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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 



Oдній благочестивій сім’ї, на запитання:  

“Як воскрес Христос?” 
 

Святитель Микола Сербський 
 

Хіба не досить просто знати, що Він воскрес? Навіщо мучити себе 

питанням: як Він воскрес? Але оскільки, дорогі мої, про це запитують 

ваші любов і захоплення, а не сумнів, мені дороге ваше запитання. 

 

 Подібно до того, як на Сході сонце сходить раптом і день відразу 

змінює ніч; подібно до того, як від дотику до вимикача в темній кімнаті 

миттєво спалахує світло, подібне цьому було й воскресіння Господа. 

Нечутно й миттєво. 

 

Чи запитуєте й тепер із цікавістю: як? Думаю, так, як на початку 

створення світу з’явилося світло в пітьмі. Неосвічені люди думають: що 

за величезна фабрика повинна забезпечувати весь світ світлом? Що за 

величезні машини повинні бути на цій фабриці? Скільки мільйонів 

кінських і слонячих сил потрібно, щоб пускати в хід ці машини? І 

скільки мільйонів років повинні були вони працювати, щоб нарешті 

спалахнуло світло? Ніякої фабрики, ніяких машин, ніяких мільйонів і 

мільйонів років. Ніякого зусилля взагалі. Одне тільки всесильне слово – 

з’явилося світло й наповнило собою увесь світ: І сказав Бог: хай буде 

світло. І стало світло. І не сказав слово, щоб чули його, але тільки 

помислив. Тому що помисел Божий є те ж, що й слово. І помислив Бог: 

хай буде світло; і стало світло. Нечутно й миттєво. 

 

Таким було й воскресіння Христове. Так з’явилося й новозавітне 

світло, що освітило розумним людям духовний світ. І подібно до того, 

як фізичне всесвітнє світло відкрило зору фізичний світ, так світло 

воскресіння Христового відкрило всім розумним людям духовний світ, 

батьківщину безсмертних Ангелів. Тому фізичне світло не яскравіше 

духовного; і те, і інше з’явилися нечутно й миттєво по всемогутній волі 

Творця, по невимовній милості й любові Його. 

 

Ви чули про те, з якою дивовижною легкістю й швидкістю 

талановиті люди створюють свої геніальні твори. Як же тоді Податель 



всіх дарів, Творець всіх геніїв! Бо у Бога все можливо: і що скаже, і що 

помислить.  

 

А тепер я вас прошу, дорогі діти, якщо знаєте, що Господь воскрес, 

більше турбуйтеся про те, як вам удостоїтися воскресіння. Того, щоб 

Він воскресив вас. 

 

Бо Він воскрес заради вас, щоб свідчити Собою ваше воскресіння, 

вашу подобу до Нього у славі й красі вічній. 

 

Отже, поклоніться воскреслому Господу й заспівайте Йому пісню 

ранкову: 
 

Воскресіння Твоє, Христе Спасе, 

Ангели співають на небесах, 

І нас на землі сподоби 

Чистим серцем Тебе славити! 
 

 
 

To A Pious Family Who Asks,  

“How Did Christ Resurrect?”  
 

St. Nikolai Velimirovic  

 

 Is it not enough to know that Christ did resurrect? Why torment oneself 

with the question how did He resurrect? But it is love and excitement in you 

that ask this question, and by no means doubt, and therefore, my dear ones, I 

like this question.  

  

 Just like the sun rises suddenly in the East, and the day takes over the 

night. It is as someone touches an electric switch in a dark room, and 

suddenly there is light. In like manner was the resurrection of Christ from 

death to life – silent and in an instant.  

  

 Do you still curiously wonder how? I would think that He arose just like 

the light appeared in utter darkness when the world was being created in the 

beginning. Coarse people think, “What sort of a terrifying factory was that 



that could produce the light in the world? And how big did the machines in 

that factory have to be? And how many millions of horsepower and elephant 

power had to drive those machines, and how many millions of years had to 

pass before the light was finally sparked off?” No factory, no machine, no 

millions of horsepower and no millions of years were required. No great 

effort at all. Only one mighty word was said and the light appeared and filled 

the whole world. “And God said, Let there be light. And there was light”.   

  

 Christ’s resurrection happened in the same way. In the same way 

appeared this new light which has revealed the spiritual world to rational 

people. Just like that physical light of the universe had revealed this world to 

all eyes, so has the light of the Lord’s Resurrection revealed to all people that 

spiritual world, the motherland of the immortal spirits. Therefore, this light is 

by no means lesser than that light. Both, however, appeared silently and 

instantly, according to the absolute might of the Creator, according to His all-

wise plan, and according to His unspeakable mercy and love.  

  

 You have heard how gifted people create great and ingenious works 

with strange ease and speed. How much more does the Giver of all gifts, the 

Creator of all geniuses! “For with God everything He says is possible”, and 

likewise, everything He thinks.  

  

 And now I ask you, dear children, since you know that the Lord did rise, 

to engage yourselves in pondering how you will also deserve resurrection, so 

that He might raise you too.  

  

 He resurrected Himself for your sakes; to testify that you will also rise 

through Him and be like Him in eternal glory and beauty.  

  

 So, worship the Resurrected Lord and sing the morning hymn:  
 

Your resurrection, O Christ our Saviour, 

The angels in heaven sing. 

Enable us here on earth 

To worship You in purity of heart. 

 
 



  
My belief in Christ does not come from the opportunity given to me to 
participate since earliest childhood in the paschal celebration. Rather, Pascha is 
made possible, that unique night filled with light and joy and such victorious 
power in the greeting “Christ is risen! Truly He is risen!” because my faith itself 
was born from experience of the living Christ. How and when was it born? I 
don’t know, I don’t remember. I only know that every time I open the gospel 
and read about Christ, read his words, read his teaching, I consciously repeat, 
with all my heart and being, what was said by those who were sent to arrest 
Christ but who returned to the Pharisees without him: “No man ever spoke like 
this man” (Jn. 7:46). Therefore what I know first of all is that Christ’s teaching is 
alive, and that nothing on earth can be compared with it. And this teaching is 
about him, about eternal life, about victory over death, about a love that 
conquers and overcomes death. I know as well that in a life where everything 
seems so difficult and tiresome, the one constant that never changes and never 
leaves is this inner awareness that Christ is with me. “I will not leave you as 
orphans, I will come to You” (Jn. 14:18). And he does come and give the feeling 
of his presence through prayer, through a thrill of soul, through a joy so 
incomprehensible, yet so very alive, through his mysterious, but again so certain, 
presence in church during services and in sacraments. This living experience is 
always growing, this knowledge, this awareness which becomes so obvious that 
Christ is here and that his word has been fulfilled: whoever loves Me, “I will 
love him and manifest myself to him (Jn. 14:21). And whether I am in a crowd 
or alone, this certitude of his presence, this power of his word, this joy of faith 
in him remains with me. This is the only answer and the only proof. 
 
“Why do you seek the living among the dead? Why do you mourn the incorrupt 
amid corruption?” All Christianity, therefore, is the experience of faith repeated 
again and again as if for the first time, through its incarnation in rites, words, 
music, and colors. To the unbeliever, it may indeed seem like a mirage; he hears 
only words, he sees only incomprehensible ceremonies, and he understands 
them only outwardly. But for believers, all of this radiates from within, and not 
as proof of his faith, but as its result, as its life in the world, in the soul, in 
history. Therefore the darkness and sadness of Holy Friday is for us something 
real, alive, contemporary; we can cry at the Cross and experience everything that 
took place in that triumph of evil, treachery, cowardice, and betrayal; we can 
contemplate the life-bearing tomb on Holy Saturday with excitement and hope. 



And therefore, every year we can celebrate Easter, Pascha, the Resurrection. For 
Easter is not the remembrance of an event in the past. It is the real encounter in 
happiness and joy, with him whom our hearts long ago knew and encountered 
as the life and light of all light. Easter night testifies that Christ is alive and with 
us, and that we are alive with him. The entire celebration is an invitation to look 
at the world and life, and to behold the dawning of the mystical day of the 
Kingdom of light. “Today the scent of Spring begins,” sings the church, “and 
the new creation exults”. It exults in faith, in love and in hope. 
  

This is the day of resurrection, 
Let us be illumined by the feast, 

Let us embrace each other, 
Let us call “brothers” even those that hate us, 

And forgive all by the resurrection, 
And so let us cry: Christ is risen from the dead, 

Trampling down death by death, 
And upon those in the tombs bestowing life. 

 
Fr. Alexander Schmemann 

 

 

“Тим, що в гробах . . .” 
 

Що означають проводи на кладовищі, або Провідна неділя? Чому вона 

ще називається Антипасха, чи Фомина неділя? І чому саме цього дня 

здійснюється загальне поминання померлих, якщо за церковним 

календарем воно припадає у перший вівторок після Світлого тижня? 

Чому могили окроплюють свяченою водою? 
 

Відповідає клірик парафії Святителя Феодосія Чернігівського в Луцьку 

протоієрей Богдан Гринів. 

 

 Після воскресіння Спасителя зникла перепона між світом земним і 

небесним: люди і душі померлих родичів отримали чудову нагоду 

зблизитися і розділити разом радість цієї події. До воскресіння 

Христового місце душ праведників було невизначеним. А після нього 

вони отримали вічне блаженство. Бо коли людина згрішила, Господь 



“вигнав Адама, і поставив 

на сході біля саду 

Едемського Херувима і 

полум’яний меч, який 

обертався навколо, щоб 

охороняти путь до дерева 

життя” (Бут. 3:24). Тому 

воскресіння Христове стало 

найрадіснішою подією в 

історії всього людства до 

кінця світу. 

 

 Від Великодня упродовж цілого Світлого тижня царські врата у 

храмах, які символізують двері Раю, постійно відчинено: дорога в 

Христові обителі відкрита. Як говорить Христос, “Бог не є мертвих, а 

Бог живих”, “бо в Нього всі живі” (Мк. 12:27; Лк. 20:38). Колись 

померло тільки їхнє тіло. 

  

 Молячись у Світлі дні за померлих, ми немовби єднаємося з 

Церквою Небесною, розділяючи з усіма ними пасхальну радість, 

співаючи в храмах і над могилами наших рідних воскресний тропар: 

“Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, 

життя дарував”. А коли закінчується Світла седмиця, тобто перший 

тиждень після Великодня, ми нібито прощаємося з душами наших 

рідних, начебто проводжаємо їх назад в оселі небесні, тому й неділю цю 

називають Проводами, або Антипасхою. Грецький префікс анти означає 

протилежність. Тобто якщо Воскресіння Христове, Пасха – свято 

зустрічі з душами померлих, то Антипасха – наче розлука з ними до 

наступного Великодня, а в цілому – до другого пришестя Христа. Інша 

назва – Фомина неділя. Бо в Святому Письмі читаємо про апостола 

Фому, який до останнього не міг повірити у воскресіння Спасителя, 

поки сам Його не побачив. Тому Христос явився Фомі, щоб укріпити 

його у вірі. 

  

 У різних регіонах, селах – свої традиції поминання. Подекуди це 

роблять навіть першого дня Пасхи. У деяких місцевостях Проводи 



відбуваються в неділю Жінок-мироносиць, а в деяких – аж на перший 

день Трійці. Є стародавній звичай поминати померлих у Світлий четвер, 

по-народному так званий Навський великдень. Слово “навь” 

давньоруською означало “мрець”. Тобто померлі ніби кличуть: 

“Принесіть нам молитовну жертву”. Таке поминання характерне більше 

для Волині. Але загальне поминання померлих відбувається саме з 

четверга до неділі. Поминання у вівторок після Світлого тижня, як це 

записано в календарі, – традиція Російської Православної Церкви. 

 

 До Проводів люди готуються заздалегідь. До Великодня 

прибирають могили, а в день поминання йдуть на Літургію, несуть хліб 

або паску з крашанками (символізують життя вічне) й обов‘язково 

подають записки за упокій. У селах після панахиди церковною 

процесією всі вирушають на кладовища (у великих містах ця традиція 

не збереглась). Усі обходять цвинтар, виконуючи пасхальні піснеспіви, 

відправляється літія з чину похорону Великоднього тижня. А вже після 

молитви панотець окроплює свяченою водою кожну могилу, що 

знаменує очищення душі померлого. 

 

 Добре не тільки помолитися за душу, а й згадати все життя 

людини, подякувати за все добро, яке вона сотворила. 

 

 Оскільки через воскресіння Христове ми наче зустрічаємося з 

померлими родичами і розділяємо з ними великодню радість, то 

символічно розділяємо з ними й пасхальну трапезу. Звичайно, 

матеріальної їжі душі не потребують, але це єднання мертвих і живих 

знаменує єднання в Царстві Небесному. 

 

 Традиція трапези на Проводах тягнеться від перших християн, у 

яких було прийнято спільні так звані агапи, тобто вечері любові. Ця 

традиція зберігається й досі, як-от поминальні обіди після похорону. Це 

вияв нашої любові до душі, яка відійшла у вічність. 

 

 Ми любимо своїх рідних, часто згадуємо, сумуємо і, буває, не 

стримуємо сліз, особливо коли приходимо до могил. Однак у Світлий 

тиждень, як би не було важко через людську неміч, варто стриматися від  



 

Громадські оголошення 
 

Щиро вітаємо батьків,  
 

Миколу і Юліанну Смірнов (донька – Єва) 
 

Ярослава Бендзу і Олю Моск (донька – Лена) 
 

Андрія Лагути і Ольгу Гору (донька – Марія) 
 

. . . з нагоди хрещення їхніх дітей. Батькам бажаємо втіхи з діточок, а 

новоохрещeним міцного здоров’я і успіху в хитті. На многії літа! 
 

 

цього. Бо тим перекреслюємо свою і їхню віру у Христове воскресіння, у 

воскресіння мертвих і оселення їх у Царстві Небесному. Сумуючи і 

плачучи, ми ніби не віримо в силу Божу, яка може упокоїти душу в Раю. 

Але ж воскресіння Христове непереможне. Христос воскрес! 

 

(Джерело: www.pravoslaviavolyni.org.ua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Час народжуватись і помирати 
 

Кожна людина, особливо віруюча, зокрема християнин, проживаючи не 
один десяток років, не завжди задоволена собою, а, скоріше, навпаки – 
майже завжди незадоволена собою . .  . То насварив на дітей без достатньої 
причини, то обманув друга, то привласнив собі чужу річ, то . . . І так без 
кінця і краю. Людина йде до духовної лікувальниці – сповідається. Стає 
трохи легше (коли сповідь щира, відверта, підготовлена постом і 
молитвою). А чи надовго? Мабуть, що ні. Знову те саме! Знову ті самі 
гріхи! Знову допікає власна совість (це якщо зовсім не прибита і не 
похована). Що ж робити? 
 
З другої сторони, є Христос, є Дух, є Бог-Отець – Господь у Своїй 
Триєдиності. Він же такий могутній, створив світ, небо і землю, людину на 
Свій образ і подобу, переміг диявола на Голгофі. І що – Він не може 
змінити мене? Зробити чистим, невинним, безгрішним творінням? Адже 
для цього і приходив Ісус на землю – спасти людей від їхніх гріхів. Чому ж 
я тоді постійно грішу, чому сповідь моя нічого практично не дає, а якщо і 
дає, то на дуже короткий час – до першого гріха? Видно, причина всього 
цього – не в Бозі. І на диявола всіх собак теж немає чого вішати. Адже без 
нашої волі, “дозволу на співпрацю”, він керувати нами не може. 
 
Ти ж, людино, створена на образ і подобу Божу. Чому ж не живеш по-
Божому? Відповідь лежить на поверхні. А тому, що я не хочу помирати на 
Голгофі з Христом, я не хочу позбутися своєї грішної особистості, свого 
егоїстичного “Я”, своєї злої волі, своїх пристрастей та пожадань, тобто 
своєї гріховності. Апостол Павло пише: “Якщо Один помер за всіх, то всі 
померли в Ньому” (2 Кор. 5:14). Отже, доки не погоджуся з тим, що я 
лише грішник і що тільки давши згоду на знищення свого гріховного “Я”, 
тобто щиро й остаточно розкаявшись, дозволю Ісусові Христу стати моїм 
Спасителем, доти не спасуся. Або в мені живе моє “Я”, яке завжди грішить, 
виступає проти Бога і є тому слугою диявола, або в мені живе Христос, 
Котрий ніколи не грішив і не грішить. Тому й кожна наша добра справа 
зроблена не без Його участі. 
 
Господь сказав фарисею Никодимові, що нам треба відродитись від води і 
Духа та що нове не народиться, поки старе не помре, не поступиться 



місцем новому творінню. І тут 
найкращий приклад – рослинний 
світ. Одна пшенична зернина 
приносить 30–60–100-кратний 
плід, а одна насінина соняшника 
– понад 200 зернят, але даремно 
шукати ту первинну зернину після 
врожаю. Її нема, вона вже 
померла, зате дала життя новій 
рослині, новому творінню. 
 
Тож і ми, браття й сестри, вмираймо заради нового життя у Христі. 
Відкриваймо свої затемнені, занечищені усілякими пристрастями й 
пожадливостями серця для нашого Господа. Хай Дух Святий попалить усі 
гріховні бур’яни в нашому серці та засіває в ньому нове, безгрішне насіння 
нашої Віри, Надії, Любові й Істини, відроджує до нового, спасенного 
життя. Адже, згідно зі словами апостола Павла, наші тіла – то храми Духа 
Святого, ми вже собі не належимо, бо дорого куплені кров’ю Христовою. 
І, як у давнину дорогоцінні посудини з коштовною і запашною маззю – 
миром, ми запечатані Духом Святим до другого приходу Ісуса. Віддаваймо 
без жалю та скорботи своє старе тілесне, яке кожну мить тільки й знає, що 
грішити, на Голгофу. Хай воно там навіки помре без надії на воскресіння в 
наших серцях і душах, навіки буде запечатане у гробі. Натомість хай 
милосердний Господь воскресає в наших серцях і ніколи там уже не 
помирає. Він-бо воскрес для нашого воскресіння. Хай веде нас до спасіння 
та вічного життя. А ми розцвітаймо та плодоносьмо дарами Духу, а не 
плоті, щоб стати насельниками Царства Божого, нашої небесної 
Батьківщини, ще тут, на землі, щоб залишитись ними й у вічності. 
Ставаймо справжніми та відданими воїнами Христовими, щоб під 
керівництвом Господнім перемагати всіх ворогів нашого спасіння, як 
видимих, так і невидимих. 
 
Христос воскрес! Ця істина перемогла нашу смерть і дарує нам вічне 
життя. 
 

свящ. Леонтій Тоцький 
 

  



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

Віктор Чумак   $1,000.00 

Володимир & Орися Чумак      300.00 

В. Юровський (в пам’ять      200.00 

  батьків) 

О. Носієвич (в пам’ять       300.00 

  чоловіка, Октавяна)  

Галина Гринь (в пам’ять   1,000.00 

  матері, Олени) 

П. & М. Цехош (в пам’ять        50.00 

  Олени Гринь) 

Є. & А. Уманець (в пам’ять      300.00 

  cвоїх батьків) 

Н. Спольська-Томцьо         50.00 

Ю. & Є. Бабій (в пам’ять      200.00 

  батьків, Уляни & Петра 

  Чуприни)  

Г. Богуславський        200.00 

Mary MacLachlin        100.00 

О. & В. Станіславські       100.00 

Р. Башта & Г. Квятковська      100.00 

  (на вербу) 

Параскевія Гринько         50.00 

В. Перевознюк        200.00 

В. & Е. Буйновські    2,000.00 

ПОЖЕРТВИ НА СЕСТРИЦТВО 

DONATIONS TO THE SISTERHOOD 

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

Ю. & В. Сергійчук            $20.00 

І. & М. Клен      20.00 

Л. & Й. Горощак              20.00 

Н. Забурська     20.00 

О. Пісецька               30.00 

Р. Башта & Г. Квятковська 100.00 

o. Ю. & добр. А. Гнатів    30.00 

С. Мала      20.00 

П. & М. Цехош     25.00 

Б. Богуславський     100.00 

М. Лозинська     20.00 

С. Рабська      20.00

 

ПОЖЕРТВИ НА ХОР 
DONATIONS TO THE CHOIR 

Галина Гринь   200.00 

 

 

Список включає пожертви від 19-го лютого до 1-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. 

 

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 
 

Квітень / April 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

8-ГО КВІТНЯ, НЕДІЛЯ 6:00 РАНКУ 

СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ – ПАСХА ГОСПОДНЯ 

ПАСХАЛЬНІ БОГОСЛУЖЕННЯ – ПОЛУНОШНИЦЯ, УТРЕННЯ І ЛІТУРГІЯ 
 

Після літургії посвячення пасок 
 

9-го квітня, 

понеділок 
Світлий Понеділок 10:00 ранку  

Св. Літургія 

15-го квітня, 

неділя 

Неділя 2-га після Пасхи. Святого 

Апостола Фоми. Антипасха. 

Голос 1 

10:00 ранку Літургія 

і загальна пасхальна 

Панахида 

22-го квітня, 

неділя 

Неділя 3-тя після Пасхи. Святих 

жінок мироносиць. Голос 2 
10:00 ранку  

Св. Літургія 

29-го квітня, 

неділя 

Неділя 4-та після Пасхи. Про 

Розслабленого. Голос 3 
10:00 ранку  

Св. Літургія 
 

ПРОВОДИ – ПОМИНАННЯ ПОМЕРЛИХ / GRAVESIDE MEMORIAL SERVICES:  
 

15-го квітня / 15 April – 12:30 Цвинтар Park Lawn (о. Юрій/Fr. George); 

2:00 Цвинтар cв. Володимира (Oakville) (о. Василь/Fr. Vasyl) 
 

22-го квітня / 22 April – 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 2018 рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь!  

 

All members of St. Andrew’s parish are asked to remit their membership dues for 
2018 at their earliest convenience. Thank you for your co-operation! 


