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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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Триєдине джерело краси, людина як митець 
 

 Літопис Київської Руси року 6495 (тобто 987 по Р.Х.) виразно 

наголошує, що св. Володимир Великий і наші предки — київські русичі 

мали високорозвинений естетичний смак, а їхня релігійність опиралася, 

насамперед, на відчутті краси. Там же читаємо свідчення посланців св. 

Володимира, які досліджували різні релігії у різних країнах: 
 

Ми ходили до болгарів, і ми приглядались, як вони поклоняються у храмі, 

який зветься мечеттю, де вони стоять без пояса; (болгарин) 

поклониться і глядить сюди і туди, як біснуватий, і немає радості в 

них, а тільки смуток і сморід великий. Недобрий закон їх. І прийшли ми 

до німців, і бачили ми у храмах, як вони відправляли численні служби, 

але ми не бачили там жодної краси. І прийшли ми до греків, і завели нас 

туди, де вони служать своєму Богові, і ми не знали, чи ми були на небі 

чи на землі, бо на землі немає такого виду або такої краси, і ми не 

зуміємо того переповісти. Знаємо тільки те, що там Бог перебуває з 

людьми, і їх служба краща від всіх країн. Ми бо не можемо забути тої 

краси; кожний чоловік як спробує солодкого, то потім не сприймає 

гіркості, так і ми не можемо довше тут бути. 
 

З цієї цитати бачимо, що правда і добро Христової віри не подіяли на 

них так сильно, як це зробила краса і велич візантійської церковної 

архітектури, святих ікон, мозаїк, фресок і літургійного співу, чудових 

драматичних церковних обрядів. Отже, саме краса промовила виразно 

до їхнього відчуття містерії і вмотивувала правдивість Христової віри. 

Основою їхнього релігійного світогляду не була містерія, що наповняє 

страхом, ані містерія віри, яка промовляє до розуму, ані містерія 

доброчинності, любові чи милосердя, а саме відчуття Бога як таїни 

безконечної краси. 

 

 Але що таке краса? Загалом красу можна описати як гармонію 

єства чи істоти, блиск і витонченість форми, як безпосередню, кінцеву й 

ессенціальну посілість кожного правдивого єства. Насправді краса 

встановлює і доповнює всі інші ессенціальні характеристики єства. 

Тому в кожному об’єкті, в кожній речі одність, доброта, правда і краса 

взаємодоповнюють одна одну і зливаються в єдине єство. 

http://xic.com.ua/z-istoriji-dumky/3-bogoslovja/34-tryjedyne-dzherelo-krasy-ljudyna-jak-mytec


 Варто також пояснити різницю між внутрішньою і зовнішньою 

красою, яка дуже важлива у релігійній площині. Внутрішня краса має 

душевну та містичну природу. Вона вища і витонченіша ніж фізична, чи 

зовнішня краса. Акцентує не на зовнішній кількості, а внутрішніх 

якостях істоти. У раціональних істот вона підкреслює святість, 

духовність, внутрішню славу і велич, внутрішню, душевну силу ума і 

волі, внутрішні чесноти, внутрішню богообразність чи богоподібність. І 

саме це значення має монаший титул “преподобний” чи навіть 

“високопреподобний”, тобто людина, яка під впливом Божої ласки-

благодаті стала більш подібною до Бога, ніж інші. 

 

 Інколи у візантійській іконографії навмисне спотворюють обличчя, 

щоб підкреслити вищість внутрішньої краси, або краси душі чи духа. У 

таких випадках непривабливість обличчя відштовхує нас тимчасово і 

змушує зосередитись над виразом внутрішньої краси. Найпро-

мовистіший випадок спотворення людського обличчя на святих іконах 

можна спостерігати в іконі св. Христофора з собачою головою. Така 

ікона промовляє до нас, що не зовнішня, а внутрішня краса має вищу 

вартість перед Богом. Внутрішня і зовнішня краса позначається тими ж 

формальними характеристиками: простотою, пропорційністю, чистотою 

ліній, гармонією тощо. 

 

 Без сумніву внутрішня, або душевна краса належить до вищого 

порядку, ніж зовнішня, або фізична. Однак на різних ступенях 

інтенсивності кожна краса віддзеркалює єдину красу самого Бога. Тому 

застановимось над цим аспектом істини про красу. 

 

 Таїна самого Бога зі східньохристиянського погляду – це 

безконечна, свята, вічна, найдосконаліша і животворяща дійсність; це 

Триєдине Божество або один Бог у Трьох Особах. Триєдиний Бог – архетип 

краси, бо Його есенція прекрасна, і всі Три Особи безконечно гарні. 

 

 Триєдиний Бог є Творцем краси, бо Він . . . через свою присутність 

у Всесвіті об’являється, насамперед, через динамічну присутність 

Святого Духа – ікону Бога-Отця і Бога-Сина по лінії Їхньої краси, величі 

і слави, які є зовнішнім відблиском Божої Святості. Святий Дух 



об’являє нам відблиск Божої Святості як 

також недоступного і вічного Божого 

світла, життя любові Триєдиного Бога. Але 

заглибившись у містерію Божої краси, 

побачимо, що Бог Отець є Творцем усіх 

речей, і через них Він об’являє свою красу. 

Божий Син Господь Ісус Христос через 

вочоловічення є Богочоловіком або 

воплоченим Божим Словом, яке об’являє 

себе досконалою людиною і джерелом 

людської зовнішньої і внутрішньої краси. 

Знову ж Святий Дух об’являється через 

діяльність і динаміку всіх живих істот і 

наповнює їх Божою красою, бо Він – 

віддзеркалення святості, недоступного 

світла і краси Бога-Отця і Бога-Сина. 

 

 Відтак, вся сотворена чи матеріальна, чи духова дійсність – це 

ікона Божа, а тому і відблиск Божої краси. Однак людська істота з 

огляду на свій розум і раціональність, свобідну волю та естетичне 

почуття, яким вона сприймає красу – особлива Божа ікона, сотворена на 

образ і подобу Божу. Це означає, що людина є, насамперед, особою, 

тобто найвищим Божим творивом. Тому людська істота може розважати 

про власну красу і пізнати у собі образ і подобу Божу. Людина 

спроможна пізнати в собі присутність Триєдиного Бога, джерела краси 

або самої таки безконечної краси. Тому бути внутрішньо і зовнішньо 

гарним і творити красу — це конечна екзистенційна обставина і 

моральне зобов’язання кожної розумної істоти.  

 

 Більше того, для християнина, який живе і діє у Святій Трійці, бути 

гарним і творити красу є остаточним екзистенційним християнськими 

постулатом і моральним обов’язком. Занедбання цього обов’язку – гріх 

проти Святого Духа, який є Духом Божої Любові і Краси. Тому кожна 

людина має у собі оту Божу іскру мистецької творчості або сприймання 

краси. В одних ця Божа іскра більш розвинена, в інших менше, але вона 

завжди жевріє у кожному з нас. 



 Правдиве мистецтво, в такому значенні, як його розуміють 

християни – це спроба через творчу інтуїцію і душевне проникання зму-

сити німу природу промовити і розкрити свою таємницю. Здійснюють 

це мистці творчим словом поезії чи прози. Музики і композитори — 

творчими звуками, що зливаються в мелодію чи поліфонію. 

Образотворчі митці та іконописці роблять це фарбами, відтінками, 

формою і гармонією зображення. Хореографи і танцюристи 

намагаються рухом людського тіла створити ту гармонію дії, яка 

висловлює все наше життя і наші почування. Всі форми мистецтва, 

свідомо чи несвідомо, мають релігійний вимір, бо кожне мистецтво, в 

остаточному аналізі є спробою охопити і розкрити нові аспекти 

Триєдиного Бога, Його Святості, Блаженства, слави, краси, правди та 

всіх інших Божих атрибутів. І саме в цьому причина, чому поетів та 

інших мистців називають “натхненними”, або “повними Бога”, чи 

“повними Божої сили” і в позахристиянському світі. Це тому, що 

справжні митці – виняткові харизматики, які прагнуть до Бога-Отця 

через Сина й у Святому Дусі, але в аспекті краси, слави і зовнішнього 

світла. Науковці націлені до Бога в основному у площині вічної, святої, 

безконечної і незбагненної істини. Доброчинці, чи філантропи осягають 

Бога через волю і в аспекті найвищого і безконечного Добра. Ці три 

категорії людей об’єднує любов до Бога, і вони мусять себе 

взаємодоповнювати. На всіх них впливає Святий Дух, Дух Божої 

Істини, Божого Милосердя, чи Доброти і Дух Божої Слави, чи Краси. 

 

 Свята ікона стала символом східного християнства, бо вона справді 

є вершиною християнського мистецтва. Святі ікони пишуть не для того, 

щоб навчати глядача. Зрозуміло, що ікона виконує також важливу 

дидактичну роль, бо подає науку Христової віри або святе Богослов’я 

барвою і формою, видом і відтінком світла. Одначе первісна функція 

ікони в тому, щоб бути каналом Божого світла, тобто інструментом 

молитви і спільноти з Богом-Отцем через Сина й у Святому Дусі. Тому 

ікона – символ Божої ласки-благодаті і Божественного життя. Це вираз 

Божого життя, яке просвічує, очищає від гріхів і всякої нечистоти, 

підносить вгору, обожує і прославляє людську істоту і все твориво. 

Тому свята ікона є символом надії і єдності людини з Триєдиним Богом, 

а також Божого життя, світла і любові у нас. Цей погляд на ікони постає 



цілком виразно з молитов, які промовляє 

священик під час обряду посвячення ікон.  

. . . 
 

 Наша свята Літургія – один із 

найкращих релігійних творів людства. 

Вона є не лише викладом глибокого 

Богослов’я. Не лише вчить нас, як треба 

по-християнськи жити і діяти, але також, 

як маємо сприймати красу і жити 

правдивим релігійно-мистецьким життям. 

До прикладу, в заамвонній молитві 

читаємо: 
 

Господи, ти благословляєш тих, що Тебе 

благословляють, і освячуєш тих, що на 

Тебе уповають, спаси людей Твоїх і 

благослови насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, 

що люблять красу дому Твого: Ти їх прослав божественною Твоєю 

силою і не остав нас, що уповаємо на Тебе. 
 

Тут криється дуже глибока богословська думка: Бог освячує тих, які 

містичною візією бачать Божий Дім, Боже Царство і люблять його 

красу. А та краса – відблиск найвищого й есенціального Божого 

атрибуту, тобто Святості. Через сприймання краси людина починає 

учащати у Божій Славі, бо Триєдиний Бог своєю силою, своєю 

несотвореною енергією прославляє тих, що люблять Божу красу. 

 

 Другий приклад – це молитва, яку відмовляють єпископи, 

священики і диякони, коли зодягають стихар: 
 

Возрадується душа моя в Господі, бо облачив мене в ризу спасенну й 

одежею радості зодягнув мене; як на жениха, положив на мене вінець і, 

як невісту, украсив мене красою. 
 

У символічний спосіб тут ідеться про ласку священства, яке переодягає 

і преображає людину на службу Богові. Це теж містичне весілля між 

Богом і людиною, присвячене офіційному Божому культові. Але дуже 



цікаво й те, що тут мовиться про прикрасу людини і участь людини у 

Божій красі. 

 

 Є дуже багато прикладів поняття і функції краси в нашій Святій 

Літургії. Ось, до прикладу, постійно повторюється вірш: Господь 

воцарився, в красу одягнувся, одягнувся Господь у силу і перепоясався. 

Йдеться про об’явлення Бога людині, яке має багато різних виявів, один 

з яких — це Бог, зодягнений у красу. 

 

 Грецька церква співає на малій вечірні в день Успення Пресвятої 

Богородиці такий гімн:  
 

Які духовні пісні ми повинні тепер принести Тобі, о Пресвята? Бо Твоїм 

безсмертним успенням Ти освятила цілий світ, і Ти була перенесена до 

місць вище цього світу, щоб там глядіти на красу Всемогучого і, як 

його мати, радуватись безмірно нею (тобто красою). Тебе 

супроводять чини ангельські, о пречиста Діво, і душі праведних. 

З’єднайся з ними і проси для нас миру і великої милості.  
 

Важливим твердженням у цьому гімні є остаточне, есхатологічне і вічне 

бачення та контемпляція Божої краси. У небі не будемо мати віри, бо 

бачитимемо Бога віч-на-віч. Не потребуватимемо надії, бо Триєдиний 

Бог буде нашою посілістю на віки віків. Залишиться лише Любов і вічне 

сприймання безконечної Божої Краси, яка буде для нас джерелом 

вічного щастя і радості. А тому молімось щиро, щоб ми спаслись 

завдяки Божій ласці і осягнули вічну Божу красу в небі.  
 

о. д-р Петро Біланюк 
 

(Джерело: Журнал “Християнин і світ”) 

 

 
 

 
 



 

14 серпня – Винесення чесних древ животворчого  
хреста Господнього; мучеників Маккавеєвих 

 

Це торжество прийшло з Візантії, з Царгорода. Суть його полягає у 
перенесенні з імператорського палацу до храму Софії частини хреста 
Господнього, що збереглася. Протягом двох тижнів цю святиню носили по 
столиці для очищення міста від епідемії. За допомогою хреста освячували 
і воду, щоб була чистою. У Київській державі цей звичай перетворився на 
хресні ходи до водоймищ, де вода освячувалась, і після цього всі купалися та 
купали худобу, щоб очиститися від лихої сили й запобігти хворобам.  
 
Під час цього свята на Богослужінні відбувається винос хреста на 
середину храму і вшанування його, а після Літургії – водосвяття. 
 
Цього ж дня Церква вшановує пам’ять семи мучеників Маккавеєвих, 
матерi їхньої Соломонiї та учителя їхнього Єлеазара (166 р. до Р. Х.). 
Мучеників звали: Авім, Антонін, Гурій, Елеазар, Евсевон, Адім і Маркелл. 
Вони всі загинули від сирійського царя Антіоха Єпифана. Прихильний до 
еллінського культу, цар увів у Єрусалимі та всій Юдеї язичницькі звичаї. 
Опоганив храм Господній, поставивши в ньому статую Зевса 
Олімпійського, до поклоніння якому примушував юдеїв.  
 
Багато відійшли тоді від Істинного Бога. Проте були й такі, які глибоко 
сумували про падіння народу Божого і продовжували вірити в майбутнє 
пришестя Спасителя. Дев’яносторічний старець законовчитель Єлеазар із 
твердістю пішов на муки і помер. Таку ж мужність показали його учні – сім 
братів Маккавеїв та їхня матір Соломонія. Цей подвиг надихнув Юду 
Маккавея, він підняв повстання проти Антіоха Єпифана і з Божою поміччю 
здобув перемогу, очистивши Єрусалимський храм від ідолів. Про всі ці 
події розповідається в біблійній Другій книзі Маккавеїв. 
 
Також це свято називають Медовий Спас – цього дня святять 
свіжовикачаний мед і зілля. Як відомо, раніше не було багатьох 
фармацевтичних препаратів, хворих лікували травами, які обов’язково 
освячували в храмах. Цей звичай зберігся й до наших днів: люди 
приходять у церкву з букетом лікарських рослин, який насправді є 
символом вдячності Творцеві та віри у те, що все в руках Божих. Від цього 
дня розпочинається двотижневий Успенський піст – Спасівка, який 
триватиме до 28 серпня – свята Успіння Пресвятої Богородиці.  
 



Преображення Господнє: 
Божественна велич та слава Сина Божого   

 

Сьогодні вся повнота Православної Церкви згадує одну з ключових і 
знакових подій земного життя Ісуса з Назарету – Преображення Господнє. 
І наша з вами мета сьогодні полягає в тому, щоб ще раз подумки 
зануритись у цю євангельську подію і віднайти глибинний зміст у всіх тих 
деталях біблійної розповіді, які ми знаходимо у трьох з чотирьох авторів 
канонічних Євангелій – Матвія (17:1-6), Марка (9:1-8) та Луки (9:28-36).  
 
Преображення Христа – одна з найважливіших євангельських подій, 
котрій за століття існування Церкви Божої присвячено тисячі проповідей. 
За свідченням всіх без виключення святих отців та вчителів Церкви, 
основний сенс цієї події полягав у тому, що Господь, через згадане в 
біблійному тексті надприроднє сяйво, явив Своїм найближчим учням – 
Петру, Якову та Іоану – Своє істинне Божественне єство, котре до цього 
було зовсім неочевидним для Його учнів та послідовників. Як пише один 
відомий сучасний богослов, під час преображення Ісус показав Себе трьом 
обраним апостолам у неприхованій Божественності, тоді як раніше, в земному Його 
житті, вона була під покровом немічі людської плоті.  
 
Апостол та євангеліст Марк у своїй розповіді про сьогоднішню подію 
також підкреслює той вельми цікавий нюанс, що Божественне сяйво, яке 
охопило Спасителя на г. Фавор, було настільки сильним, що воно навіть 
оновило та вибілило одяг Христа (див. Мк. 9:3). Сучасний дослідник 
Євангелія від Марка, митр. Вресфенський Димитрій (Тракателліс), у своєму 
тлумаченні цієї біблійної книги зазначає: Слава і світло є настільки великими, 
що вони не обмежуються особистістю Ісуса, а торкаються і Його одежі. Месія 
відкривається у всій своїй чудесній славі і божественній величі. Чиста сцена теофанії 
[богоявлення] воістину дихає божественною потужністю. 
 
Одразу ж може виникнути питання: невже у Христа були якісь улюблені 
учні серед 12-ти, якщо Він взяв з Собою у такий відповідальний момент 
лише трьох із них? Дійсно, саме це ми і можемо впевнено стверджувати на 
основі євангельських текстів. Саме ці три апостоли, Петро, Яків та Іоан, 
були присутніми при багатьох важливих євангельських подіях; наприклад, 
при воскресінні доньки Яіра (Мк. 5:35-43) та у Гефсиманії напередодні 

http://www.cerkvacherkasy.info/index.php/entertainment/entertainment-news/dukhovnist/1477-bozhestvenna-velych-ta-slava-syna-bozhoho-propovid-na-preobrazhennia-hospodnie


Іудиної зради (Мк. 14:33-42). Ми не 
можемо однозначно сформулювати ті 
причини, завдяки котрим ці три 
апостола були наближені до свого 
Божественного Вчителя особливим 
чином, адже біблійні тексти нам нічого 
не сповіщають з цього приводу і будь-
які здогадки були б не більше, аніж 
безпідставними спекуляціями. Але 
безумовним фактом лишається те, що 
саме Петро, Яків та Іоан мали певну 
особливу духовну спорідненість з 
Христом і саме вони складали коло 
найближчих учнів Спасителя навіть в 
межах 12-ти апостолів. 
 
Хотілося б звернути увагу на той 
цікавий факт, що під час перебування 
Господа і трьох апостолів на г. Фавор 
з’явився їм Ілля з Мойсеєм; і розмовляли з 
Ісусом (Мк. 9:4). Для чого ж явились ці 
два великих герої Старого Завіту? Цікаву відповідь на це питання дає свт. 
Іоан Золотоуст (+407) у своєму тлумаченні на Євангеліє від Матвія: Оскільки 
одні з народу вважали Христа за Іллю, інші за Єремію, інші за кого-небудь з древніх 
пророків, то і являються основні пророки, щоб видно було відмінність рабів від Господа. 
Тобто, на досить слушну та глибоку думку Золотоуста, Мойсей та Ілля 
з’явились у момент Преображення саме для того, аби підкреслити ту 
безкінечну прірву, ту безмежну якісну відмінність між найвеличнішими 
праведниками Божими та між Самим Втіленим Богом, Котрий явив Себе 
світові в Особі Ісуса Христа. 
 
У явленні цих двох великих Божих мужів та одних із ключових та знакових 
фігур Старого Завіту був наочно продемонстрований взаємозв’язок 
цілісного домобудівництва нашого спасіння, а також безперервність історії 
спасіння людства, яка складається з двох взаємодоповнюючих та 
взаємозалежних складових – Старого і Нового Завітів. Ця картина, що 
розгорнулась перед поглядом апостолів на г. Фавор дві тисячі років тому, 

 
 

Преображення Господнє 
19-го серпня 



красномовно засвідчила, що Старий та Новий Завіти не протирічать одне 
одному; навпаки, вони підтверджують і доводять істинність та значущість 
одне одного. 
 
Мойсей та Ілля самою своєю появою неначе легітимізують життя та слова 
Христа, вони підтверджують, що Преображення Христове – це не просто 
якийсь ефектний фокус, якесь приголомшливе, шокуюче та видовищне 
шоу, а це є подія епохального значення, це є надприродний метафізичний 
доказ того, що саме ось ця Людина, Ісус з Назарету, є істинним Носієм як 
всіх властивостей невидимого та неосяжного Яхве, так і Благої звістки про 
Царство Боже, котре являється в цей світ. Ілля та Мойсей – це живі 
уособлення закону та пророків, тому абсолютно справедливим є вислів 
одного з відомих богословів ХХ ст., котрий писав, що у явленні Іллі та 
Мойсея закон і пророки висловлюють Йому свою пошану  
 
Раптова поява цих двох пророків означала також і те, що про якусь 
“деактуалізацію” пророчих писань Старого Завіту та про удавану втрату 
ними свого значення в новозавітну еру не може бути й мови. Адже пророчі 
писання, переважно, свідчили саме про Христа і тому вони зберігають 
свою силу і необхідність в житті вже християнської Церкви як яскраві 
свідки того напруженого очікування Месії, котрим жили праведні люди 
старозавітного періоду протягом багатьох століть. 
 
В розповіді про подію Преображення, котру ми знаходимо в Євангелії від 
Луки, ми бачимо цікаву деталь: євангеліст розповідає нам про те, що ці два 
пророки, котрі явились у славі у присутності Сина Божого, говорили про 
вихід Його, котрий Йому належало звершити в Єрусалимі (Лк. 9:31). Про який 
“вихід” йде мова? По-перше, про завершення земного життя Сина Божого, 
котре невпинно та неминуче наближається (див. 2 Пет. 1:15); по друге, про 
Його прямування назад до Свого Отця, від Котрого Він вийшов (див. Ін. 
16:28), про повернення Спасителя в ту вічну Небесну славу, котра 
належить Йому від створення світу. 
 
Крім того, також постає інше питання: чи не є той “вихід” Ісуса, про 
котрий розмовляли Мойсей, Ілля та Спаситель, і про котрий нам 
розповідає Лука в Лк. 9:31, чимось на кшталт алюзії на відому старозавітну 
подію Виходу євреїв з єгипетського рабства? Безумовно, так і є. Справа в 



тому, що Вихід євреїв з Єгипту за наказом Всевишнього і під керівництвом 
Мойсея став найризикованішою подорожжю, найбільш непередбачуваним 
паломництвом в історії людства. І саме щось подібне належало пережити і 
Спасителю. Згодом, буквально одразу ж після події Преображення Він Сам 
вирушив до страшної і, як потім виявилось, останньої Своєї подорожі до 
Єрусалиму, де Він і віддав Своє життя заради спокути гріхів роду 
людського. 
 
Преображення Господнє, окрім усього іншого, це ще й своєрідна 
демонстрація того, чого потенційно може досягти будь-яка віруюча 
людина, і що чекає на кожну боголюбиву душу за порогом земного життя. 
Свт. Лев Великий (+461) у своїх роздумах на подію Преображення писав: 
Ісус потурбувався, щоб уповання Його Церкви встало на міцний фундамент, щоб все 
Тіло Христове знало, яке преображення має з ним відбутись, і щоб всі його члени були 
абсолютно впевнені, що вони причастяться Слави, котра раніше вже була закарбована 
на їхньому Главі. 

 
Отже, враховуючи все вищесказане, ми можемо із впевненістю 
стверджувати наступне: під час великої біблійної події Преображення 
Господнього Христос відхиляє і перед Своїми учнями, і перед усіма нами 
завісу таємниці і, умовно кажучи, показує нам шматочок раю. І нехай 
навіть зовсім ненадовго, нехай навіть краєчком ока, але, тим не менш, саме 
в момент Преображення Христового три апостоли стали свідками тої 
прийдешньої реальності, котра нині доступна для всіх істинних дітей 
Божих, і про котру апостол Павло згодом напише: Не бачило того око, не 
чуло вухо, і не приходило те на серце людині, що приготував Бог тим, хто любить 
Його (1 Кор. 2:9). 

 
І лишається тільки побажати всім нам, дорогі брати та сестри, щоб подія 
Преображення Христа, це раптове вторгнення в наш обмежений 
матеріальний світ чогось вічного, надприродного і Божественного, стало 
постійним нагадуванням для всіх нас про ту велику та втішну істину, що ми 
тепер – діти Божі; але ще не відкрилось, чим будемо. Знаємо тільки, що коли 
відкриється, будемо подібні до Нього, тому що побачимо Його, яким Він є (1 Ін. 3:2). 

 

прот. Андрій Шиманович 
 

(Джерело: www.cerkvacherkasy.info) 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

В. Юровський (в пам’ять  $40.00 

  батьків) 

В. & Е. Буйновські        1,000.00 

Я. Глібова    100.00 

 

 

 

 

 

 

Список включає пожертви від 2-го липня до 22-го липня. 

 

 

 

 

 

 

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: 9 серпня – св. Великомученика і Цілителя Пантелеймона. 

   Ікона: Візантія, XII ст. 
 

Cover:   9 August – Holy Great Martyr and Healer Panteleimon.  

   Byzantine icon, 12th 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 

Серпень / August 2018 
 

5-го серпня, 

неділя 

Неділя 10-та після П’ятидесятниці. 

Голос 1. СВЯТКУВАННЯ ХРЕЩЕННЯ 

УКРАЇНИ І 100-ЛІТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ 

(1918-2018) 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

Після Літургії – 

Хресний хід, 

освячення води і 

квітів 

12:00 Святковий 

обід (вступ – $30) 

12-го серпня, 

неділя 

Неділя 11-та після П’ятидесятниці. 

Голос 2  

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

14-го серпня, 

вівторок 

 

ПОЧАТОК УСПЕНСЬКОГО ПОСТУ 
 

19-го серпня, 

неділя 

Неділя 12-та після П’ятидесятниці. 

Голос 3. ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА, 

БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА 

ХРИСТА 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

Після Літургії – 

Освячення плодів 

26-го серпня, 

неділя 

Неділя 13-та після П’ятидесятниці. 

Голос 4 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

28-го серпня, 

вівторок 
УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ 

НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ 

МАРІЇ 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

 


