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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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Дні наші лічені не нами… 
 

Читаючи словами псалмопівця, чітко усвідомлюєш, що 

наближається межа життя: Дні віку нашого сімдесят років, а як при 

силі – вісімдесят років; і більшість із них – то труд і марність, бо 

скоро линуть, і ми зникаємо (Пс. 90:10). У цьому віці кожен новий 

день приймаєш з вдячністю, як подарунок від Бога і жалієш, що 

багато часу витрачено даремно. Апостол Павло заповідає: Тож, 

уважайте пильно, як маєте поводитися, – не як немудрі, а як мудрі, 

використовуючи час, бо дні лихі (Єф. 5:15-16). 

 

Здавалося, їх так багато попереду, а вони прослизнули, як пісок, 

і залишили лише спогад про минуле. У кружлянні часу і в побутових 

турботах важливо не втратити життєву мету і не сплутати мету із 

засобами її досягнення. Мета – це головне, а засоби – другорядне. 

Мета не виправдовує засоби. Гідна мета не досягається негідними 

засобами. Гідній меті потрібні гідні засоби. Як тільки метою 

виправдовують засоби, відбувається підміна: засоби ставляться на 

місце мети. Другорядне стає на місце головного, а головне випадає з 

перспективи і втрачає своє значення. Другорядне, поставлене на 

місце головного, позбавляється справжнього сенсу. Тому так 

важливо розрізнити і не сплутати мету, завдання та засоби, необхідні 

для досягнення мети. 

 

Святе Письмо різними словами називає мету християнського 

життя. Христос називає її Царством Божим: Шукайте перше 

Царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться 

(Мт. 6:33). Христос називає мету вічним життям: А вічне життя у 

тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного, істинного Бога, і тобою 

посланого – Ісуса Христа (Ів. 17:3). В іншому місці Христос називає 

метою перебування в Бозі: У мені перебувайте – а я у вас! Як 

неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не 

перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не 

перебуватимете в мені (Ів. 15:4). Апостол Петро називає метою 

християнина обоження: “щоб ними ви стали учасниками Божої 



природи, уникнувши зіпсуття, яке 

пожадливістю розповсюдилось у світі” 

(ІІ Петр. 1:4). Преподобний Серафим 

назвав метою християнського життя 

стяжання Духа Святого. 

 

Ця мета досягається різними 

засобами. Необхідно зберігати совість у 

чистоті, серце від лукавих помислів, 

уяву від розпусних картинок. Потрібно 

зберігати мову від пустопорожніх слів і 

лихослів’я. Цьому сприяють стри-

маність, молитва і милостиня. Мета 

визначає і повсякденні завдання. 

Христос виражає постійне завдання 

християнина короткою заповіддю: 

“Пильнуйте!” 

 

Все разом: мета, завдання та засоби до їх досягнення утворюють 

зміст християнського життя, уособленого у Христі. Для мене бо життя 

– Христос (І Фил. 1:21) – пише апостол, висловлюючи в цих словах 

зміст християнського життя від апостольських часів до наших днів. 
 

священик Павло Адельгейм 

 

(Джерело: Духовний Дзвін, www.dyhdzvin.org) 
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Волинська Ікона Божої Матері 
 

На сьогоднішній день немає 
одностайної думки дослідників 
щодо автора і часу створення 
Волинської Богоматері. Одні 
історики вважають, що ікона 
написана у 1289 році для 
кафедрального собору на 
замовлення князя Мстислава 
Даниловича, який переніс свою 
резиденцію з Володимира-
Волинського й куди було 
перенесено єпископську кафе-
дру. Інші – на зламі XIII-XIV ст., 
а то і в середині ХV ст., коли 
ікона опинилась в луцькому 
храмі Покрови Пресвятої Бого-
родиці. Існує думка, що 
автором цієї ікони є святитель 
Петро, митрополит Київський (а 
потім і Московський) і всієї Русі 
чудотворець (Ратенський), 

родом волинянин. Він тривалий час служив Богу та людям у місцевості, 
яка зараз належить до північної частини Львівської області. 
 
1962 року експедиція у складі мистецтвознавців Григорія Логвина та 
Людмили Міляєвої знайшли цю ікону у храмі Покрови Пресвятої 
Богородиці м. Луцьк. Того ж року образ відреставрував М. Перцев (за 
участю І. Яригіної та І. Ярославцева) у майстерні Державного 
російського музею Ленінграда. Наступна реставрація відбулася в 1997 
році в Національному художньому музеї України С. Кулаковим, де ікона 
зберігається сьогодні. Також у Музеї волинської ікони зберігається 
точна копія. 
 
“Волинська Богоматір” належить до іконографічної схеми 
“Дороговказиці” (по-грецьки “Одигітрія”) і має особливий, рідкісний на 
Україні тип “Прекрасної собою” (по-грецьки “Перивлепта”). Матеріал і 
техніка виконання: дерево (липа), паволока (лляне полотно, наклеєне 

 



на дошку), левкас (ґрунт із крейди і клею), жовткова темпера, позолота. 
Розміри: 85 х 48 х 2.5 см. 
 
Стилістично вона пов’язана з волинською школою, яка продовжила 
традиції візантійського та давньоруського малярства. Колір в іконі 
чистий, яскравий, світлоносний, тому що Богородиця з Дитям є носіями 
божественного світла. Неосяжну велич образів виражено звучанням 
трьох основних кольорів: червоного, синього і жовтого, які поглиблюють 
темно-коричневий мафорій (плащ, що огортає голову і плечі) Марії до 
майже чорного, чим вносить відчуття невимовної скорботи. У ті часи 
тему радості незмінно супроводжувала тема печалі, яка мала 
благородний, одухотворений вияв і не переходила у відчай. Очі 
Богоматері не просто смутні – погляд її благальний. Вона наче просить 
людей об’єднатися в боротьбі з ворогами, захистити жінок і дітей. За 
традицією візантійського мистецтва, очі на іконах малювали 
пропорційно більшими від природних, надзвичайно виразними. З якого 
б місця не дивилися ви на них, вони спрямовані на вас, вони 
“всевидящі”. Цим досягався особливий, живий зв’язок між глядачем і 
образом святого чи святої на іконі. 
 
Дослідники відносять Волинську ікону Божої Матері до творів місцевої 
іконописної школи, хоча і відзначають охридський і балканський вплив. 
 
День святкування – 13 липня за новим стилем. 
 
(Джерело: hram.lviv.ua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Making Good Out of Evil Days 
 

The word of the day is “days”. As our world staggers from one crisis 

to another, we are tempted to despair. We might say to ourselves that there 

is nothing that we can do about the turmoil of our times. Yet, our reading 

of Ephesians 5:9-19 encourages us that we can respond faithfully to the 

chaos surrounding us. Thus, Paul exhorts us “to walk circumspectly… 

redeeming the time because the days are evil” (verse 15). Today we 

consider what it means to “redeem” what otherwise is an evil time. 

 

The Day is Not Evil by Nature 
 

Why does Paul call the day in which we live “evil”? Are things that 

bad? The Greek term “evil” refers to the effect or influence of wickedness 

or malice on something or someone. But note that does not describe the 

essential character of what it affects. 

 

Accordingly, St. John Chrysostom says that what we call “evil” 

belongs to whatever we describe. For instance, the evil of the body is 

disease, whereas the evil of the soul is wickedness. But then what is the 

“evil of the day”? He says that it is not the day itself. “It is not the essence 

of the thing, not the things as so created, but it is the things transacted in 

them”. Thus, Chrysostom teaches that the events of the day that come 

from God are good. But the events that “bad men” perform are “evil”. To 

the extent that the works of “bad men” prevail, the days are “evil”.  

 

We Can Make Good of What Others Make Evil 
 

This analysis opens a possibility that we perhaps overlook in our 

hopelessness. We can “redeem” the time. The word “redeem” means to 

rescue, to “buy back,” as a slave is brought from slavery. Thus it means to 

save from loss. To “redeem the time” means that though evil men make evil 

out of the day, we can make good of the same span of morning and evening. 

 



How can we save our days from evil? Paul says that we can deliver 

our days from wickedness by “walking circumspectly” (verse 15), that is, 

by living each day “carefully” and “diligently” in the light of the Spirit. 

 

The Fruits of the Spirit Make Each Day Good 
 

In Galatians, St. Paul writes: “If we live by the Spirit, let us also walk 

by the Spirit” (Galatians 5:25). The Spirit is the divine giver of both life 

and light. When we follow the leadership of Spirit’s wisdom, truth, and 

understanding throughout each day, we bear the fruits of the Spirit. And 

these fruits of goodness, righteousness, and truth make good use of that 

day for the Glory of God and sharing of His love. Thus, when we live in 

the light of the Spirit, we truly “redeem” and save our times from loss. 

 

For Reflection 
 

Paul goes on from our reading to suggest that the way to spend 

our days in peace and goodness is to be “filled with the Spirit” (Ephesians 

5:18). St. John Chrysostom comments: “And is this Spirit within us? Yes 

indeed, within us, for when we have driven away lying and bitterness, and 

fornication, and uncleanness, and covetousness, from our souls, when we 

are become kind, tender-hearted, forgiving one another, when … we have 

rendered ourselves worthy of it, what is there to hinder the Holy Spirit from 

lighting upon us? And not only will He come to us, but He will fill our hearts; 

and when we have so great a light kindled within us, then will the way of 

virtue be no longer difficult to attain but will be easy and simple”. 

 

So let us be filled with the Spirit, and our days will overflow with 

what is good, right, and fulfilling. 
 

Fr. Basil Ross Aden 

 

(Source: www.ancientfaith.com) 
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Зцілення двох сліпих і німого 
 

(неділя 7-ма після П’ятдесятниці) 

 

Часто ми читаємо і в Євангелії, і в Старому Завіті про чудеса і, 

воістину, можемо бачити їх протягом століть у житті Церкви: чудеса 

зцілення, чудеса поновлення людського життя силою Божою. І іноді 

люди – всі ми – задаємо собі питання: що таке чудо? Чи означає воно, 

що в момент його Бог гвалтує власне творіння, порушує його закони, 

ламає щось, Ним Самим викликане до життя? Ні: якщо так, то це 

було б магічну дію, це означало б, що Бог зломив неслухняне, підпо-

рядкував силою те, що слабке в порівнянні з Ним, Який є сильний. 

 

Чудо – щось зовсім інше; чудо – це момент, коли відновлюється 

гармонія, порушена людським гріхом. Це може бути спалах на мить, 

це може бути початок усього нового життя: життя гармонії між 

Богом і людиною, гармонії створеного світу зі своїм Творцем. У чуді 

відновлюється те, що повинно бути завжди; чудо не означає щось 

нечуване, неприродне, суперечить природі речей, але навпаки, така 

мить, коли Бог вступає у Своє творіння і буває ним прийнятий. І коли 

Він прийнятий, Він може діяти у Своєму творінню вільно, державно. 

 

Приклад такого чуда ми бачимо в оповіданні про те, що сталося 

в Кані Галілейській, коли Матір Божа звернулася до Христа і на 

цьому убогому сільському святі сказала Йому: У них скінчилося 

вино! Серця людей ще жадали людської радості, а речовина радості 

вичерпалося. І Христос звертається до Неї: Що між Мною і Тобою, 

чому Ти Мені говориш це? І Вона не відповідає Йому прямо; Вона 

звертається до слуг і каже: Що б Він не сказав – то зробіть. Вона 

відгукується на питання Христа дією досконалої віри; Вона 

необмежено вірить в Його мудрість і в Його любов, і в Його 

Божественність. У цю мить, бо віра однієї людини відчинила двері 

для всякого, хто виконає те, що йому сказано, Царство Боже 

оселяється, в світ вступає новий вимір вічності і бездонної глибини, і 

те, що було інакше неможливо, стає реальністю. 



 

Коли ж Ісус звідти вертався, ішли за Ним два сліпці, що кричали й казали: 
Змилуйсь над нами, Сину Давидів! І коли Він додому прийшов, приступили до 
Нього сліпці. А Ісус до них каже: Чи ж вірите ви, що Я можу вчинити оце? 
Говорять до Нього вони: Так, Господи. Тоді Він доторкнувся до їхніх очей і 
сказав: Нехай станеться вам згідно з вашою вірою! І очі відкрилися їм. А Ісус 
наказав їм суворо, говорячи: Глядіть, щоб ніхто не довідавсь про це! А вони 
відійшли, та й розголосили про Нього по всій тій країні. Коли ж ті виходили, то 
ось привели до Нього чоловіка німого, що був біснуватий. І як демон був 
вигнаний, німий заговорив. І дивувався народ і казав: Ніколи таке не 
траплялося серед Ізраїля! Фарисеї ж казали: Виганяє Він демонів силою князя 
демонів. І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах, та 
Євангелію Царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу та неміч 
усяку. (від Матвія 9:27-35).  

   
 

As Jesus went on from there, two blind men followed him, calling out, “Have mercy 
on us, Son of David!” When he had gone indoors, the blind men came to him, and he 
asked them, “Do you believe that I am able to do this?” “Yes, Lord”, they replied. 
Then he touched their eyes and said, “According to your faith let it be done to 
you”; and their sight was restored. Jesus warned them sternly, “See that no one 
knows about this”. But they went out and spread the news about him all over that 
region. While they were going out, a man who was demon-possessed and could not 
talk was brought to Jesus. And when the demon was driven out, the man who had 
been mute spoke. The crowd was amazed and said, “Nothing like this has ever been 
seen in Israel”. But the Pharisees said, “It is by the prince of demons that he drives 
out demons”. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their 
synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease 
and sickness. (Matthew 9:27-35) 
 

 

Тут ми поставлені перед обличчям тих необхідних умов, які 

роблять можливою цю відновлену гармонію. Перш за все, повинна 

бути потреба, потреба реальна, не обов’язково трагічна, але вона 

повинна бути справжньою. Радість і горе, хвороба і пригніченість в 

рівній мірі мають потребу бути приведеними в щось більше, ніж 

земля, на щось таке ж просторе і глибоке, як Божественна любов і 

Божественна гармонія. 
 

Повинна бути також безпорадність: поки ми думаємо, що ми 

самі можемо щось зробити, ми не даємо шляху Бога. Мені 



пригадуються слова одного 

західного святого, який говорив: 

коли ми в потребі, ми повинні 

передати всі піклування Богу, бо 

тоді Він повинен щось зробити, щоб 

врятувати Свою честь. Так, поки ми 

уявляємо себе хоч трохи 

господарями становища, поки ми 

говоримо: “Я сам, – Ти тільки 

трошки допоможи”– ми не 

отримаємо допомогу, тому що ця 

допомога повинна розмітати всі 

людські хитрощі. 

 

І наступне – це Божественне 

співчуття, про якии ми чуємо так 

часто в Євангелії: “Господь 

змилосердився”. Христос співчуває, 

Христос шкодує, і це значить, що 

Він подивився на цих людей, які в 

нужді, які нічим не можуть полегшити свою потребу, і випробував 

біль у Своєму Божественному серце про те, що ось люди, чиє життя 

повинно бути повнотою торжествуючої радості – а вони змучені 

злиднями. Іноді це голод, іноді – хвороба, іноді – гріх, смерть, 

самотність, – що завгодно, але Божа любов може бути тільки або 

радісною, торжествуючою радістю, або біллю, яка розпинає. 

 

І ось, коли присутні всі ці елементи, тоді встановлюється 

таємнича гармонія між Божої скорботою і людської потребою, 

людської безпорадністю і Божою силою, любов’ю Божою, яка 

виражається у всьому: і у великому, і у малому. 
 

Тому навчимося такій чистоті серця, такій чистоті розуму, яка 

зробить нас здатними звертатися до Бога з нашою потребою, не 

ховаючи від Нього свого обличчя: або, якщо ми не гідні приступити 



до Нього, то приступимо, припадаючи до Його ніг, і скажемо: Господи! 

Я недостойний (недостойна), я не вартий (варта)! Я недостойний стояти 

перед Тобою, я не гідний Твоєї любові, не гідний Твого милосердя, але 

я знаю Твою любов ще більше, ніж я знаю свою негідність; і ось, я 

приходжу до Тебе, бо Ти – любов і перемога, тому що в житті і у смерті 

Твого Єдинородного Сина Ти відкрив мені, як дорого Ти мене цінуєш: 

ціна мені – все Його життя, всі страждання, вся смерть, зішестя в 

пекло і його жах, заради того, щоб я тільки був врятований. 

 

Почнемо ж вчитися цієї творчої безпорадності, яка полягає в 

тому, щоб залишити всяку надію на людську перемогу заради 

впевненого знання, що Бог може те, чого ми не можемо. Нехай наша 

безпорадність буде прозорістю, гнучкістю, увагою – і врученням 

Богові наших потреб; потреби у вічному житті, але і потреб нашої 

людської крихкості: потреби в підтримці, потреби з втіхою, потреби 

у милості. І завжди Бог відповість: якщо хоч трішки можеш повірити, 

то все можливо. 
 

митр. Антоній (Блум) 
 

(Джерело: www.hram.lviv.ua) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Митрополит Епіфаній просить Шмигаля надати ПЦУ  
один з храмів на території Верхньої лаври 

 

Митрополит Епіфаній звернувся до прем’єр-міністра України Дениса 
Шмигаля з проханням надати ПЦУ один з храмів на території Верхньої 
лаври, у якому зараз не проводять постійні Богослужіння. Про це 
йдеться у листі Предстоятеля ПЦУ. 
 
Митрополит Епіфаній зазначив, 23 травня 2022 Священний Синод ПЦУ 
заснував чоловічий монастир – Свято-Успенську Києво-Печерську 
Лавру Православної Церкви України. 
 
За дорученням Синоду та як очільник лаври Предстоятель ПЦУ відтак 
звертається до прем’єра та Кабінету міністрів України з проханням: 
 
“1. Невідкладно вирішити питання про надання одного з храмів на 
території Верхньої Лаври, які фактично не використовуються для 
постійних Богослужінь (Благовіщенського храму в колишніх 
Митрополичих палатах, храму Всіх Святих над Економічною брамою чи 
іншого в межах Верхньої Лаври) – для звершення регулярних 
Богослужінь Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ. Монополія 
монастиря Московського Патріархату на Богослужіння в лаврі 
категорично не сприймається більшістю православних в Україні та 
українським суспільством. 
 
2. Знайти можливість для надання приміщень на території Верхньої 
лаври для монастирського життя та діяльності. 
 
Для вирішення цих питань дати доручення компетентним державним 
інституціям невідкладно, із залученням уповноважених від Свято-
Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ осіб, провести вивчення стану 
справ для подання узгоджених рекомендацій”. 
 
(Джерело: www.risu.org.ua) 
 

 
 
 

 

https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/lyst-predstoyatelya-z-pryvodu-kyyevo-pecherskoyi-lavry/


ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ  

DONATIONS TO THE CHURCH

В. Юровський (в пам’ять  $160.00 

  батьків) 

К. і С. Остапєнко        50.00 

Г. Богуславський (в      500.00 

  пам’ять Анатолія Кійка) 

Володимир Чумак (в      200.00 

  пам’ять Анатолія Кійка)  

бл. п. Валентина Литвинець  2,000.00 

Nina & Brian McPhedran          1,000.00 

  (IMO Valentyna Lytwynec)  

С. Мала (в пам’ять       50.00 

  Валентини Литвинець) 

Ю. Смірнова      100.00 

 

ПОЖЕРТВИ НА ХОР 

DONATIONS TO THE CHOIR 

В. і Е. Буйновські    $100.00 

 

 

Список включає пожертви від 22-го травня до 19-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: Свв. Петро і Павло. 1-ша половина 15-го ст. Галичина. 

Cover: Sts. Peter and Paul. First half of the 15th cen. Halychyna. 

 

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 2022 
 

РЕКОМЕНДУЄМО НОСИТИ МАСКУ/ПОВ’ЯЗКУ НА ОБЛИЧЧІ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ В ХРАМІ 
 

MASK OR FACE COVERING IS RECOMMENDED WHILE YOU ARE INSIDE THE BUILDING 
 

2-го липня,  

субота  

6:00 веч. Велика 

Вечірня 

3-го липня, 

неділя 

Неділя 3-тя після П’ятдесятниці. 

Голос 2 
9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

6-го липня,  

середа 

6:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

7-го липня, 

четвер  
РІЗДВО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧІ ТА 

ХРEСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЬОГО ІОAНА 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

10-го липня,  

неділя 

Неділя 4-та після П’ятдесятниці. 

Голос 3 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

12-го липня, 

вівторок 
СВВ. СЛАВНИХ І ВСЕХВАЛЬНИХ 

ПЕРШОВЕРХНИХ АП. ПЕТРА І ПАВЛА 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

13-го липня,  

середа 

6:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

16-го липня,  

субота 

6:00 веч. Велика 

Вечірня 

17-го липня,  

неділя 

Неділя 5-та після П’ятдесятниці. 

Голос 4 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

20-го липня,  

середа 

6:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

24-го липня,  

неділя 

Неділя 6-та після П’ятдесятниці. 

Голос 5 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

27-го липня,  

середа 

6:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

28-го липня,  

четвер 
СВ. РІВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО 

КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

31-го липня, 

неділя 

Неділя 7-ма після П’ятдесятниці. 

Голос 5 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 
 

Всім членам нашої парафії! Просимо вирівняти Ваші членські вкладки на 2022 
рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь! Запрошуємо всіх 
приєднатися до нашої громади і вступити в члени парафії св. Андрія 
Первозванного! Аплікацію можна одержати в церковній канцелярії. 
 


