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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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Антиномія: Підставити щоку чи обуритись на злочин? 
 

Я Пастир добрий. Я є двері, хто через них увійде, знайде спокій, знайде 

пасовище. Хто приходить іншим способом, –  той не дверима входить, 

а перелазить тайно, і той є злодій, а не пастир. А Я добрий Пастир.  
 

(Ін. 10:1-15. 27-30) 
 

 Ісус Христос є єдина істина, єдина правда, яка в цьому світі 

дарована людям для спасіння. І коли ми святкуємо 1031-шу річницю з 

дня хрещення Києва і України-Руси, ми згадуємо великих наших 

подвижників. Таким подвижником православної віри був святий 

рівноапостольний князь Володимир, бабка якого прийняла 

християнство і навчила свого онука Володимира християнської віри. 

Він, зійшовши на престолі Київський, побачив потребу в єдності свого 

народу, в єдності племен, які між собою перебували у постійних 

змаганнях, суперечках, що руйнувало державу Київську. Коли він 

помислив про це, він став перед вибором шляху для досягнення єдності 

держави. Князь Володимир стояв перед дилемою: як їх об’єднати? Як 

об’єднати тих, хто тягне кожен у свій бік. Але святий Великий князь 

Володимир знайшов єдиний вірний шлях. Цим шляхом для єдності 

держави Київської України-Руси була церква, була віра в Єдиного 

Істинного Бога. Він поступово, мудро, виважено привів весь народ 

української землі до віри в Єдиного Бога, до розуміння проповіді 

Христової і, зрештою, до просвітлення у таїнстві Хрещення. 

 

 Охрещений український народ по сьогодні вклоняється Господу 

нашому Ісусу Христу, прославляючи разом Господа Бога, що явив свою 

ласку через нашого мудрого князя Володимира, через його внуків, 

послідовників і достойників на Київському престолі, як то святий князь 

Ярослав Мудрий, через багато інших подвижників, які прославилися на 

землі українській, чи то у монастирях, чи у поселеннях нашого краю. 

Про декого ми і не знаємо, а когось, може, Господь захоче у свій час 

відкрити нам прославленими у святих мощах. 

 

 Таким чином ми, просвітлені Христовою вірою, пішли за покликом 

Христовим: Він кличе своїх, і хто Його почує, той йде за Ним, бо він 



добрий Пастир. Є, каже, ті, хто розбійники і злодії, вони переходять, 

перелазлять через тин для того, щоб убити, вкрасти і погубити. Ось ми 

маємо з вами історичний приклад того, що сказав Господь у притчі. 

Якщо покласти в основу релігії не Господа Бога, а покласти служіння 

імперії, покласти служіння земному пануванню, імперській ідеології, 

тоді така церква і її служителі перетворюються не на пастирів, не на 

ягнят, які йдуть за голосом свого Пастиря – Господа Ісуса Христа, але 

перетворюються на розбійників, на злодії, на вбивць, які шукають як 

погубити, як полонити, як знищити непокірних. Однак правильно буде 

сказати як знищити тих, хто поклав в основі свого життя віру в Ісуса 

Христа, хто поклав святу правду в основі свого життя. Ми з вами не 

будемо тут конкретизувати назви, бо ви всі знаєте, яка імперія 

поставила собі на служіння церкву. Завважу лише, що наші українські 

преподобні залишали церкву в рідній землі, залишали монастир в 

Україні і йшли з євангельською проповіддю у далекі північні землі, 

несли в ті землі світло Христової віри, хрестили тамтешній люд і 

формували їх християнський світогляд. Однак важко сформувати 

світогляд людини, яка не приймає серцем слово Святе, бо їй миліша 

звичка грабувати і милішим є життя за рахунок пограбованих. Хоч і 

попри таку жорстокосердість північних племен, явилися і там серед них 

святі угодники Божі, які усім серцем прийняли проповідь київських 

святителів і преподобних. Хоч їх і не багато, але вони моляться за свій 

народ. В цьому нас переконують історичні згадки і пам’ятки, які 

залишилися про цих подвижників до наших днів. 

 

 Ми ж з вами повинні формувати свій народ Богобоязним і покласти 

в основі буття нашої держави святу правду, покласти в основі нашого 

життя, в основі життя нашої нації, наших внуків, нашого майбутнього – 

служіння Господу Богу. Служіння це повинно бути не користолюбним, 

не зверхнім, не в пошуку панування, але в любов. В любові до Господа 

Бога – це найперше, в любові до свого народу, тобто до ближнього. 

Апостол Павло, коли велить турбуватися один про одного (1 Тим. 5:8), 

додає – в першу чергу про своїх одновірців (Гал. 6:10), тобто турбуйтеся 

про тих, хто поряд. А це накладає на нас відповідальність покласти 

душу свою за ближнього свого (Ін. 15:13; 17:9). Ближнім же Христос у 

відповідь фарисеєві назвав того, хто потребує допомоги тут і тепер. 



Отже, ближній – це той хто поряд, 

тут і тепер потребує нашої турботи, а 

не в уявному маренні колись десь 

підвернеться для благодіяння над 

ним, щоб ми отримали за нього 

стократну винагороду, зиск, похвалу. 

Ближній – це той, хто поряд реально 

впав від безсилля, пограбований, 

зранений розбійниками або знеслав-

лений. Застосуй сили, вміння, розум, 

таланти, щоби йому тут і тепер 

допомогти якнайстаранніше. 

 

 Дилема, про яку можуть 

говорити далекі від Христа люди, а 

саме: чи піднятися на захист 

Батьківщини або ближнього, у тому 

числі із застосуванням фізичної, військової сили, стати на захист 

знедолених сиріт, вдів, слабких, зрештою, ближнього, чи, все ж 

підставляти іншу щоку, бути “скромним”, “смиренним”, як вимагають 

служителі імперії, і покоритися їх волім – розв’язується доволі просто 

насправді. Усі кривди й образи, які нам адресовані особисто, ми з ласки 

Божої повинні терпіти, переносити без нарікань. Так робив християнин 

князь Володимир. Він умів терпіти зухвальство і жорстокість бояр, 

злочинців і не хотів карати їх смертю як це робили язичницькі князі, як 

це він робив до прийняття святого хрещення, але він не дозволяв 

кривдити свій народ, він не дозволяв цього свого ближнього (народ) 

зневажати. Саме тому він дуже клопітливо і строго встановлював 

відповідальність й покарання. 

 

 Так і ми повинні робити. За власних кривдників зітхаємо: Господи, 

прости їх. А от кривдження нашого ближнього ми не повинні прощати, 

не повинні дозволяти діятись цьому злу. Тут ми повинні стати на захист 

правди, на захист добробуту, на захист здоров’я, честі і життя нашого 

ближнього. Каже Святе Писання і Православна церква вчить, що один з 

найбільших гріхів – це скривдити вдову, скривдити сироту. Ці гріхи, ця 



кривда волає до неба за помстою. Один тільки безмовний плач і 

прихована сльоза, гірке зітхання покривдженої вдови чи сироти волає 

до Неба за покаранням кривдника – ось це свята правда. І ми з вами 

зобов’язані турбуватися про свій народ, про своїх ближніх. Ми 

зобов’язані покласти здорові основи, виховуючи своїх дітей, своїх 

внуків, щоб вони розуміли й розрізняли де правда, а де вона спотворена, 

де починається обман (1 Ін. 4). Коли покладемо основою життя віру в 

Бога і Сина Його Єдинородного, то розпізнаємо, що перелазять 

“пастирі” через паркан як злодії з однією тільки метою, щоби вкрасти, 

щоби вбити і погубити здорових овець, овець стада Христового, яких 

Він придбав і освятив Своєю кров’ю. 

 

 Ми повинні стояти на сторожі (1 Петр. 5:8) і самі показувати 

приклад благочестивого християнського життя, самі іти вперед в 

духовному нашому поступі, але і озиратися, щоби той, хто слабший, не 

відчував від нас байдужості, жорстокості (Гал. 6:2), а підтримати його, 

скерувати і захистити від вовків в овечих шкірах, від злочинців, від тих 

“пастирів”, які не входять воротами, якими є Христос. Бо якщо б ішли 

через Христа, то йшли б так як київські монахи і святителі йшли на 

північ – з живою Христовою вірою, з проповіддю Світла Христового, з 

освітою, з цивілізацію, з кращим, а не для того, щоб полонити, щоб 

обікрасти, щоб зв’язати і зробити рабами. Якщо святителі землі 

української навчали північні племена бути вільними рабами єдиному 

Господу Богу, то лжепастирі прийшли з обманом, лукавством для 

поневолення українського народу. Ось в цьому різниця між добрим 

пастирем і тими, хто хоче себе видати за такого. Такі всіляко 

силкуються змусити нас повірити, що вони є пастирями, проте діла їхні 

говорять за них (Мт. 7:16-20). 

 

 Отже, зітхаючи в молитві до святого князя Володимира, зітхаємо 

також і до всіх святих землі української, а їх чимало в нас. Просімо їх 

стати нашими заступниками і випросити в Бога палкою молитвою 

благословення нашому народу, благословення нам розуміти, 

сповнившись Духа Святого, де свята воля Божа, де є ворота – Христос, 

якими ми можемо увійти, увійти в Царство Небесне. Щоб не ввійти нам  

у служіння імперіям, а увійти у служіння Єдиному Цареві  –    Господу 



 

Громадське оголошення 
 

Отець настоятель та управа церковної громади сердечно вітають нову членкиню 
нашої парафії –  
 

ЮЛІЯННУ СМІРНОВУ 
 

Цінуємо Ваше рішення приєднатися до членства нашої церкви, зі сподіванням 
плідної праці Богові на славу, а нашому народові на користь. На многії літа! 
 

 

нашому Ісусу Христу. 

 

 Користуємося вдячно дарами, які Господь нам на сьогоднішній 

день благоволив дати: і українською церквою, і українською державою. 

Примножуємо й утверджуємо ці дари від Бога, а наш розум, наша 

праця, наша наполегливість, наша мужність, наша стійкість, співчуття, 

турбота, любов до Бога й ближнього нехай послужать нам у цьому. Бо 

тільки ті, хто пам’ятає й турбується про ближнього за прикладом 

нашого Доброго Пастиря Христа Спасителя отримує від Нього 

благословення. Тільки християни, які не закопують дари від Бога, а 

примножують їх, варті називатися синами Божими, синами Правди, яка 

є Христос. Іншої не кладімо основи, крім уже покладеної – Христа.  
 

прот. Микола Йоник  
 

(Джерело: www.kyiv-pravosl.info) 

 

 
 

 



 

3 вересня – преподобного Аврамія 

Працелюбного, Печерського 
 

Свято-Успенська Києво-Печерська лавра завдяки 

святим і богоносним отцям, які просіяли в ній 

своїми подвигами, відома сьогодні всьому, не 

тільки православному, світові. Саме тут, з’явилися 

не один, не два або кілька, а цілий собор – близько 

ста двадцяти! – чудотворців і праведників. 

 

У цьому сонмі святих можна знайти всі види 

аскетичного подвижництва: пещерництво, 

юродство Христа ради, мовчальництво, 

самітництво, носіння вериг, постування, неспання і навіть мучеництво. Про 

подвиги києво-печерських святих нам розповідає Патерик, книга, в якій 

відображено лише малу частину подвигів цих трудівників спасіння. Багатьох із 

них, про кого не залишилося письмових свідчень, прославив Сам Бог, 

представивши їх чудотворні мощі. 

 

Про Аврамія Працелюбного, як і про більшість угодників печерських, – дуже 

мало відомостей. Адже кожен чернець відзначався покірністю та скромністю 

служіння і втрапляв у поле зору переважно тільки Всевишньому. Знаємо, що 

преподобний Аврамій спасався у Києво-Печерському монастирі в XІІ–ХІII ст. 

Коли і де він народився, з якої сім’ї, – невідомо. У монастирі Аврамій 

впроявляв велику працьовитість і тому був названий Працелюбним. Його 

мощі знаходяться в Ближніх печерах. В акафісті всім печерським преподобним 

про нього сказано: “Радуйся, Аврамію, бо Христа Господа ти всім серцем і 

всією душею полюбив, радуйся, бо ради Нього труди великі життя печерного 

на себе ти прийняв”. 

 

Проблеми суспільного сьогодення, як не дивно, але логічно повертаються до 

образу цього святого за конкретною поміччю. Останнім часом до мощей 

преподобного Аврамія прикладаються ті, що шукають роботу, – 

безпосередньо у своїй країні або ж збираються їхати на заробітки за кордон. 

Звертання вірян до Господа перед образом цього святого допомагає багатьом 

працевлаштуватися. 
 



Finding Healing Through Sacrifice: Sunday after the 

Exaltation of the Cross in the Orthodox Church 
 

 Today we continue to celebrate the Feast of the Exaltation of the Cross.  

It may seem strange that we devote certain periods of the Church year 

especially to the Cross because it is so characteristic of our entire life in 

Christ.  No matter what else is going on in the Church or in our own lives, we 

are never done with the Cross, for our Savior calls us – just as He did His 

original disciples – to take up our crosses and follow Him each and every 

day. That is not a command limited to certain days or periods, for it is a 

calling that permeates the Christian life. 

 

 Our Lord’s disciples, like the others, had apparently expected a Messiah 

who would have had nothing to do with a cross. They wanted a successful 

ruler, someone like King David, who would destroy Israel’s enemies and 

give them privileged positions of power in a new political order. So they 

could not accept His clear word that He would be rejected, suffer, die, and 

rise again. When St. Peter actually tried to correct Him on this point, Christ 

called him “Satan” and said that he was thinking in human terms, not God’s. 

To place the pursuit of worldly power over faithful obedience was a 

temptation Christ had faced during His forty days of preparation in the desert 

before His public ministry began. Then that same temptation came from the 

head disciple, and the Lord let St. Peter know in no uncertain terms that He 

must serve God and not the powers of this world. To place worldly success 

over sacrificial obedience was, and is, simply the work of the devil. 

 

 The Savior told the disciples what they did not want to hear: that they 

too must take up their crosses and lose their lives in order to enter the 

Kingdom of Heaven. The same is true for us, for whatever false gods we are 

tempted to serve cannot conquer sin and death or bring healing to our souls. 

To serve them is to become their slaves and to receive nothing in return but 

weakness and despair. The word of the Cross is that we too must lose 

ourselves in the service of the Kingdom in order to participate personally in 

our Lord’s great victory and blessing, both now and for eternity. 
 

 Though we do not like to acknowledge it, true holiness contradicts 

conventional standards of success in our corrupt world. The way of the Cross 



judges all nations, people, and cultures, and 

makes clear how they fall short. The 

witness of the martyrs from the origins of 

the faith right up until today in the Middle 

East, Africa, Asia, and elsewhere makes 

that especially clear. But let us not think 

that taking up the cross is reserved only for 

those called to make the ultimate sacrifice. 

For He calls every one of us to become a 

living martyr by dying to our sinfulness, to 

how we have wounded ourselves, our 

relationships, and our world. To turn away 

from corruption in any of its forms is to 

take up the cross. We do not want to hear 

it, but if we want to share in the joy of 

Christ’s resurrection, we must first 

participate in the struggle, pain, and sacrifice of crucifixion. 

 

 That does not mean convincing ourselves that we are being persecuted 

for our faith whenever someone criticizes or disagrees with us. It does not 

mean having a “martyr complex” in which we sacrifice in order to gain 

sympathy from others.  We must never distort our faith into a way of getting 

what we want from others, a habit of feeling sorry for ourselves, or a means 

of justifying hatred or resentment towards anyone for any reason. If we 

crucify others even in our thoughts for whatever reason, we turn away from 

the true Cross. Instead, our calling is to follow the example of our Lord in 

forgiving even those who hate and reject us. 

 

 The One Who offered up Himself calls us to crucify our own sinful 

desires and actions, the habits of thought, word, and deed that lead us to 

worship and serve ourselves instead of God and neighbour. That is very hard 

to do in a culture that celebrates self-centeredness and self-indulgence. In the 

name of being true to ourselves, many today justify everything from adultery 

and promiscuity to abusing and abandoning their own children. If any of their 

desires goes unfulfilled, many feel justified in falling into anger, hatred, and 

even violence toward those who offend them. Many people are such slaves to 



their own desires that there is no limit to their wrath when those desires are 

not met. Of course, this is simply a form of idolatry, of worshiping ourselves 

instead of the One who went to the Cross for our salvation. 

 

 If we are honest, we will confess that living that way simply makes us 

miserable, ashamed, and even more enslaved to our passions.  Contrary to 

popular opinion, it is a path toward ever greater weakness, not toward 

strength of any kind. It may seem possible to gain the whole world for a time 

by living that way, but those who do still end up losing their souls. 

 

 Saint Paul said of himself, “I have been crucified with Christ; it is no 

longer I who live, but Christ Who lives in me”. By dying to his sins, St. Paul 

became a living icon of the Lord. Our Savior’s glorification of humanity was 

made present in his life. He became truly himself in the divine image and 

likeness by sharing in the Lord’s death and resurrection. The same is true of 

all the Saints, of all those who have manifested in their own lives the holiness 

of our Lord, whether they died as martyrs or not. 

 

 In our culture, it is not hard to find false substitutes for taking up our 

crosses and following our Lord. We may think that simply expressing 

ourselves is somehow really virtuous. But true holiness is much more 

demanding than stating an opinion, “liking” a post on social media, or putting 

a bumper sticker on our car. For example, it is much harder to give of our 

time, energy, and resources to help a troubled or needy person than it is to 

agree with the idea of helping others. It is much more difficult to live a life of 

chastity and purity as man and woman in our decadent culture than it is to 

call for moral decency in society or to criticize others whose struggles we do 

not know. Most of us have more than enough work to do in purifying our 

own hearts before we start worrying too much about how others are doing. 
 

 Regardless of how correct we may be on any issue or problem, words 

and thoughts alone will not help us die to the power of sin in our lives, 

especially if they inflame passions such as self-righteous pride or judgment 

toward particular people. In order for our faith to be more than a reflection of 

how we think or feel, we must act in ways that require self-sacrifice and help 

to purify our hearts. We must actually follow Christ in our daily lives by 

taking up our crosses. 



 We may do so by enduring sickness or other persistent personal 

challenges and disappointments with patience, humility, and deep trust that 

the Lord will not abandon us. There is no “one size fits all” journey to the 

Kingdom, no legal definition, even as the Saints include people of so many 

different life circumstances and personalities. Regardless of our situation, we 

all have the opportunity to bear our crosses in relation to the particular 

challenges that we face. Most of us do not need to go looking for spiritual 

challenges; if we will open our eyes, we will see that they are right before us. 

 

 Christ calls us all to live as those who are not ashamed of His Cross. 

That means that we must take practical, tangible steps every day in order to 

die to the corrupting influence of sin so that we may participate more fully in 

the new life that our Savior has brought to the world. If we do not, then we 

deny our Lord and His Cross. If we do not, we worship the false god of self 

because we refuse to place obedience to the way of the Savior over obedience 

to our own self-centered desires. Our ultimate choice is not between this or 

that opinion or idea, but between uniting ourselves to our Lord in His great 

Self-Offering and simply serving ourselves. One is a path to life, while the 

other leads only to the grave. 

 

 If we ever think that we are serving the Lord faithfully when we are not 

sacrificing to bear our crosses, then we should think again. We must not 

commemorate the Cross only in certain periods of the Church year, but every 

day of our lives in how we live, how we treat others, and how we respond to 

our temptations, weaknesses, and chronic challenges. The Savior offered 

Himself in free obedience on the Cross for the salvation of the world, and it is 

only by taking up the cross of dying to sin’s corruption in our lives that we 

will share in the great victory that He worked through it. He conquered death 

in His glorious resurrection on the third day. We will participate personally in 

His great triumph only if we deny ourselves, take up our crosses, and follow 

Him. That is what it means to be one of His disciples. 
 

Fr. Phillip LeMasters 
 

(Source: www.ancientfaith.com) 

 

 

http://www.ancientfaith.com/


 

  

Синод Елладської церкви підтвердив канонічність 

надання ПЦУ автокефалії та надав право архієпископу 

Афінському вирішити питання її визнання 
 

 Чудова новина на свято Успіння Пресвятої Богородиці. 

 

 На офіційному сайті Елладської православної церкви опубліковано 

реліз з результатами засідання Священого Синоду, що відбувся 26-28 

серпня цього року. 

 

 Відповідно до рекомендацій Синодальних комітетів з догматичних 

та канонічних питань, а також православних та міжхристиянських 

відносин з українського питання, Священий Синод ЕПЦ: 

 

 визнає канонічним право Вселенського патріарха 

на дарування автокефалії; 

 надає (дослівно – визнає) привілей предстоятелю Елладської 

церкви надалі займатися питанням визнання Церкви України. 

 

 Сподіваємося, що цим своїм нелінейним рішенням Священий 

Синод ЕПЦ закриває питання розколу всередині ЕПЦ, який може 

статися через потужну протидію Росії визнанню ПЦУ. 
 

(Джерело: www.cerkvarium.com) 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.asp?id=2518&what_sub=d_typou


ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

В. Юровський (в пам’ять  $120.00 

  батьків) 

С. Єричук (в пам’ять бабусі,     40.00 

  Ауріки) 

М. Лозинська     100.00 

Анонімний      100.00 

О. Боровик      100.00 

Петро & Марта Цехош      50.00 

Хор Церкви св. Андрія    500.00 

Зиновій Ґураль       50.00 

Г. Богуславський     200.00 

Олександр Миронюк (в    100.00 

  1-шу річницю упокоєння  

  батька) 

 
 
 

 

Список включає пожертви від 21-го липня до 25-го серпня. 

 

 

 

 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обкладника: Різдво Пресвятої Богородиці. Білорусь, XVII ст. 
 

Cover: Nativity of the Most Holy Mother of God. Belarus, 17th 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 

Вересень / September 2019 
 

1-го вересня, 

неділя 

Неділя 11-та після П’ятидесятниці.  

Голос 2 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

7-го вересня,  

субота 
6:00 вечора  

Велика Вечірня 

8-го вересня, 

неділя 

Неділя 12-та після П’ятидесятниці.  

Голос 3 
9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

11-го вересня, 

середа 
УСІКНОВЕННЯ ГЛАВИ ПРОРОКА, 

ПРЕДТЕЧІ І ХРЕСТИТЕЛЯ 

ГОСПОДНЬОГО ІОАНА. Піст 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія  

15-го вересня, 

неділя 

Неділя 13-та після П’ятидесятниці.  

Голос 4  

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

20-го вересня,  

п’ятниця 
6:00 вечора  

Велика Вечірня 

21-го вересня, 

субота 
РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ 

НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ 

МАРІЇ 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

22-го вересня, 

неділя 

Неділя 14-та після П’ятидесятниці.  

Голос 5 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

27-го вересня,  

п’ятниця 
ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І 

ЖИВОТВОРЧОГО ХРЕСТА 

ГОСПОДНЬОГО 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

29-го вересня, 

неділя 

Неділя 15-та після П’ятидесятниці.  

Голос 6 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 
 

Величаємо Тебе, Життєдавче Христе, і шануємо  

Хрест Твій Святий, бо Ти ним визволив нас із неволі ворожої. 
 

(Величання на Воздвиження Чесного Хреста − 27 вересня) 
 

 
 

We magnify You O Christ, Giver of Life, and we honour Your Holy Cross, by 

which we have been saved from the bondage of the enemy. 
 

(Magnification for the Elevation of the Precious Cross – 27 September) 
 

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


