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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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ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!  
  

В цей світлий і радісний день від усієї душі 

сердечно вітаємо всіх членів, парафіян і прихожан 

громади св. Апостола Андрія Первозванного з 

великим святом світлого Христового Воскресіння! 

Своїм Воскресінням Христос переміг ворога роду 

людського, зруйнував ворота пекельні і відкрив 

нам двері до Царства Небесного. Воскресіння 

Христове – це радісне і величне свято, “свято з свят і торжество з 

торжеств” для кожного із нас. “Цей день, що сотворив Господь, радіймо 

і веселімся в цей день”. У цей радісний день, молитовно бажаємо всім 

Вам міцного здоров’я, радості, добра і Божого Благословіння на всі дні 

життя Вашого. Підносячи молитви Воскреслому Христу, будемо 

просити Його, щоб Він послав людству духовне оновлення, дарував 

людям Своїм силу і благословив наш український народ миром, бо 

Йому належить честь і поклоніння на віки віків. Амінь. 
 

настоятель о. прот. Василь Федів, добр. Марія,  

син Андрій і дочка Софія 
 

CHRIST IS RISEN! TRULY HE IS RISEN! 
 

On the radiant and joyful feast of Christ’s Resurrection, we greet with all our 

hearts the members, parishioners and supporters of St. Andrew’s Ukrainian 

Orthodox Church. By His Resurrection, Christ overcame the enemy of the 

human race, destroyed the gates of hell, and opened for us the doors to the 

Kingdom of Heaven. The Resurrection of Christ is for each of us the “feast of 

feasts and triumph of triumphs”. “This is the day the Lord has made; let us 

rejoice and be glad in it”. We prayerfully wish all of you good health, 

happiness, well-being, and God’s blessing in all the days of your life. Raising 

our prayers to the Risen Christ, we beseech him to send spiritual refreshment 

and renewal to the world, and peace to the Ukrainian nation, for to Him is 

due honour and worship, unto the ages of ages. Amen. 

 

       Rev. Fr. Vasyl Fediv,  

              dobrodiyka Maria, 

            Andriy and Sophia 



Що значить Воскресіння Христа а нашому житті? 
 

 Воскресіння Христа – найважливіше послання в нашому житті. 

Спробуємо ж розглянути його не тільки з богословського та релігійного 

боку, але і з погляду суспільства і звичайної людини. 

 

 Куди б в житті я не глянув – скрізь підстерігає смерть. І всі ми 

знаємо, що за нею залишається останнє слово, вона – остаточний 

переможець. Смерть знає про це, і ми пам’ятаємо, що всіх нас чекає 

неминучий кінець. 

 

 Протягом життя я переживаю безліч смертей до настання самої 

останньої з них. Це смерть моїх очікувань кращого життя. Крах моїх 

планів. Життя наше сповнене мрій, прекрасних надій, але більшість з 

них не здійснилися, вони вмирають і залишають відчуття гіркоти і 

виправдання нашої поразки тим, що “таке життя”. 

 

 Я бачу, як смерть забирає мої сили, молодість і, нарешті, мої 

розумові здібності. Намагається стерти пам’ять, робить волосся сивим, 

не дозволяє бачити світ. 

 

 Багато чого я можу сказати, але, мабуть, це й не потрібно, адже 

всім нам знайоме страшне обличчя смерті (Хемінгуей). І якщо хтось 

скаже, що його це не стосується і він може поглянути в очі смерті з 

презирством та іронією, плюнути їй в обличчя на годину, коли вона 

буде розлучати з життям, я б його зрозумів. Я знаю, що значить померти 

гідно.  Альберт Камю так прекрасно описав це. Однак смерть знову 

мене перемагає. 

 

 Смерть улюблених – найсумніша. Як я можу перенести смерть 

всього того, що люблю? Як прикро бачити, як вмирають квіти та інші 

прекрасні речі! Але найжахливіше – бачити смерть людей, яких я 

люблю. Любов – це основа мого життя. Без неї життя не має сенсу. Моє 

життя – це відносини з іншими людьми. Зрештою, моє життя – це інша 

людина. Про це прекрасно говорить філософія. Моє життя – це 

відносини, постійний діалог з іншою людиною. Навіть думка є не що 



інше, як діалог. Коли помирає інший, 

поступово починаю вмирати і я. Тому 

що мої стосунки закінчуються, і мною 

оволодіває самотність. 

 

 Подих смерті ховається всюди і 

починає показуватися в ночі, яка і сама 

є якоюсь смертю. 

 

 Тепер я можу побачити, чому 

Воскресіння Христа має таке значення 

у моєму житті. Адже якщо Він воскрес, 

значить, воскресну і я. Але про що я 

говорю? Воскреснуть і ті люди, яких я 

любив. Вони воскреснуть, бо воскрес 

Христос. Мої улюблені воскреснуть і 

стануть досконалими, будуть схожими на Христа. 

 

 Оскільки Христос воскрес тілесно, людська природа виявилася 

назавжди пов’язана з Богом і вже ніколи не розлучиться з Ним. Навіть 

моє гріхопадіння не зможе змінити цей факт. У цьому полягає глибокий 

зміст догмату, затвердженого в Халкідоні на четвертому Вселенському 

Соборі. До гріхопадіння людська природа не була об’єднана з Богом, і 

після падіння вона встала на шлях прагнення до нуля – до смерті. Через 

Воскресіння і Вознесіння наша природа з’єдналася з Богом незмінно, 

неподільне і нероздільно. Христос не просто спасає нас від гріхів: для 

цього було б достатнього і вибачення. Він прийшов з тим, щоб 

перемогти смерть. І це, зрештою, є найважливішим. 

 

 Деякі з нас, немов вірні послідовники Платона, у разі чиєїсь смерті 

кажуть: “Ти повинен радіти, адже тепер його душа поруч з Богом”. Однак 

який же тоді сенс у воскресінні? Адже смерть – це щось, що ми повинні 

оплакати. До цього нас закликає і заупокійна служба нашої Церкви. 

 

 Воскресіння Христа є обіцянкою не тільки воскресіння тих, кого я 

люблю, але й життя іншої якості. Адже відтепер людська природа  



назавжди з’єднана з Богом, нероздільно і неподільно. Таке останнє 

таїнство, таїнство Божественної любові. Одна справа – відчувати, інше 

– ставати з кимось єдиним цілим. Це скоїв для нас Христос, оскільки 

любить нас. Любить нас без всякої на те причини і зобов’язання, 

незалежно від того, чи гідні ми цього чи ні. 

 

 Тіло воскреслого Христа – це образ майбутнього моїх улюблених і 

мене самого. Досконале, що перевершує будь-які потреби і закони 

природи. Таким стане і наше тіло – досконалою красою у світлі Божому. 

 

 Один мій друг з Китаю говорив, що для нього не має значення 

смерть, оскільки він вірить в реінкарнацію. Але, врешті-решт, чи не є 

реінкарнація гіршою смертю? Адже в цьому випадку я не можу 

полюбити назавжди. Як я можу сказати комусь: я буду любити тебе 

вічно? Я не маю права говорити про вічність, адже в цьому житті я 

люблю тебе, а в наступному полюблю когось іншого. Іншого разу я 

буду чоловіком, жінкою, твариною . . . Отже, моє ставлення до коханої 

людини далеко від досконалості. 

 

 Хтось скаже, що в цьому немає трагедії: зростає мій життєвий 

досвід, у своїх перевтіленнях я роблюся все більш зрілим. І навіть якщо 

ми закриємо очі на те, хто я є в кінцевому підсумку, і що робить мене 

мною в кожній наступній реінкарнації, залишається очевидним недолік 

досконалої любові: я використовую іншого для особистого 

вдосконалення, але не можу з’єднатися з ним остаточно. А якщо і 

з’єднаюся, то це буде тимчасово. Як сильно відчувається в східній 

філософії ця важка німа смерть. Звідси і спроба розірвати сумне коло 

перевтілень. Припинення життів-смертей. Жахливо знати, що життя – 

це, зрештою, смерть. Як казав Сартр, інший – це моє прокляття, адже в 

ньому я бачу свою обмеженість. Реінкарнація показує, що саме життя є 

смерть, і, врешті-решт, я не можу полюбити навічно. Але що 

відбувається, коли коло перевтілень переривається? Існує не 

особистість, але якесь загальний стан, зване щастям. Однак і це не 

любов. По-перше, тому що відсутня плоть, а я знаю, що люблю людину 

у плоті. По-друге, тому що не існує Бога, а значить, відсутня досконале і 



Ікона Воскресіння 
 

У цій статті ми постараємося відзначити 

найважливіші особливості православної ікони, 

іменованої “Зішестя в пекло” [див. обкладинку – ред.]. 
 

Насамперед, слід сказати про те, що в даному 

аспекті православний іконопис кардинально 

відрізняється від західного, в якому прийнято 

зображати Христа, що урочисто виходить з гробу 

з прапором у руках. Навколо нього представлені 

захоплені, полеглі ниць стражники. 
 

Західна ікона показує сцену, у якій не було 

свідків. Момент Воскресіння залишається 

таємницею. Православна точка зору абсолютно відрізняється від західної. Православна 

ікона представляє результати події Воскресіння для людини і для світу в цілому. 
 

Христос зображений у центрі в мандолі і світлому одязі, тримаючи за руки Адама і 

Єву і піднімаючи їх із храму смерті, до якого їх привів невірний вибір, зроблений в 

раю. Це енергійний рух Христа змушує нас згадати центральну ідею цього сюжету: 

“І з Собою Адама піднявши” – спасіння людини. Характерно те, що обидва вони 

виходять з гробу. 
 

Христос стоїть на двох дерев’яних дошках, що утворюють хрест. Це брама (двері) 

пекла, які Христос зруйнував силою благодаті свого Хреста. З Його смертю вони 

зачинилися, але не виявилися досить міцними, щоб зберегти силу своїх кайданів. 

Поруч зображені розбиті, розкидані і більше непотрібні замки і ланцюги, які до 

цього моменту перегороджували шлях виходу з пекла. За ними ми можемо бачити 

чорний колір пекла, що до Воскресіння означав кінець для людини. 
 

Праворуч і ліворуч від Христа товпляться люди, що жили на землі до Його 

пришестя. Всі вони звернені до Христа, чекаючи спасіння. Серед них ми можемо 

розрізнити святого Іоана Предтечу, а також інших праведників і пророків Старого 

Завіту, таких як цар Давид. 
 

На задньому плані ікони представлені пагорби. У деяких випадках на цьому місці 

зображують пророків (наприклад, Давида і Йону), що передбачили велике Христове 

Воскресіння, які тримають в руках пергаменти зі своїми пророцтвами. 
 

На закінчення ми хотіли сказати про білий одяг Христа, які символізує радість 

Воскресіння і зображує наше власне воскресіння, якому ще належить здійснитися. 
 



вічне існування особистості. 

 

 Бог є любов. І Він не просто відчуває любов, а й Сам є нею. Я, може, і 

маю трохи любові, але сам любов’ю не є. Бог є любов, оскільки являє 

собою спілкування трьох осіб: Отця, Сина і Святого Духа. Якщо не існує 

одного з них – значить, не існує і двох інших, не існує і Бога. Однак 

якщо не буде існувати мого друга, і якщо хтось не буде любити мене, я 

продовжую існувати. Бог закликає нас до такого роду життя. І оскільки 

я приймаю цей Божественний дар, я можу любити когось вічно. 

 

 Коли я буду прикрашати квітами плащаницю, труну Христову, я 

буду розуміти, що в цих кольорах відчувається не подих смерті, але 

райські пахощі. Адже вони, так само як і всі творіння, будуть жити. 

Адже тіло Христове, що несе на собі все творіння, живе в Божественній 

досконалості. Відтепер усі творіння можуть мати надію. Павло, який 

чув плач і стогони всього творіння, так само як і інші великі вчителі 

Сходу, що йдуть досконалими в гармонії з природою – гармонії, якої 

раніше не існувало, адже за красою ховалася смерть, – лише зараз 

можуть сказати мені про те, чому так прекрасна квітуча черешня. 

 

пресвітер Іонас Муртас 

 

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

 
 

 

 

 

 
 
 

 



Easter in the Liturgical Year 
 

In the center of our liturgical life, in the very center of that time which 

we measure as year, we find the feast of Christ’s Resurrection. What is 

Resurrection? Resurrection is the appearance in this world, completely 

dominated by time and therefore by death, of a life that will have no end. The 

one who rose again from the dead does not die anymore. In this world of 

ours, not somewhere else, not in a world that we do not know at all, but in 

our world, there appeared One who is beyond death and yet in our time. This 

meaning of Christ’s Resurrection, this great joy, is the central theme of 

Christianity and it has been preserved in its purity by the Orthodox Church. 

There is much truth expressed by those who say that the real central theme of 

Orthodoxy, the center of all its experience, the frame of reference of 

everything else, is the Resurrection of Christ. 
 

The center, the day that gives meaning to all days and therefore to all 

time, is that yearly commemoration of Christ’s Resurrection at Easter. This is 

always the end and the beginning. We are always living after Easter, and we 

are always going toward Easter. 
 

Easter is the earliest Christian feast. The whole tone and meaning of the 

liturgical life of the Church is contained in Easter, together with the 

subsequent fifty-day period, which culminates in the feast of the Pentecost, 

the coming down of Holy Spirit upon the Apostles. This unique Easter 

celebration is reflected every week in the Christian Sunday. If only you 

would take some time to read the texts of Sunday Matins you would realize, 

though it may seem strange, that every Sunday we have a little Easter. I say 

“Little Easter”, but it is really “Great Easter”. Every week the Church comes 

to the same central experience: “Having seen Thy Resurrection . . .” Every 

Saturday night when the priest carries the Gospel from the altar to the center 

of the church, after he has read the Gospel of the Resurrection, the same 

fundamental fact of our Christian faith is proclaimed: Christ is risen! St. Paul 

says: “If Christ is not risen, then your faith is in vain”. 

 

There is nothing else to believe. This is the real center, and it is only in 

reference to Easter as the end of all natural time and the beginning of the new  

time in which we as Christians live that we can understand the whole 



liturgical year. If you open a calendar, you will find all our Sundays are 

called Sundays after Pentecost, and Pentecost itself is fifty days after Easter. 

Pentecost is the fulfillment of Easter. Christ ascended into heaven and sent 

down His Holy Spirit. When He sent down His Holy Spirit into the world, a 

new community was instituted, a body of people, whose life, though it 

remained of this world and shared in its life, took on a new meaning. This 

new meaning comes directly from Christ’s Resurrection. 

 

We are no longer people who are living in time as in a meaningless 

process, which makes us first old and then ends in our disappearance. We are 

given not only a new meaning in life, but even death itself has acquired a new 

significance. In the Troparion at Easter we say, “He trampled down death by 

death”. We do not say that He trampled down death by the Resurrection, but 

by death. A Christian still faces death as a decomposition of the body, as an 

end; yet in Christ, in the Church, because of Easter, because of Pentecost, 

death is no longer just the end but it is the beginning also. It is not something 

meaningless which therefore gives a meaningless taste to all of life. Death 

means entering into the Easter of the Lord. This is the basic tone, the basic 

melody of the liturgical year of the Christian Church. Christianity is, first of 

all, the proclamation in this world of Christ’s Resurrection. Orthodox 

spirituality is paschal in its inner content, and the real content of the Church’s  

life is joy. We speak of feasts; the feast is the expression of the joyfulness of 

Christianity. 

 

The only real thing, especially in a child’s world, which the child 

accepts easily, is precisely joy. We have made our Christianity so adult, so 

serious, so sad, so solemn that we have almost emptied it of that joy. Yet 

Christ Himself said, “Unless you become like children, you will not enter the 

Kingdom of God”. To become as a child in Christ’s terms means to be 

capable of that spiritual joy of which an adult is almost completely incapable. 

To enter into that communion with things, with nature, with other people 

without suspicion of fear or frustration. We often use the term “grace”. But 

what is grace? Charisma in Greek means not only grace but also joy. “And I 

will give you the joy that no one will take away from you . . .” If I stress this 

point so much, it is because I am sure that, if we have a message to our own 

people, it is that message of Easter joy which finds its climax on Easter night.  



 

He did not despise or evade any human condition. He did not set aside in His own case 

the order He had appointed for the human race; rather, He sanctified every stage of 

human development by participating in it Himself. For He came to save all in Himself, 

all those who are born again to God through Him – infants, toddlers, young children, 

youths, and the mature . . . Then, finally, he came on to death itself, so that He would be 

"the first-born from the dead, that in all things He may have the pre-eminence" [Col. 

1:18], "the Prince of life" [Acts 3:15], existing before all and going before all. 

St. Irenaeus of Lyons, c. 130-202 
 

 

When we stand at the door of the church and the priest has said, “Christ 

Is Risen”, then the night becomes in the terms of St. Gregory of Nyssa, 

“lighter than the day”. This is the secret strength, the real root of Christian 

experience. Only within the framework of this joy can we understand 

everything else. 

 

Fr. Alexander Schmemann 
 

 
 

Колізія обов’язків 
 

 Хоча обов’язок кожної людини один, однак він дрібниться на 

безліч обов’язків. Виконуючи ці обов’язки, кожен з нас виконує свою 

повинність, а разом з тим – моральний закон. Наше завдання 

гармонійно розкласти і вчасно виконати свої обов’язки у слушний час, 

щоб вони не зіштовхувались між собою. Однак у нашому житті, куди 

гріх привніс розлад, таке зіткнення часто неминуче. Воно називається 

колізією обов’язків. Людина має у таких випадках в один час виконати 

декілька обов’язків або виконанням одного обов’язку порушити інший. 

 Православна Церква вчить своїх віруючих вирішувати такі колізії 

наступним чином. Насамперед, слід потурбуватись, щоб попередити 



такі колізії, а особливо ті, які спричиняємо ми самі, як то через невчасне 

виконання роботи маємо нагромадження їх завершення в один час. Тут 

допоможе доцільний розподіл часу. “На все свій час”, каже Еклізіаст 3:1. 

 Колізією може людина помилково вважати зіткнення обов’язку із 

власною слабкістю, схильністю. Наприклад, жадібний ховає свою 

пристрасть до грошей за обов’язком піклуватись про родину; схильний 

до злодійства виправдовується нестачею хліба насущного, або красти 

шкіру, щоб шити вбогим чоботи. Це вже випадок омани, або за ап. 

Павлом, зваби людини. Апостол Павло про таких пише: хто крав, 

уперед не кради, а краще трудися, роблячи своїми руками корисне, щоб 

було із чого виділити нужденним (Єф. 4:28). 

 При реальних колізіях слід керуватися наступними правилами. 

 По-перше, обов’язкам вищого достоїнства слід надавати перевагу 

перед обов’язками нижчого. Тому мученики віддавали своє життя задля 

збереження правди і віри. Апостол Павло говорить так: Богові треба 

коритися більше, ніж людям (Дії 5:29; 4:19). 

 По-друге, треба віддавати перевагу широким обов’язкам перед 

вузькими. За цим правилом воїн залишає родину і йде служити 

Батьківщині, що є ширшою групою за сімейство. Теж стосується 

випадків, коли ми жертвуємо власними інтересами заради спокою і 

благополуччя інших. 

 По-третє, висота обов’язку приноситься в жертву широті обов’язку. 

Тут родина і Батьківщина є ширшим обов’язком за обсягом 

індивідуальної особистості. Тому індивідуум повинен жертвувати 

собою заради них, але ні родина ні суспільство не має права вимагати 

від індивідуума поступити безчесно, пожертвувати своєю честю 

(вкрасти чи порушити клятву) заради збереження життя і благополуччя 

родини або Батьківщини. Ось приклад такої колізії маємо у Святому 

Письмі. Первосвященик Кайяфа радить синедріону: “краще нам, щоб 

один чоловік умер за людей, ніж щоб весь народ загинув” (Ін. 11:50). 



 Слід наголосити, що кожен випадок колізії повинен розглядатись і 

обговорюватись окремо взятим, керуючись наведеними правилами як 

дороговказом для знайдення вірного рішення. Правила формують 

витонченість совісті і допомагають набути морального такту. 

Вирішувати повинні совість і тактовність – почуття, які привчені 

звичкою розрізняти добро й зло (Євр. 2:14). Молитва, бдіння і піст тут 

неабиякої ваги. Хто водиться Духом Божим (Рим. 8,14), той вийде 

переможцем із найзаплутаніших ситуацій. З євангельських розповідей 

ми знаємо, що для Господа Ісуса Христа не існувало колізій. 

Найбездоганніші хитросплетіння фарисеїв розривалися, подібно 

павутинню, перед Його всесвітлим поглядом найчистішими намірами 

(Мт. 22:15). Саме тому, істинний учень і послідовник Христовий може 

бути певним у благополучному вирішенні колізій і збереженні чистоти 

та миру совісті. 

 Якщо й доведеться йому іноді не виконати або відсунути на час у 

бік один обов’язок заради виконання іншого, важливішого, він не буде 

збентежений, бо робить це не з небажання, а через обмеженість єства 

виконувати два обов’язки одночасно. А в намірі завжди має прагнення 

як найдоцільніше поєднати всі обов’язки. 
 

прот. Миколай Йоник (ПЦУ) 

 

(Джерело: www.kyiv-pravosl.info) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

Володимир Юровський  $80.00 

  (в пам’ять батьків) 

Параскевія Гринько    50.00 

В. & Е. Буйновські        5,000.00 

Юрій & Євгенія Бабій (в 100.00 

  пам’ять батьків, Петра 

  & Уляни Чуприна) 

 
ПОЖЕРТВИ НА СЕСТРИЦТВО 

DONATIONS TO THE SISTERHOOD 

Збірка на Плащаницю / Collection for Flowers for the Lord’s Tomb (Plashtanytsia) 

 

Л. & Й. Горощак   $20.00 

В. & Е. Буйновські    50.00 

Б. Богуславський   100.00 

Р. Башта & Г. Квятковська 100.00 

М. Лозинська     20.00 

П. & М. Цехош     25.00 

О. Боровик      50.00 

С. Рабська      20.00 

 

Список включає пожертви від 25-го березня до 21-го квітня. 

 

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: Воскресіння Христове (Зішестя в ад). Грецiя, XVI в.  

 

Cover:   The Resurrection of Christ (Descent into Hades). Greece, 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 

Травень / May 2019 

28-го КВІТНЯ, НЕДІЛЯ  –  6:00 РАНКУ  /  28 APRIL,  SUNDAY  6:00 A.M. 

СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ – ПАСХА ГОСПОДНЯ 

THE RADIANT RESURRECTION OF CHRIST – THE PASCHA OF THE LORD  
 

ПАСХАЛЬНІ БОГОСЛУЖЕННЯ – ПОЛУНОШНИЦЯ, УТРЕННЯ І СВ. ЛІТУРГІЯ 

EASTER SERVICES – NOCTURNE, MATINS, DIVINE LITURGY 
 

Після Літургії – освячення пасок / Blessing of Easter baskets after the Liturgy 

29-го квітня 

понеділок 
Світлий Понеділок 9:30 Св. Літургія 

5-го травня, 

неділя 

Неділя 2-га після Пасхи. Апостола Фоми. 

Голос 1 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

11-го травня,  

субота 
6:00 вечора 

Велика Вечірня 

12-го травня, 

неділя 

Неділя 3-тя після Пасхи. Святих жінок 

мироносиць. Голос 2 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

19-го травня, 

неділя 

Неділя 4-та після Пасхи. Про Розслабленого. 

Голос 3 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

22-го травня, 

середа 

Переполовення П’ятидесятниці.Перенесення 

мощей святителя і чудотворця Миколая 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

25-го травня, 

субота 
6:00 вечора 

Велика Вечірня 

26-го травня, 

неділя 

Неділя 5-та після Пасхи. Про Самарянку. 

Голос 4 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 
 

ПРОВОДИ – ПОМИНАННЯ ПОМЕРЛИХ / GRAVESIDE MEMORIAL SERVICES:  
 

5-го травня / 5 May – 12:30 Цвинтар Park Lawn (о. Юрій/Fr. George); 2:00 

Цвинтар cв. Володимира (Oakville) (о. Василь/Fr. Vasyl) 
 

12-го травня / 12 May – 12:30 Цвинтар Prospect (о. Василь/Fr. Vasyl) 
 

Як хтось би мав бажання замовити Пасхальні панахиди на гробах своїх рідних, на 

інших цвинтарях, просимо про це повідомити настоятеля о. Василя. 
 

Those wishing to arrange for an Easter panakhyda at cemeteries other than those listed 

above are asked to inform Fr. Vasyl. 
 

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

 

All members of St. Andrew’s parish are asked to remit their membership dues for 
2019 at their earliest convenience. Thank you for your co-operation! 


