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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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Раб Божий або рабів до раю не пускають 
 

 За воєнним правилом древніх переможці робили переможених 

своїми рабами. Аристотель визначає, що раб – живе знаряддя. Для нього 

дружба пана з рабом саме як з рабом є неможлива. Не можлива як з 

рабом, але як з людиною можлива. Така дружба можлива в тій мірі, в 

якій раб – людина. Отже, древні розрізняли між рабством тілесним і 

рабством ментальним, духовним. Більше того, з точки зору платоніків, 

тіло є тюрмою. Християнство ж вчить, що тіло – храм Божий, тому що 

тіло у Христі: отже, прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, 

які є Божі. За Аристотелем, “розсудливий домагається свободи (ή 

ελευθερία) від страждання”, тобто шукає звільнитись від рабства 

ментального, чуттєвого, однак в дійсності існує лише одна свобода – та 

свята свобода, яку дарував Христос нам, звільнивши нас від гріха, від 

зла, від диявола, від прокляття й смерті. Лише ця свята свобода 

прив’язує до Бога Єдиного та Істинного людину, яка з любові приймає 

Христа і слідує за Ним, керуючись насамперед серцем, а не логікою, як 

у Аристотеля чи протестантизмі. Православна Церква передає досвід 

звільнення від рабства через віру: credo, ut intelligam я вірю, тому я знаю й 

можу це зрозуміти. Всі інші свободи є неправдивими, примарними, тобто 

вони є насправді рабством. Обіцяють волю, будучи самі рабами тління. 

 

 Так, дарована Адаму влада над світом, втрачена ним через принаду 

змієву. Диявол, звабивши Адама, переміг людину й запанував над 

світом, який став з того часу зараженим гріхом, злом і смертю, бо хто 

ким буває переможений, той тому і раб. Лжевчителі навчають про 

свободу прикриваючись тілесною розпустою, наче заради свободи 

дозволено все. Вони та їх учні самі є рабами гріха, диявола і тління. 

Обіцяють волю, будучи самі рабами тління, бо хто ким переможений, 

той тому і раб. І якщо Аристотель та Сократ розмірковують про те, що, 

незважаючи на наявні в людині знання, перемагає щось інше і тягне її за 

собою, наче раба, апостол Павло заглиблює нас далі: все, що людина 

любить в цьому житті, і мирське і тлінне, до чого вона прив’язується, це 

і є тим, на що промінюється Царство Небесне, тому що те, що людина 

любить, те й стає її богом, як сказано: хто ким буває переможений, той 

тому і раб. 

http://kyiv-pravosl.info/2019/05/17/rab-bozhyj-abo-rabiv-do-rayu-ne-puskayut/


 Христос вторгся на ворожу територію, прийнявши людське життя і 

зробив людську природу Своєю, чим зруйнував диявольську силу з 

середини. Тепер переможець Христос володіє світом. Але людина 

придбана дорогою ціною. А коли Він каже, що ти вже володієш собою, 

то не відкидає свобідної волі. І коли апостол Павло каже: все мені 

можна, але не все корисно, він не відбирає у нас свободи, рівно як і тут: 

ви не свої, він не порушує свободи волі. Тут він відводить нас від 

пороків і показує турботу про нас Владики нашого Господа Ісуса 

Христа. Тому й додає: бо ви придбані дорогою ціною. 

 

 Тут деякі можуть заперечити, що у нас, християн, є Владика, однак 

слова “придбані дорогою ціною” роблять нас винятковими з-поміж 

рабів інших володарів та панів. Апостол нагадує нам тут про велич 

благодіяння й вказує на спосіб нашого спасіння, показує, що ми 

придбані тоді, коли були чужими для Христа, і не просто придбані, а 

дорогою ціною. Владикою і Богом Він є для нас не тому, що може 

принижувати нас чи робити собі рабами, а ми повинні плазувати, 

принижуватися і т.п. Насправді така риса, як смирення, є 

Божественною, і саме її як Божественне, як суть Божества являє 

Христос. Слава і велич Божі – у Його смиренні. Бог не є гординя, яка 

мусить поневолювати. Якраз навпаки смирення є Божественне, а 

гординя від незначного диявола, який подумав, що Бог – гордий. Однак, 

це непорозуміння онтології смирення не має нічого спільного із тим, що 

звершив і дарував людям Христос, коли придбав нас дорогою ціною. 

 

 Отже, звільнення від влади диявола є початком відновлення 

людини, а завершенням є успадкування Царства Небесного, куди 

людину взято у Христі. Таким чином вознесіння на Небеса, єднання з 

Богом і обожнення є найвищим призначенням і покликанням для 

людини. Більше того, заплативши дорогу ціну за нас, Він називає нас 

друзями, за яких віддав Своє життя. Ви друзі Мої, якщо чините все, що 

Я вам заповідую. Отже, наслідування Бога робить людину не рабом, а 

другом Божим і навіть більше – дитям улюбленим, а отже і 

спадкоємцем. Однак не усі сини наслідують батька, а лише улюблені. 

Дух Божий свідчить духові нашому, що ми – діти Божі. А якщо діти, то 

і спадкоємці, спадкоємці Божі, співспадкоємці ж Христу, коли тільки з 



Ним страждаємо, щоб з Ним і прославитися. Чому ми стали дітьми? 

Тому що нам прощено. Є багато синів Божих, як каже Писання: Я 

сказав: ви – боги і сини Всевишнього всі, однак один Син за природою і 

Єдинородний від Отця, завдяки Котрому усі називаються синами. 

 

 У Христі ми належимо Отцю, ми приймаємось як сини. У Христі, 

Який є істинним і єдиним Храмом, ми стаємо храмом Духа Святого. У 

Христі, Котрий є Цар, Священик і Пророк, ми стаємо царями, 

священиками і пророками і володіємо, за словом свт. Івана 

Золотоустого, у достатку не одним, а усіма цими трьома достоїнствами. 

Однак, віддалившись від першого Передання, ми загубили розуміння 

цих достоїнств і затерли їх із змісту свого життя, коли говоримо про 

наше нове життя, коли кажемо, що Христос живе у нас і ми у Христі. Це 

призвело до зубожінню розуміння самої Церкви і нашого життя у ній. 

Христос сотворив нас царями і священиками Богу й Отцю Своєму, в 

Ньому ми стали родом обраним, царським священством, народом 

святим, людьми відновлення. Царствене достоїнство належало за 

біблійним одкровенням людині як її покликання і достоїнство. Бог 

створив людину і дав їй царську владу. Він створив людину на Свій 

образ, тобто на образ Царя царів. Владу і силу царя даровано людині, 

щоб володіти землею і над усім творінням. Людина створена Богом 

бути царем і відповідно обдарована владою поратись на землі і 

перетворити створене на те, яким Бог його задумав бути. Така людина є 

носієм божественної влади, а отже і благодійником землі. Землю дано 

людині їй на благо, у володіння для виконання свого призначення. 

 

 Однак людина стала впалим царем, а її падінням і є головним 

чином втратою нею свого царського достоїнства і замість того, щоб 

бути царем, людина стає рабом творіння. Це трапилось, тому що 

людина відмовилась від влади, яка дарована їй з висоти, відмовляється 

від Бога, а відмовившись від верховної влади, вона більше не є 

благодійником творінню. Натомість впалий цар не веде більше творіння 

до виконання призначення, він хоче отримувати від творіння життєві 

блага, задоволення, мати його та володіти ним для себе самого. Відтак з 

падінням людини, оскільки ні вона ні творіння не мають життя у 



самому собі, у світі воцарилась смерть. Людина стає, як каже прот. 

Олександр Шмеман, смертним рабом царства мертвих. 

 

 У Христі Спасителеві і Викупителеві світу відбувається 

викуплення людини як царя, відновлюється її природа, тобто людина 

знову стає царем. Це стало можливим, бо Христос явив Себе як Цар і 

саме у Його людському, а не лише божественному достоїнстві. Він є 

Новий Адам, довершена людина, Він відновлює у Собі людську 

природу в її невимовній славі і силі. Христос є Спаситель світу і, 

спасаючи нас, відновлює нас такими, якими ми є. Світ лежить у злі, але 

він не є зло. І першим плодом нашого відновлення в нас царського 

достоїнства є усвідомлення милостивості світу, вдячність. Так, у своєму 

поводженню зі світом, природою та ближніми людина зловживає своєю 

владою, однак покликання людини як таке є благим. Навіть її 

пристрасті, які в кінцевому рахунку руйнують людину та її життя, є 

дарами влади і сили, але, нажаль, спотворені, хибно використані і не той 

бік спрямовані. 

 

 Яким же чином тоді реалізоване наше царське достоїнство? – Через 

Хрест Христовий. Для мене світ розіп’ятий і я для світу. Це, власне, і є 

наше царське достоїнство. Все ваше; Ви ж – Христові, а Христос – 

Божий. Все ваше, тобто нову, царську владу дарував Христос людині, 

владу робити світ знову божественним, а не Бога – мирським, світським. 

Христос спасає щоразу, коли людина прийме Хрест і своє розп’яття для 

світу, а отже людина має безперестанку посилено розпізнавати добро і 

зло. Це означає постійне відречення від світу як від “світу цього”, тобто 

від його самодостатності і зосередженості на собі, від його порочності і 

гріховності, від усього, що Писання називає гордістю, але це означає і 

приймати світ як Божий дар і як спосіб нашого зростання в Бозі і 

єднання з Богом. Таке наше царське достоїнство, яке ми отримуємо у 

помазанні Святим Духом, царське звання – як каже Шмеман – тих, кому 

заповідається Царство. І хто вкусив його радість, мир і праведність, 

може здолати цей світ славною силою Хреста, може принести світ Богу 

і тим самим преобразити його. 

 

прот. Микола Йоник 



 

Цей образ, створений 1693 р., походить із храму 

Успіння Пресвятої Богородиці с.  Баїв Луцького 

районного деканату. Успенський храм побудовано 

1875 р. замість старого, ще XVI ст. За переказами, 

давня церква була освячена на честь Косми й 

Даміана. Вірогідно, що ікона могла бути 

храмовою в іконостасі XVII ст. Після 

реставраційних робіт, коли образ постав у 

первісному вигляді, є всі підстави стверджувати, 

що він доповнює вже відому творчу спадщину 

іконописця Йова Кондзелевича, який працював 

на Волині в кінці XVII – першій половині XVIII ст.  
 

Святі Косма й Даміан, яких Церква особливо 

вшановує 14 липня, жили у Римі в ІІІ cт., були 

рідними братами. Їх виховувала мати, яка своїм 

прикладом привчала синів до богоугодного 

життя. Ставши відомими цілителями, не шукали 

слави й багатства. Лікуючи хворих, вони ніколи не 

брали грошей, тому і були названі безсрібниками. 
 

На іконі святі зображені у повний зріст і, хоча фігурами повернуті один до одного, 

їхні лики звернуті до віруючих майже фронтально. Вони стоять на пагорбах. 

Обличчя святих строгі, вольові, наділені психологічним станом важливості високої 

місії не лише цілителів, а й проповідників віри Христової, одночасно не позбавлені 

людяності й співчуття. Зморшки на чолі, щоках, біля очей, які прописані 

білильними мазками, свідчать про нелегкі випробування, які випали на їхню долю, 

мучеництво задля спасіння людей. Хоча благородні лики з високими чолами 

обрамляють руді волосся, бороди й вуса, але особливий виблиск великих очей 

свідчить про їхню молодечу силу і наснагу. Святі тримають речі, що вказують на їхню 

практику цілителів: у руках Косми – ступка з ложечкою, а в руках Даміана – відчинена 

скринька для ліків із ложечкою. 
 

Одягнуті святі у традиційні підпоясані хітони і гіматії, перекинуті через ліве плече. 

Малюючи облачення, іконописець використовує невелику кількість кольорів, але 

майстерно розкладає їх на безліч відтінків. Це приносить особливу легкість, 

прозорість, близьку до нематеріального світу, підносить у вищий світ, а вохристий 

хітон Косми навпаки – притягує насиченістю і глибиною, ніби приземлюючи. Золоті 

німби, гравійоване тло наповнюють ікону особливим світлом і благодаттю. 

 
 



Missionary Letters of Saint Nikolai Velimirovich 
 

Letter 36 – To A Theologian B. who Asks, “How Do You Understand the 

Words ‘I am In the Father and the Father Is in Me’ ”? 

 

 Why do you question the high heavenly mysteries which remain 

incomprehensible even to the Cherubim? Just believe that it is so – the Lord 

said it – and your faith will bring its reward. Because eternal treasure, 

immortal living and reigning is not promised to knowledge but to faith. God 

gave man enough capability to believe, but not enough to know. Was this not 

admitted even by the philosopher Kant, the critic of the human mind? 

 

 Uttering the quoted words, Christ directed them toward faith, not 

knowledge. He told the Apostle Philip, “Don’t you believe that I am in the 

Father and the Father in Me?” You see see how he reveals the mystery to 

faith, not to knowledge. He did not say, “Don’t you know that I am in the 

Father and the Father in me?” but “Don’t you believe?” 

 

 Besides, help yourself with some comparisons. Is not every son in his 

father before he is born, and the father in the son after he is born? Is not the 

fire in the flame and the flame in the fire? Is not a noble desire in a high 

thought, and a high thought in a noble desire? 

 

 We constantly stumble over the body when we think of spiritual 

subjects. He who overcomes that stumbling approaches the understanding of 

spiritual realities. Can anyone on earth love someone more than a mother her 

only son, and the only son his mother? Imagine their souls, but just the souls. 

A mother’s soul is all filled with the son, and the son’s soul with the mother. 

Especially when they are separated from each other. The mother is truly in 

the son with her whole soul and the son in the mother, in mind as well as in 

the heart. And each one who loves us carries us in the mind and in the heart, 

and the one we love lives in us. Burning with divine love for Christ, Paul 

said, “I no longer live, but Christ lives in me”. 

 

 In Christianity, love is the method of comprehension. So, if you wish to 

know the heavenly mysteries, then love God with all your heart and all your 



soul and all your thought. And God will dwell in you, and so – you will be in 

God and God in you. And you will feel as true certain things which stand 

above all horizons of human knowledge and understanding. 

 

 May divine love enlighten you. 
  

 
 

“Місіонерські листи”  

святителя Миколи Сербського 
 

Лист 36 – Богословові Б. Р., на питання, як я розумію слова: “Я в 

Отці й Отець в Мені”?  

 

Навіщо випробовуєш високі небесні таємниці, які навіть Херувимам 

недоступні? Вір, що це так, і віра принесе тобі нагороду. Бо вічне благе 

безсмертне житіє й Царство обіцяні не знанням, а вірі. Господь дав 

людині необмежені можливості вірити й обмежені – знати. Чи не визнав 

те ж саме філософ Кант, критик людського розуму? Вимовляючи ці 

слова, Христос навертав нас до віри, а не до знань. Сказав Він 

апостолові Пилипу: Хіба ти не віриш, що Я в Отці й Отець в Мені? 

Бачиш, Він відкриває таємницю вірі, а не знанням. Не каже: “Хіба ти не 

знаєш, що Я в Отці й Отець в Мені?”, але: Хіба ти не віриш. . . 

 

Крім того, скористайся порівнянням. Хіба кожен син не у своєму 

батькові ще до народження й кожен батько не в сині після його 

народження? Хіба вугілля не в полум’ї, а полум’я не у вугіллі? Хіба не в 

піднесених помислах благородне бажання, а піднесені помисли не в 

благородному бажанні? 

 

Ми постійно спотикаємось через плотське, коли міркуємо про 

духовне. Хто переборе це спотикання, той наблизиться до розуміння 

духовної реальності. Чи може бути на землі любов більша, ніж любов 

матері до єдиного сина й сина до матері? Уяви собі їхні душі, але тільки 

душі. Душа матері повністю наповнена сином, а душа сина – матір’ю. 

Особливо тоді, коли вони в розлуці. Мати душею, розумом і серцем 

у сині, а син – у матері. І кожен, хто нас любить, носить нас у серці й  



  

If you give something to one in need, let the 
cheerfulness of your face precede your gift, and 
comfort his sorrow with kind words. When you do 
this, by your gift the gladness of his mind 
surpasses even the needs of his body. 
 

* * * 
 

Do not be foolish in the requests you make to 
God, otherwise you will insult God through your 
ignorance. Act wisely in prayer, so that you may 
become worthy of glorious things. Ask for things 
that are honorable from Him Who will not hold 
back, so that you may receive honor from Him as 
a result of the wise choice your free will had made. Solomon asked for wisdom 
(3 Kg 3:8-14) – and along with it he also received the earthly kingdom, for he 
knew how to ask wisely of the heavenly King, that is, for things that are 
important. 
 

* * * 
 

Behold, for years and generations, the way of God has been made level by the 
cross and by death. How is this with you, that you see the afflictions of the way 
as if they were out of the way? Do you not wish to follow the steps of the 
saints? Or do you wish to go a way which is especially for you, without 
suffering? The way to God is a daily cross. No one can ascend to heaven with 
comfort, we know where the way of comfort leads. 
 

* * * 
 

In love did God bring the world into existence; in love is God going to bring it 
to that wondrous transformed state, and in love will the world be swallowed up 
in the great mystery of the one who has preformed all these things; in love will 
the whole course of the governance of creation be finally comprised. 
 

* * * 
 

As a handful of sand thrown into the ocean, so are the sins of all flesh as 
compared with the mind of God. 
 

St. Isaac the Syrian (7th cen) 
 



розумі, а той, кого ми любимо, у нас живе. Говорячи про любов до 

Христа, апостол Павло каже: уже не я живу, але живе в мені Христос . 

 

Християнський шлях пізнання – любов. Якщо хочеш пізнати небесні 

таємниці, люби Бога всім своїм серцем, всією душею, всіма помислами 

своїми. І Господь вселиться в тебе, і будеш у Богові, а Бог – у тобі. І ти 

відчуєш реальність багатьох речей, які стоять за межами людського 

знання й розуму. 

 

Хай просвітить тебе Небесна Любов. 
 

 
 

Вшанування першомучеників київських  

Федора і його сина Іоана  
 

 25-го липня Київське Православ’я вшановує першомучеників 

Київських Федора і його сина Іоана. 

 

 Наступного дня, після пам’яті святої рівноапостольної княгині 

Київської Ольги і за три дні до дня пам’яті Великого Київського князя 

Володимира за церковним календарем майже непомітно звершується 

пам’ять перших київських мучеників-християн. 

 

 У пошуках правдивої віри князь Володимир за декілька років до 

хрещення Руси провів реформу язичницьких вірувань. У державі, яка з 

кожним роком, підкорюючи сусідів, ставала могутньою, потрібно було 

ідеологічно створити, виплекати щось таке, що об’єднувало підкорені 

племена. І ось, князь Володимир у своєму граді ставить пантеон 

язичницьких богів, серед яких виділявся Перун, як старший бог. 

Захоплений вдалим військовим походом на ятвягів 983 р., він повелів 

принести в жертву язичницькому богові людину, на яку впаде жереб. За 

літописом цей жереб впав на зовсім молодого християнина Іоана, сина 

варязького воїна Федора, який навернувся до Христа під час посольства 

Руси до Візантії. Коли посланці князя оголосили про це батькові, то він 

став викривати їх язичницьке вірування і відмовився віддавати свого 

сина в жертву богам. Про таку сміливість варязького воїна довідався 



князь Володимир і наказав жрецям 

та воїнам ще раз до нього піти і 

таки  заставити його виконати 

волю язичницьких богів. Федір 

залишався у своїй вірі непохитним 

і поганські жреці та воїни князя 

вбили батька та сина, розоривши і 

їх дім. Літописець з осудом 

говорить про цю подію: “І зняли 

вони крик, і підрубали сіни під 

ними, а тоді повбивали їх. І не знає 

ж ніхто, де їх положили, бо люди були тоді невігласами і поганами. А 

диявол радувався цьому, не знаючи, що скоро буде погибель йому.” 

 

 Через п’ять років, не без молитви цих мучеників, коли охрестився 

князь Володимир, а згодом і вся Русь-Україна, то на місці де стояв їх 

дім було збудовано князем Десятинну церкву. Про мучеників Федора та 

Івана не забули, і в пам’ять про них у першому кафедральному соборі 

Київських митрополитів було влаштовано бічний вівтар, але, як відомо, 

храм було розорено монголо-татарськими ордами 1240 р. 

 

 Згодом церкву частково відродив святитель Петро Могила на честь 

святого Миколая, архієпископа Мирлікійських чудотворця. У новому 

Десятинному храмі, який було збудовано в першій половині ХІХ ст. 

знаходилася ікона святих першомучеників грецького малювання. З 

давніх-давен у Десятинному храмі існував звичай після відпусту 

Літургії кожного дня співати мученикам Федору та Івану особливий 

тропар: “Кров ваша, як Авелева, волає до Бога, преподобні, бо ви 

першими явилися мучениками в землі Руській; тим то і ця жертва ваша, 

від нечистих жертв до єдиної чистої, князя навернула, на місці дому 

вашого храм Божий забудувався; моліться ж до Господа, блаженні 

страстотерпці варязькі, Федоре з сином своїм Іоаном, щоб спасатися 

душам нашим”. 

 

 Ще зазначу, що свій престольний празник Десятинна церква 

урочисто відзначала не 21-го вересня, у День Різдва Божої Матері, бо  



тоді престол свій помпезна святкував Собор Святої Софії Київської, а 

28-го липня в день пам’яті святого рівноапостольного князя 

Володимира Великого. Цього дня до Десятинного храму приїжджав 

митрополит Київський і урочисто звершував службу Божу з 

водосвяттям, також урочисто вшановуючи перших київських мучеників 

Федора та його сина Іоана. Хоча літописець каже нам, що не знають 

люди де їх поховали, але давня традиція стверджує, що мощі святих 

мучеників Федора та Івана спочивають у Лаврі в Антонієвих печерах. 

Подавно вшановують перших мучеників жінки, які страждають 

неплідністю або ж тяжким перенесенням своєї вагітності. Святі 

мученики київські Федоре та Іоане моліть Бога за нас! 
 

Димитрій (Рудюк), митрополит Львівський і Сокальський 
 

 
 

Делегація Православної Церкви України відвідала 

Святу Гору Афон 

 Із благословіння Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї 

України Епіфанія 21 – 23 червня 2019 року делегація помісної 

Української Православної Церкви відвідала святині Афону. 

 До складу делегації увійшли прот. Іван Хомин, прот. Ярослав 

Чорненький, прот. Юрій Юрченко, диякон Діонісій Лахтадир та диякон 

Михаїл Грубняк. Під час свого перебування на Святій Горі духовенство 

нашої Церкви співслужило братії монастиря Ксенофонт та приступали 

до таїнства св. Євхаристії в монастирі Пантократор. 

 Також делегація відвідала низку інших монастирів, зокрема Іверон, 

де було звершено молебень перед чудотворною Іверською іконою Божої 

Матері, Філофей, Есфігмен, Каракал та скити св. Іллі і св. Андрія 

Первозваного. 

 

(Джерело: www.pomisna.info) 

 

 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

І. & М. Пелех (в пам’ять $100.00 

  Марії Пелех) 

Р. Мартинів (в пам’ять       50.00 

  Марії Пелех)  

панство М. Демборинський     50.00 

  (в пам’ять Марії Пелех) 

В. Юровський (в пам’ять     80.00 

  батьків) 

Я. Бендза        50.00     Юлія, Ірина & Сергій       100.00 

 

 

 

Список включає пожертви від 20-го травня до 23-го червня. 

 

 

 

 

 

 

Усім жертводавцям щира подяка. Фінансова підтримка церкви – обов’язок 
кожного. Наша парафія залежить від добровільних пожертв, і без постійної 
підтримки членів та прихильників, неможливо було б продовжувати нашу 
працю в Христовому винограднику. Офіційна квитанція (“income tax 
receipt”) виписується усім тим, хто здає свою пожертву у церковну 
канцелярію. Просимо чітко зазначити вашу адресу. Ласкаво просимо 
пам’ятати про Церкву св. Андрія у вашому заповіті. 
 

We extend sincere thanks to all donors. Supporting the church is everyone’s 
responsibility. Our parish depends heavily on the goodwill donations of 
members and supporters, without which it would not be possible to continue 
our work in Christ’s vineyard. Income tax receipts will be issued for all 
donations submitted to the church office. Kindly indicate your address clearly. 
Please remember St. Andrew’s Church in your will. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обкладника: Цар Давид з псалтирем і музикантами. Англія, Кентербері, 

IX ст. (Псалтир Веспасіана) 
 

Cover: King David with psalter and musicians. Canterbury, 9th cen. (the 

Psalter of Vespasian) 

 

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 

Липень / July 2019 
 

7-го липня, 

неділя 

Неділя 3-тя після П’ятидесятниці.  

Голос 2. РІЗДВО ЧЕСНОГО СЛАВНОГО 

ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧІ ТА ХРEСТИТЕЛЯ 

ГОСПОДНЬОГО ІОAНА 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

12-го липня, 

п’ятниця 
СЛАВНИХ І ВСЕХВАЛЬНИХ 

ПЕРВОВЕРХНИХ AПОСТОЛІВ ПЕТРА І 

ПАВЛА 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

14-го липня, 

неділя 

Неділя 4-та після П’ятидесятниці.  

Голос 3 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

21-го липня, 

неділя 

Неділя 5-та після П’ятидесятниці.  

Голос 4 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 
 

22-го липня до 10-го серпня 
 

ЛІТНЯ ПЕРЕРВА 
 

В неділю 28-го липня і 4-го серпня Богослужіння 

в нашому храмі не буде 
 

 

 

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

 
 
 
 

 


