати. І в Його любові я усвідомлюю 

свою цінність: “Ось як мене любить Бог! Ось Він створив світ для 

мене! Ось після того, як я впав у гріх, Він мене визволив”. І 

відчуваючи, як Він мене сильно любить, я починаю себе любити, 

починаю любити своє життя. І пізнаю, що так, як Бог возлюбив мене, 

так Він возлюбив і мого ближнього. І це відкриває моє серце на 

любов до ближнього. Так я зрозумів, що моїм головним завданням є 

слухати, тобто приймати любов Бога. Коли я дивлюся на хрест Ісуса, 

то бачу там Його любов до мене. 

 

Все починається зі слухання. Корінь людського гріха є в тому, 

що ми перестали слухати Слово Боже. Згадаймо гріх Єви, Адама, 

наші гріхи. Коли Адам перестав слухати Бога, він почув брехню 

диявола. Він відчув біль, перестав чути, що є возлюбленим, цінним. 

Гріх – це непослух. Тому і визволення від гріха і від диявола 

базується на тому, щоб слухати Бога. Це не є легким, бо ворог все 

зробить для того, щоб ми не налаштувалися на хвилю Божого Слова. 

Але Христос для цього й прийшов, щоб ми почули і побачили, якою 

любов’ю полюбив нас Отець Небесний. 



Що ж нам перешкоджає слухати Бога? Я розповім вам історію, 

яка трапилася в Америці. Одна маленька дівчинка під час відпочинку 

з батьками попросила у них гроші, щоб купити в спеціальному 

апараті шоколадку. Вона кинула ці гроші в апарат, засунула руку за 

шоколадкою і рука там застрягла. Дівчинка не могла витягнути свою 

руку і дуже сильно плакала. Її батьки злякались і викликали 

рятувальну службу. Коли рятувальники принесли знаряддя, щоб 

розрізати апарат і визволити руку дитини, дівчинка ще більше почала 

плакати. Один із рятувальників приглядався до дівчинки, а потім 

підійшов до неї і запитав: “Чи ти тримаєш щось у своїй ручці?” Вона 

йому відповіла: “Та-а-ак! Шоколадку!” А він каже: “Відпусти цю 

шоколадку!” Дівчинка закричала: “Це моя шоколадка! Це моя 

шоколадка!” Тоді рятувальник сказав: “Відпусти! Я тобі дам дві 

шоколадки!” Коли дівчинка відпустила шоколадку, вона витягнула 

руку і визволилась. 

 

Ця історія показує, що ми маємо такі шоколадки, які нас 

поневолюють. Тобто це ті речі в нашому житті, які нас зв’язують, які 

зв’язують наші вуха. Ісус говорить: “Маючи вуха – не чуєте?” (Мк. 

8:18). Тому що людина прив’язується, зв’язується з чимось, з 

якимось гріхом. А Господь говорить: “Віддай мені цю шоколадку! 

Віддай мені цю свою залежність: від твоєї влади, праці, бажання 

своїми силами задовольнити себе матеріально, від своїх стосунків із 

кимось. Віддай мені цю свою спробу самому наповнити себе 

любов’ю! Це тебе не задовольнить! Віддай мені це! Щоб ти міг 

прийняти Мою любов”. 
 

o. Миколай Лучок 

 

(Джерело: “КАНА християнський журнал для родини”) 

 

 

 

 

   



 

Молитва за українських воїнів 
 

Всемогутній Отче і Предвічний Боже, Котрий єдиний створив і 
впорядкував усе; Котрий піклується про людей Своїх і навчає їх берегти 

мир на землі; Котрий швидко постає проти зла нечестивих і дарує 
допомогу тим, хто захищає справедливість і правду. 

 

Молимо і благаємо Тебе: як колись Ти дав юному Давиду силу, щоби 
перемогти гордовитого Голіафа, так і нині подай силу і міць воїнам, які 

боронять землю Українську від гордого і підступного ворога. Своїм 
милосердям захисти їх від зла і напасти і збережи їх неушкодженими і 

здоровими. 
 

Навчи їх бути смиренними і слухняними перед Тобою і в той же час 
стійкими та мужніми перед тими, хто зазіхає на нашу землю і на спокій 
людей, що на ній живуть. Провадь українських воїнів могутньою Твоєю 

рукою і благослови їхню службу та успішними зроби усі їхні зусилля, 
що направлені на захист України та встановлення у її кордонах 

справедливого і міцного миру. 
 

Благослови, Боже, усіх українських воїнів: на землі, у морі і в небі; чоловіків і 
жінок; усіх, хто встали на захист Вітчизни, тих що несуть службу на 

передовій, в тилу, у військових шпиталях, тих, хто навчає майбутніх воїнів, 
а також ветеранів, які послужили своєму народу і не жаліли своїх сил і 

здоров’я заради миру і спокою у нашому спільному домі. 
 

Прийми, Творче, в Своїх оселях воїнів-героїв, які віддали життя, 
виконуючи заповідь Твою про любов до ближніх. Нагороди їх Своєю 

ласкою і щедротами і подай розраду і втіху їхнім рідним і друзям. 
 

А нас усіх, Боже Великий, покрий Своєю Батьківською любов’ю і 
подай Україні мир, спокій і благословенний розквіт. 

 

Бо Ти єси Бог наш і ми славу Тобі воссилаємо – Отцю, і Сину, і 
Святому Духові, нині і повсякчас і навіки віків. Амінь. 

 
 



У чому сенс Стрітення? 
 

Слово “стрітення” – церковнослов’янське і у перекладі означає 

“зустріч”. У чому ж полягає і про що говорить нам свято Стрітення 

Господнього? Воно присвячене спогаду і духовному спогляданню 

події, про яку розповідається в Євангелії від Луки. Згідно з цим 

оповіданням, через сорок днів після народження Ісуса Йосип і Марія 

за звичаєм того часу принесли Його в Єрусалим, щоби поставити 

перед Господом. Тоді був у Єрусалимі, – продовжує Євангеліє, – 

чоловік на ім’я Симеон. Він був муж праведний і благочестивий . . . і 

Дух Святий спочивав на ньому.  

 

Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті 

перш, ніж побачить Христа Господнього. І прийшов він по 

натхненню в храм. І, коли батьки внесли Немовля Ісуса, щоб учинити 

над Ним за законним звичаєм, він узяв Його на руки, благословив 

Бога і сказав: Нині відпускаєш раба Твого, Владико, по слову Твоєму, 

з миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє, яке Ти приготував перед 

усіма народами, світло на просвіту язичникам і на славу народу 

Твого Ізраїля. Йосиф і Матір Його, дивувалися тому, що було сказано 

про Нього. І благословив їх Симеон, і сказав Марії, Матері Його: Ось 

призначений цей на падіння і на повстання багатьох в Ізраїлі і на знак 

сперечання, – і Тобі Самій меч душу прониже – щоб відкрились 

думки багатьох сердець (Лк. 2:25-35 ). 

 

Ми услухаємося у цю просту, але таку дивовижну розповідь і 

відчуваємо, якою неймовірною духовною красою вона наповнена. 

Який незвичайний, який прекрасний цей старець із Немовлям на 

руках, і які таємничі його слова: Бо побачили очі мої Спасіння Твоє! І 

поступово починаємо осягати глибокий сенс цієї події, що має пряме 

відношення до мене, до всього мого життя і до життя всього людства. 

 

Ось із такого споглядання і виросли свята. У них знову і знову 

повідомляються нам правда, радість і сенс, що відкрилися у 

вирішальні миті світової історії. У чому ж сенс, у чому радість цього 



Стрітення – цієї зустрічі? Я думаю, 

вже саме слово “зустріч” натякає на 

відповідь. Що на світі радісніше 

зустрічі з тим, кого любиш, після 

довгої розлуки? І як багато хто з нас за 

останні роки пережив цю радість, коли 

після виснажливих років розлуки, 

невідомості, страху, хвилювань і туги 

приходив, нарешті, день зустрічі, і 

пам’ята-ють, як стукало серце, як 

застилало сльозами очі в останні 

хвилини, коли вже підходив поїзд, 

знижувався літак! В усіх піснях, в усій 

світовій поезії зустріч – завжди 

особлива подія. 

 

Усе життя – і це так ясно, чи не так? – у якомусь останньому і 

найглибшому сенсі зіткане з розлук і зустрічей, живе очікуванням 

зустрічі і є, по суті, одна безперервна зустріч з невідомим майбутнім. 

Життя – це дійсно очікування. Але тоді чи не символ якогось 

високого і прекрасного очікування, чи не символ справжнього 

людського життя цей старець, який усе життя чекав? І чекав не 

чогось випадкового, маленького, обмеженого, а такого світла, яке 

осяє все, такої радості, яка наповнить собою все, такої відповіді, яка 

стане відповіддю на всі запитання. І як дивно, як невимовно добре, 

що цей світ, ця радість, ця відповідь були надані йому в Дитині. І ось 

ніби бачиш ці тремтячі старечі руки, які беруть любовно й обережно 

сорокаденне Немовля, ці очі, спрямовані на маленьку істоту, цю 

раптову, що все заливає собою, хвалу: “Тепер Ти можеш мене 

відпустити з миром: я бачив, я тримав, я обіймав Те одне, що містить 

у собі увесь сенс життя!” 

 

Симеон чекав, чекав усе своє довге життя. І чи не означає це, що 

у своєму очікуванні, яке все поглиблювалось, він духовно споглядав, 



передбачав цю зустріч, так що усе життя його стало, нарешті, 

суцільним “напередодні”? Скільки, мабуть, безсонних ночей, скільки 

сумнівів, скільки зусиль! Але ж і кожен з нас живе очікуванням 

якоїсь зустрічі – зустрічі з коханим, зустрічі зі щастям, зустрічі 

(коли-небудь, десь там, на туманному ще горизонті життя) зі смертю. 

І чи не час запитати себе: “Чого я чекаю? Про що все сильніше і 

наполегливіше нагадує мені стукіт мого серця і листки календаря, які 

опадають один за іншим, як осіннє листя? Чи преображається 

поступово моє життя в очікування зустрічі з головним?” Ось питання 

Стрітення, і ось його відповідь.  

 

Людське життя постає у ньому як прекрасне дозрівання душі, 

яка все більше заглиблюється, все більше звільняється і очищується 

від дріб’язкового, суєтного, випадкового. Саме старіння і в’янення, 

доля кожного з нас бачаться тут як зростання і устремління вгору, до 

тієї останньої та солодкої миті, коли від щирого серця, у повноті 

радості й подяки кажуть: “Тепер ти можеш відпустити мене, 

Владико, з миром, бо я бачив. Бачив світло, що пронизує світ. Бачив 

цю Дитину, Яка принесла у світ стільки Божественної любові і віддає 

Себе мені!” Немає страху, немає невідомості. Є тільки мир, вдячність 

і любов. 

 

Ось те, що несе мені, нам, усьому світу нині забуте свято 

Стрітення – свято зустрічі душі з любов’ю, зустрічі з Тим, Хто дав 

мені саме життя як можливість чекати і цим радісним очікуванням 

перетворювати, преображати його. 
 

протопресвітер Олександр Шмеман 

 

(Джерело: www.orthodox.vinnica.ua) 

 

 

 

 

 



Sunday of the Prodigal Son 
 

Time and again I have occasion to preach on the Parable of the 

Prodigal Son, on the story of the Publican and the Pharisee, and every time 

I notice how easy it is for me – not in fact, not in reality, but in 

imagination – to identify with the sinner who has found his way to God, 

with the publican who stood broken-hearted at the gate of the church, 

unable to walk even into the holy space of God, or with the prodigal son, 

who in spite of grievous sin, of incredible insensitiveness, of cruelty, still 

found his way home. 

 

And how rarely I was touched to the quick by the destiny of the 

Pharisee, by the destiny of the elder son – yet, God condemned neither of 

the two. About the publican He said: And this man went home more 

forgiven, more blessed than the other one. He did not say that the Pharisee 

went without the love of God accompanying him, that God was forgetting 

his faithfulness, his sense of dutiful obedience. 

 

And again today we find ourselves face-to-face with the elder son. 

All his life he had lived side-by-side with his father, all his life he had 

made his father’s interests his concern – he had worked hard, faithfully, 

forgetful of self, without paying attention to tiredness, without claiming 

any reward just because he felt it was right to do so. There was something 

indeed lacking in him – a warmth, a tenderness, a joy in his father. But 

there was one thing which is so impressive in him – his faithfulness; in 

spite of the fact that his heart was not aglow, he remained faithful. In spite 

of the fact that he received no visible reward or no visible 

acknowledgement he remained faithful, he worked, as he says – he slaved. 

 

How hard we are when we think of him as of one who deserves little 

of our sympathy; but how few of us are capable of being so faithful, so 

perfectly and steadily obedient to the call of duty as he was when we are 

not met with recognition, do not hear a word of encouragement, do not 

receive the slightest reward because, as the father did with regard to the 

elder son, those who surround us,  those whom we serve, for whom we  



 

Jesus continued: There was a man who had two sons. The younger one said 
to his father, “Father, give me my share of the estate”. So he divided his 
property between them. Not long after that, the younger son got together all 
he had, set off for a distant country and there squandered his wealth in wild 
living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole 
country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a 
citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to 
fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him 
anything. When he came to his senses, he said, “How many of my father’s 
hired servants have food to spare, and here I am starving to death! I will set 
out and go back to my father and say to him: Father, I have sinned against 
heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son; make 
me like one of your hired servants”. So he got up and went to his father. But 
while he was still a long way off, his father saw him and was filled with 
compassion for him; he ran to his son, threw his arms around him and kissed 
him. The son said to him, “Father, I have sinned against heaven and against 
you. I am no longer worthy to be called your son”. But the father said to his 
servants, “Quick! Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his 
finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let’s have a 
feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again; he was 
lost and is found”. So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was 
in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So 
he called one of the servants and asked him what was going on. “Your 
brother has come”, he replied, “and your father has killed the fattened calf 
because he has him back safe and sound”. The older brother became 
angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But 
he answered his father, “Look! All these years I’ve been slaving for you and 
never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I 
could celebrate with my friends. But when this son of yours who has 
squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened 
calf for him!” “My son”, the father said, “you are always with me, and 
everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad, because this 
brother of yours was dead and is alive again; he was lost and is found”. (Luke 
15:11-32) 
 



slave perhaps, those whose interest is at the very centre of our life, take it 

for granted. Isn’t it natural? Isn’t he my son? Isn’t he my father? Isn’t he 

my brother? Isn’t he my spouse? Isn’t he my friend? Doesn’t all this imply 

total, unlimited devotion which is its own reward? 
 

How cruel we are so often to the people who surround us and who are 

put by us in the position of the elder son – never recognised and always 

expected to do the right thing unflinchingly and perfectly. Indeed, the 

prodigal son had warmth, the prodigal son had come back broken-hearted, 

he was ready to become new, while the other one could only go on, plod on 

with his stern faithfulness; unless – unless, confronted with the father’s 

compassion, unless he understood what it meant that his younger brother had 

been truly dead and had come to life, had been truly lost and was found. 
 

Let us think of ourselves. We all of us have someone around us 

whom we treat with the same coldness with which we think of the elder 

brother; but also all of us have someone whom we treat as contemptuously 

and harshly as the elder brother treated his younger brother whom he had 

written off, who was no brother to him; he had been unfaithful to their 

father, he was unforgivable. And yet, here was the father, the victim of the 

son’s rejection, light-mindedness, cruelty, who forgave wholeheartedly 

and tenderly. 
 

Let us find our own place in this tragic and beautiful parable because 

then we may find our way, either out of being the elder son, though 

perhaps so much less dutiful, so much less honest, so much less devoted to 

the interests of our father, our friends, our relatives; or else perhaps, can 

we find in our heart a creative sympathy for the younger son and learn 

from him first that there is never a situation out of which an honest 

repentance, a turn-about, cannot bring us and that there is one at least – 

God – and probably one person, or many, who are ready to receive us, 

redeem us, restore us and allow us to begin a new life together – father, 

younger and elder brother. 
 

Metropolitan Anthony (Bloom) 



Митрополит Епіфаній у Ватикані 
помолився перед однією з 

найшанованіших римських святинь 
 

Предстоятель ПЦУ Митрополит 
Епіфаній під час візиту до Ватикану 
помолився перед однією з 
найшанованіших римських святинь - 
іконою Salus Populi Romani. Як 
передає Укрінформ, про це повідомив  
посол України у Ватикані Андрій Юраш 
у Фейсбуці. 
 
“Перед спільною молитвою в День молитви за єдність християн у папській 
базиліці Сан-Паоло Поза Мурами разом із Папою Франциском глава 
Православної Церкви України Блаженніший митрополит Київський і всієї 
України Епіфаній приватно помолився перед однією з найшанованіших 
римських святинь ще з 6 століття – іконою Salus Populi Romani – у другій 
папській базиліці Санта Марія Маджоре”, - написав Юраш. 
 
Юраш додав, що це великий вияв поваги до Святині, яку Папа 
Франциск любить найбільше і молиться найчастіше, якщо не брати до 
уваги Його духовне служіння у Базиліці Святого Петра. 
 
На цій іконі Діва Марія зображена з консульським кільцем, що 
символізує Її особливе шанування римським народом, як своєї 
Владичиці. Образ є давнім, прославленим чудесами і вважається 
головною Богородичною іконою Риму. 
 
Як інформує прес-служба ПЦУ, перед іконою “Спасіння римського 
народу” Митрополит Епіфаній очолив молебень, під час якого були 
виголошені молитви за українське військо, за перемогу над агресором 
та справедливий мир в Україні. Прославивши Пресвяту Богородицю та 
попросивши перед Її чудотворним образом заступництва для 
українського народу, присутні проспівали духовний гімн “Боже Великий, 
Єдиний”. 
 

(Джерело: www.risu.org.ua) 
 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3659741-epifanij-u-vatikani-pomolivsa-pered-odnieu-z-najsanovanisih-rimskih-svatin.html
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/molytva-za-ukrayinu-pered-ikonoyu-spasinnya-rymskogo-narodu/


ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ  

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

В. Юровський (в пам’ять   $160.00 

  батьків) 

Надія Бондар             60.00 

С. Єричук (в пам’ять вуйка,    100.00 

  Георгія) 

Орест і Жанна Пісецькі (в      50.00 

  пам’ять Марії Фірман) 

Ю. і. В. Сергійчук (в пам’ять    100.00 

  Марії Фірман) 

Р. Башта і Г. Квятковська (в    100.00 

  пам’ять Марії Фірман) 

Б. Богуславський (в пам’ять    100.00 

  Марії Фірман) 

Українська Кредитова   1,000.00 

  Спілка  

Оксана Скибіцька       20.00 

Надія Лапан (з днем       50.00 

  народження Марка) 

Володимир Чумак (на      100.00 

  коляду) 

В. Співак (на коляду)       50.00 

Анонімно (на коляду)       20.00 

Ганна Рой (на коляду)       40.00 

Надія Бондар (на коляду)      50.00 

Світлана Мала (на коляду)    100.00 

Оля Пісецька (на коляду)    150.00 

М. Цехош (на коляду, в     100.00 

  пам’ять Петра Цехоша) 

Б. Богуславський (на коляду,    100.00 

  в пам’ять С. Богуславської) 

Надія Лапан (на коляду)    100.00 

М. Лозинська (на коляду)      50.00 

Орест і Жанна Пісецькі (на      50.00 

  коляду) 

К. і. С. Остапєнко (на коляду)     50.00 

Casa Da Madeira Community    120.00 

  Centre – 1620 Dupont St. 

Андрій Мартиненко     100.00 

Віктор Чумак   1,000.00 

 

 

 

Список включає пожертви від 19-го грудня до 22-го січня. 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ЛЮТИЙ / FEBRUARY 2023 
 

1-го лютого,  

середа 

5:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

5-го лютого,  

неділя 

Неділя про митаря і фарисея. Голос 1 9:30 ранку Сповідь  
10:00 Св. Літургія 

8-го лютого, 

середа 

5:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

12-го лютого, 

неділя 

Неділя про блудного сина. Голос 2 9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

14-го лютого,  

вівторок 

5:00 веч. Велика 

Вечірня 

15-го лютого,  

середа 
СТРІТЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА 

ХРИСТА 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія. 

Освячення свічок 

19-го лютого,  

неділя 

Неділя м’ясопусна, про Страшний суд. 

Голос 3 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

22-го лютого,  

середа 

5:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

25-го лютого,  

субота 

5:00 веч. Велика 

Вечірня 

26-го лютого,  

неділя 

Неділя сиропусна, прощена. Голос 4 9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

27-го лютого,  

понеділок 
 

ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

6:00 веч. Великий 

Канон св. Андрія 

Критського 
 

Всім членам нашої парафії! Просимо вирівняти Ваші членські вкладки на 2023 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. 
 

All members of St. Andrew’s Church are asked to remit their membership dues for 2023 
at their earliest convenience. Thank you for you cooperation! We invite everyone to join 
our parish community and sign up as members of St. Andrew’s Church. Application forms 

are available in the church office. 
 

 


