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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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“На цих горах . . .” 
 

13 грудня Православна Церква вшановує святого Андрія Первозваного, 

одного з 12 найближчих апостолів Христових. Він з’єднав своїми 

стопами Святу Землю та Київські пагорби, ще в далекому І столітті 

принісши сюди світло Євангелія та благословення Спасителя. 

 

 Святитель Іларіон, митрополит Київський, у своєму слові “Про 

закон і благодать” зауважував, що кожен народ має своїх просвітителів. 

І якщо Рим прославляє Петра і Павла; Ефес і Патмос – Іоана Богослова; 

Індія – Фому, а Єгипет – Марка; то Київські землі, за словами Нестора 

Літописця, були благословенні проповіддю першого з апостолів, Андрія 

Первозваного. 

 

 Бути першим завжди важко. Для цього потрібна мужність – саме 

таке значення має ім’я Андрій, і саме так звали простого галілейського 

рибалку, якому судилося стати першим апостолом Христовим. 

 

 Понад усе в житті він шукав Бога. Тому, коли почув проповідь Іоана 

Предтечі, пішов спочатку за ним і став його послідовником. Але одного дня 

на Йордан прийшов Ісус, побачивши Якого, Іоан промовив: “Ось – Агнець 

Божий”. Так Андрій зустрів Месію, на Якого чекав усім серцем. 

 

 Андрій привів до Господа свого молодшого брата Симона, якого 

пізніше Спаситель назве “Петром” – або “Камінь” – за твердість віри. А 

коли Господь запропонував іти за Ним, Андрій з повною рішучістю 

полишив рибальське приладдя і разом з братом вже ніколи не відходив 

від Спасителя, ставши свідком найважливіших подій Його земної 

проповіді, Хресної Жертви та Воскресіння з мертвих. 

 

 Після сходження Святого Духа апостоли розійшлися на проповідь. 

Шлях Петра скінчився в Римі. А шлях Андрія проліг на Схід. 

 

 Відразу кілька авторитетних істориків Церкви, починаючи від IV 

століття, свідчать, що згідно з жеребом, Андрію випала проповідь у 

країнах Причорномор’я і Скіфії – саме так у першому столітті нашої ери 
 



 

Апостол Андрій, названий Первозванним за те, що раніше від інших пішов за 
Христом, невідступно був поруч із Господом протягом всього земного служіння 
Ісуса Христа. Разом з іншими учениками святий Андрій удостоївся бачити 
Господа після воскресіння і бути присутнім на Єлеонській горі, коли Господь, 
благословивши учнів, вознісся. Після зішестя Святого Духа на апостолів святий 
апостол Андрій пішов із проповіддю у Скіфію – землі, на яких пізніше виникає 
наша Русь-Україна. 

Про благовістя апостола свідчать такі давні християнські письменники, як 
священномученик Іполит Римський (III ст.). церковний історик Євсевій 
Кесарійський (IV ст.) та ін. 

Київський собор 1621 року, у часи відродження Української Православної Церкви 
після унії, ствердив апостольське походження християнства на українських 
землях. У соборній постанові сказано: “Святий Апостол Андрій – перший 
архиєпископ Константинопольський, патріарх Вселенський і Апостол 
Український. На київських горах стояли ноги його, і очі його Україну бачили, а 
уста благословляли, і насіння віри він у нас насадив. Воістину Україна нічим не 
менша від інших східних народів, бо і в ній проповідував апостол”. 

Збирання відомостей про місію апостола до Скіфії розпочалось багато століть 
тому. Священномученик Климент Римський (І ст.) та автор слов’янської 
писемності рівноапостольний Кирило вивчали відомості про перебування 
апостола в Криму. 

Ченці Епіфаній та Яків, маючи в якості початкових джерел твори Климента 
Римського, Євагрія Понтійського та Єпіфанія Кіпрського, обійшли 
чорноморське узбережжя і зібрали перекази про проповідь апостола Андрія. 
Михаїл VII Дука писав великому князеві Всеволоду Ярославовичу про місію 
святого Андрія: “Священні писання і оригінальні історичні книги переконують 
мене, що наші держави мають одне походження і спільні корені, що одне і те ж 
спасительне слово дійшло до нас обох і ті ж самі свідки і предтечі божественної 
тайни принесли нам обом слово Євангелія”. 

Дочка Всеволода, Іоанна спеціяльно відвідала Константинополь, щоб зібрати 
відомості про місію апостола. Сучасні вчені дійшли до висновки, що Святий 
Андрій мандрував Скіфією від 10 до 20 років. 

Про життя й подвиги святого апостола Андрія свідчать численні реліквії, 
пов’язані із його служінням та його нетлінні мощі. В місті Синопі, ще у IX ст., як 
свідчать письмові джерела, показували кафедру апостола Андрія із чорного 
каменю. Як стверджують, у Києві в Успенському соборі Києво-Печерської лаври 
віками зберігався пояс апостола Андрія – його довжина була одиницею 
вимірювання для зодчих майже до XVII ст.  



називалися землі, де зараз живуть українці. 

 

 Отже, за переданням, пройшовши гирло Дунаю та узбережжя 

Чорного моря, Андрій з учнями дійшов по Дніпру до того місця, де 

тепер височіє славетний Київ. Роздивившись навколо, натхненний 

Духом Святим, Андрій промовив: “На цих горах засяє Божа Благодать, 

буде велике місто та Бог влаштує тут багато храмів”. Апостол піднявся 

на ці гори, поблагословив їх та поставив великий Хрест. Саме на цьому 

місці, за переказами, височіє нині Андріївська церква. 

 

 На своєму шляху Андрій зазнав чимало переслідувань від 

язичників. Проте проповідь його була щирою й успішною. Вона 

супроводжувалась масовим наверненням та численними дивами, серед 

яких – зцілення і навіть воскрешення померлих. І скрізь, де Андрій 

проходив, він засновував нові християнські спільноти та поставляв 

священників і єпископів. 

 

 Останньою точкою його місіонерської подорожі стало грецьке місто 

Патри, в якому святий прийняв мучеництво. Дивовижно, але Андрія спіткала 

схожа з Петром смерть – через розп’яття на хресті. Але форма хреста, на 

якому було розіп’ято святого Андрія Первозваного, відрізнялася від 

звичайного і нагадувала римську літеру Х. Згодом такий хрест увійшов 

до багатьох гербів та прапорів саме як “Андріївський”. 

 

 Вшановуючи першого, хто отримав високе звання Апостола 

Христового, та вітаючи іменинників, спробуймо успадкувати головні 

чесноти святого Андрія Первозваного: невичерпний запас любові до 

ближніх, духовну мужність та величезне бажання зустріти у своєму 

житті Бога. 

 

 А ще – будьмо разом з Андрієм хоч трохи апостолами, 

проповідуючи усім навколо Христа – і не лише словом, а й, перед усім, 

достойним життям та відповідними справами. І не забуваймо кожного 

дня наповнювати цей світ – добром. 
 

(Джерело: www.orthodoxy.org.ua) 
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4 грудня – Введення Пресвятої 
Богородиці у храм 

 

Введення Богородиці до Єрусалимського 
храму було явленням Її світові, а отже – 
мовчазною проповіддю близького пришестя 
Христового. Таким чином це святкування 
посідає особливе місце у сходинках нашої 
підготовки до Господнього Різдва. І саме від 
Введення в храмах лунають богослужбові 
різдвяні піснеспіви. 

Перші згадки про свято Введення дійшли до 
нас з IV століття, адже про нього розповідав 
святитель Григорій Нісський, а мати рівно-
апостольного царя Костянтина, цариця Єлена, 
збудувала один із перших Введенських храмів.  

Як розповідає передання, ще до народження 
своєї довгоочікуваної дитини батьки Діви 

Марії Іоаким та Анна пообіцяли, що присвятять Її Господу. Тому, коли  Марії 
виповнилося лише три роки, Іоаким та Анна виконали свою обітницю. Разом із 
друзями вони привели Її до Єрусалимського храму, який на той час був головною 
святинею юдейського народу. Лише тільки дитину поставили на першу сходинку 
храму, трирічна дівчинка без сторонньої допомоги пройшла всі 15 сходинок. Деякі 
джерела містять поетичну розповідь про те, що маленька Маріам, потрапивши до 
Храму, увійшла до центрального місця, що називалося Святая Святих, куди, за 
юдейським законом, не мали право заходити навіть священики, окрім одного 
разу на рік, коли Первосвященик приносив жертву за народ. 

Подія Введення Пресвятої Богородиці до Храму знаменувала собою важливий 
етап у справі нашого Спасіння, адже це стало початком Її духовної підготовки до 
майбутнього прийняття волі Божої та народження Христа Спасителя. Після 
Введення Пречистої Діви до Храму батьки залишили Її там для виховання, де 
Богородиця і перебувала в постійній молитві та праці до чотирнадцятирічного 
віку. Так Бог готував маленьку дівчинку на ім’я Маріам до великої мети – стати 
Матір’ю Спасителя Світу, Господа нашого Ісуса Христа. За Її подвиг 
самопожертви і смирення Церква пізніше назве Божу Мати чеснішою і 
славнішою навіть за небесних Херувимів та Серафимів. 

Цього святкового дня, за влучною думкою митрополита Антонія Сурозького, 
кожен із нас мусить взяти за приклад Пресвяту Богородицю та вступити своїм 
серцем в ті глибини молитви, благоговіння, любові і чистоти душі, що й 
складають наше справжнє, внутрішнє Святе Святих.                                                   



10 речей, які ви маєте дізнатися  

від священика про депресію 
 

 У мережі почався новий флешмоб – #faceofdepression. Його мета – 

показати, що людська депресія – це доволі неочевидний для сторонніх 

факт. І навіть якщо ви, або хтось із ваших близьких, щиро посміхаєтеся 

на фото та чудово проводите час із родиною та друзями, це зовсім не є 

підставою стверджувати, що у вас все добре. Багатьох людей, навіть 

тих, які постають перед вами з радісними обличчями на світлинах, від 

самогубства віддаляють усього лише кілька днів, або й годин. 

 

 Не займаючи багато вашого часу з самого ранку тоннами зайвої 

інформації на цю тему, хотів би все-таки пояснити декілька важливих 

речей, які повинні знати всі люди про цей небезпечний стан. 

 

1. Людина посміхається на фото не тому, що їй дуже добре, а тому, 

що вона хоче бути прийнятою в тому оточенні, в якому перебуває в 

певний момент часу. У дійсності, вона не тільки може відчувати себе 

самотньою, але й, при цьому ще й переживає нестерпні сором і провину 

за свої почуття та емоції. Через таку невпевненість і певні суспільні 

упередження людина з депресією готова страждати мовчки, посміхатися 

друзям, однак, ніяк не наважиться визнати всю згубність і небезпечність 

свого стану. Чим більше людина приховує свій стан, тим важче їй 

витримати його в собі, і тим більше їй стає очевидною власна 

“ненормальність”, непотрібність іншим і покинутість. Самі такі думки, 

найчастіше, і є поштовхом до самогубств. 

 

2. Зазвичай, депресією невірно називають стан поганого настрою, 

лінь, апатію, кволість. Без сумніву, до справжнього діагнозу входять ці 

симптоми. Однак, депресія не залежить від суворості погляду 

начальника, чи пори року. У дійсності, це серйозна психічна хвороба, 

при якій у людини немає ні сил, ні бажання філософствувати про свій 

стан. Їй не “погано”. Їй “ніяко” в сотій степені. Людина з депресію 

немає сил для життя, переживає внутрішню спустошеність, перестає 

адекватно сприймати себе та власну реальність. Усі свої проблеми вона 

бачить гіпертрофовано, а добрі речі, здобутки та позитив не помічає 



взагалі. У людини немає радості від життя, а всі речі, які її колись 

тішили – перестали існувати. Якщо такий стан триває від двох тижнів і 

більше – це вона. 

 

3. Людина обмежена істота. Тому, з самого початку психологи радять 

відділяти себе та своїй власні проблеми від проблем інших людей. Ми 

можемо спробувати комусь допомогти, але ні ми самі, ні навіть лікар чи 

священик не дають жодних гарантій у позитивній динаміці лікувального 

процесу. Будь-яка хвороба людини – це її особиста боротьба. І це треба 

прийняти тим, хто хворіє, й тим, хто хоче допомагати таким людям. 

Коли алкоголік після чергової ремісії знову впаде в “запій”, чи навіть, 

хтось із друзів накладе на себе руки, нашої вини в цьому немає. Маємо 

чітко усвідомлювати власні межі та можливості, незалежно від фіналу 

нашої проблеми. 

 

4. Чимало людей пробують “розвеселити” сумну людину, навіть не 

підозрюючи, що депресія – це назва цілої низки духовних, біологічних, 

психологічних і соціальних чинників. Отже, всяка депресія лікується 

лише в комплексі. Витягнути людину на дискотеку чи порадити “лопату 

в руки” – це зовсім не найкращий варіант допомоги. Хоча, найлегший, 

бо начебто знімає всю відповідальність із сторонніх людей за їхню без-

діяльність. Ще додам, що в деяких випадках саме трудоголізм і 

максимальне занурення людини в роботу є чудовим свідченням 

депресії. 

 

 Хоча депресія складна й багатогранна внутрішня проблема 

людини, її можуть викликати зовнішні чинники: розлучення, втрата 

роботи, втрата грошей, вихід на пенсію, смерть близької людини. 

Особливо хочу наголосити на проблемі алкоголізму. Етиловий спирт, як 

і всі інші речовини на його основі, є потужними депресантами. 

Алкоголік п’є для того, щоб “заглушити внутрішню біль”, у дійсності, 

свій стан лише погіршує. Приблизно те саме коїться з наркоманами. 

Наркотична та алкогольна залежність тісно пов’язана з депресією, на 

практиці являючи собою “зачароване коло”. Люди з депресією 

починають пити, а алкоголь, в свою чергу, депресію лише посилює. 

Відтак, лікуючи алкоголізм, лікарі найперше лікують депресію. 



5. Найкращий спосіб допомоги людині в депресії – це організація її 

зустрічі з психологом (психіатром) і священиком. Тут надзвичайно 

важливо згадати про те, що дорослих людей в нашій державі не можна 

лікувати насильно. Як і те, що психічні хвороби – це такі самі 

небезпечні хвороби, як і фізичні. А тому, їх також потрібно лікувати не 

соромлячись і не придумуючи собі зайвих виправдань. Психічні 

хвороби та психологічні проблеми – це те, що реально впливає як на 

якість нашого життя, так і на якість життя людей, які нас оточують. Тим 

більше, варто згадати й про психосоматику: найчастіше психічні хвороби 

впливають на перебіг наших тілесних болячок. Астма, язва, псоріаз, 

серцево-судинні захворювання, тощо – мають корінням психіку. 

 

6. Чимало людей не розуміють принцип дії антидепресантів, 

вважаючи їх за різновид наркотиків. Вони свідомо відмовляються від 

медикаментозного лікування, вважаючи, що так буде безпечніше та 

корисніше. Звісно, це не вірна позиція. Наркотики – це, переважно, 

речовини, які викликають стан наркотичного сп’яніння чи інші реакції, 

зумовлені власним хімічним складом. Антидепресанти – це речовини, 

які покращують природній процес метаболізму (циркуляції, обміну) 

необхідних речовин головного мозку. Зокрема, якщо існує ймовірність 

депресії, викликаної дефіцитом нейромедіаторів – серотоніну, 

дорфаміну чи норадреліну, то антидепресанти (“селективні інгібітори 

зворотного захоплення”) покращують роботу мозку, й жодних 

залежностей не викликають. 

 

 Існують лише три ймовірних негативних наслідки прийняття цих 

препаратів. 1) Якщо в людини депресія з інших причин, їй стане краще, 

але не ліквідує саму проблему. 2) Прийняття антидепресантів може 

викликати невеликі проблеми з травленням. 3) І найгірше – 

антидепресанти т.зв. третього покоління – мають “накопичувальний 

принцип”. У них немає моментального ефекту. Дія препаратів 

почнеться за 2-3 тижні після початку їх регулярного прийняття. Вони 

допоможуть покращити якість життя в майбутньому, але не зможуть 

одразу зняти з хворого весь тягар його хвороби. 
 

7. У багатьох випадках неправильна оцінка ситуації, а також, 

відсутність фахових знань людиною може завдати ще більших 



страждань хворому на депресію. Наше бажання допомогти, щирість 

стосунків, багатолітня дружба чи родинні зв’язки в даній ситуації ніяк 

не допоможуть, якщо ми не маємо елементарних навичок психології. 

Відомий “трикутник Карпмана” тут доволі очевидний: хворі на 

депресію люди приймають на себе роль жертви, а всіх інших оцінюють 

або своїми рятівниками, або агресорами. Якщо ви вже потрапили в таку 

ситуацію, намагайтеся робити все можливе, щоб не приймати участь у 

цих іграх. Не давайте собою маніпулювати, й одночасно, робіть все 

можливе, щоб людина з депресією знала, що вам можна довіряти і 

погодилася на лікування. 

 

 Люди в депресії часто починають вести асоціальний спосіб життя, 

починають пити, палити, їсти чи спати в непомірних кількостях. Також, 

надто часто люди намагаються знайти вихід із власної критичної 

ситуації покинувши дім чи вступивши в секту, яка пропонує йому 

швидкий і гарантований вихід із тупика. Найчастіше саме в стані 

депресії чоловіки вперше зраджують своїх дружин, а жінки в стані 

депресії починають захоплюватися зовнішніми релігійними обрядами. 

Тому, дуже важливо, щоб людина в стадії депресії знайшла в собі сили 

поспілкуватися з досвідченим і освіченим духівником, поради якого 

зможуть їй крок за кроком вибратися з ями. Православна антропологія 

володіє широким спектром знань стосовно способів лікування 

депресивних станій, відчаю, зневіри, тощо. 

 

8. Саме депресія найчастіше передує самогубству. А тому, в жодному 

разі не можна легковажити заявами чи натяками людини в депресії, яка 

говорить про те, що “їй набридло життя” чи що вона “скоро перестане 

страждати”. Людина з суїцидальними намірами одночасно і хоче 

померти, і хоче, щоб її хтось в цьому відрадив, захистив, переконав 

цього не робити. А тому, дуже часто найкращий доступний спосіб 

допомоги людині в її горі – просто вислухати її. Для цього вам потрібно 

лише здатність уважно слухати та (увага!) найменше говорити. Ваше 

завдання не давати жодних порад, не відповідати завченими 

беззмістовними фразами типу “візьми себе в руки”, “я тебе розумію”, 

“все буде добре” і т.д. Справа в тому, що більшість із подібних 

стандартних фраз лише на перший погляд можуть допомогти. В 



дійсності, якщо ви не священик і не психолог, не намагайтеся нікого 

лікувати – це може призвести до протилежного результату. Просто 

помовчіть і давайте людині виговоритися стільки, скільки їй потрібно. 

 

9. На думку вчених, “справжня” депресія обов’язково вимагає 

лікування та звернення в до спеціаліста. Лише в 40% випадків вона 

може пройти сама собою, однак, навіть у такому випадку – не повністю. 

У 50% людей з депресією вона повторювалася. А в 80% осіб з 

повторними депресіями була й третя. Саме тому, людям з депресивними 

симптомами варто перебувати під наглядом психотерапевта чи 

клінічного психолога, а також, регулярно приймати потрібні припарати. 

Найкраща профілактика депресії – чіткий розпорядок дня, спорт, 

дозовані фізичні навантаження. При чому, важлива не їхня 

інтенсивність, але регулярність. Не дні, а місяці. 

 

10. І найголовніше. У той час, коли лікувати депресію потрібно довго і 

складно, її профілактика, в принципі, не така вже й складна. Справа в 

тому, що людина, яка живе церковним життям, регулярно сповідається, 

причащається, має живий зв’язок із Богом і здоровий погляд на власні 

проблеми та хвороби, вже має неабияку ін’єкцію від депресії. Звичайно, 

просте, “автоматичне” та “формальне” відвідування храму не є 

панацеєю. Людина повинна не лише виконувати зовнішні вимоги 

благочестя, але й змінюватися внутрішньо, намагаючись ототожнити 

досвід свого власного життя з двотисячолітним досвідом життя Церкви. 

Звичайно, це для багатьох видається фантастикою, однак, досвід 

щасливого життя мільйонів віруючих категорично переконує – 

неможливе людям, можливо Богу! 
 

прот. Євген Заплетнюк 

 

 

 

 

 

 

   
 



Житіє св. Миколая, архиєпископа Мир Лікійського, Чудотворця 

Поміж різними празниками в честь Святих, що їх пам’ять відзначаємо в нашому 
церковному році, на осібну увагу заслуговує празник Миколая, прозваного 
Чудотворцем.  
 

У нашому народі цей святий почитається по-особливому, бо ж не було в 
минулому такої хати, де б не було ікони св. Миколая. Майже на кожному 
іконостасі можна зустріти його образ.  
 

І хоч по смерті його минуло вже понад півтори тисячі літ, а все ж живе св. 
Миколай в серцях мільйонів людей теплою іскринкою і милим дитячим 
спогадом.  
 

Не багато знаємо про життя Чудотворця. Відомо, що довгі літа Миколай був 
єпископом у Мирах, провінції Лікія (Мала Азія). Він же і брав участь у Першому 
Вселенському Соборі 325 року у Нікеї. Помер коло 345 року. Ціле своє життя 
присвятив він для діл милосердя до душі й тіла. Тому ще за життя звали його 
батьком сиріт, вдів, бідних. По смерті Господь прославив його даром творення 
чудес, за те й дістав назву великого чудотворця. Його славні чуда і були 
причиною швидкого поширення його культу.  
 

На українські землі шанування святого приходить одразу з християнською 
вірою. В другій половині ХІ збудована церква св. Миколая на могилі Аскольда. У 
Києві під покровом св. Миколая був оснований жіночий монастир, що його 
фундувала жінка князя Ізяслава Святославича (†1078). В цьому монастирі 
прийняла постриг мати Феодосія Печерського. У Львові найстаріша церква 
присвячена св. Миколаю датується ХІІІ ст.  

 

Його мощі в силу історичних подій потрапили 9 травня у м. Бар. З того часу 
святкується ще й “теплий" Миколай”. Особливе місце займає й почитання його 
святих ікон. Деякі з них уславилися чудами.  
 

Святий Миколай допомагає нам в кожній потребі. На хвалитних стихирах він 
згадується як рятівник, заступник, потішитель. У своєму заступництві він 
могутній перед Богом. Він у кожному ближньому бачив самого Ісуса, тому 
якнайскоріше відкликався на прохання помочі. Св. Євангелія каже, що на 
страшному суді Господь Бог судитиме нас за діла любові й милосердя. Про це 
запевняє нас сам Ісус Христос: “Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з 
моїх братів найменших – ви мені зробили: (Матф. 25:40). 
 

 

 



 

Великий угоднику і святителю 

Божий Миколаю, пастирю й 

учителю всіх, хто зі щирим 

проханням вдається за твоєю 

допомогою! Ти допомагав тим, які 

до тебе вдавалися, допоможи й мені 

в усіх труднощах і потребах життя 

мого. Коли прийде хвилина, де сила 

моя заслабка, де труднощі, що 

стають на дорозі життя мого, 

завеликі для мене, ти, угоднику 

Божий, подай мені помічну твою                   

      руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим,  

      хто у труднощах  і небезпеці пам’ятав про тебе.  

      Поблагослови мене святительською твоєю  рукою,  

     настав на стежку добру, запали в мені віру непохитну  

      і моли Христа Бога спастися душі моїй. Амінь. 
 
 
 

 
 

(ікона: с. Радруж, 1-ша пол. 15 ст.) 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

М. Лозинська (в пам’ять $50.00 

  Анастасії Пісоцької) 

В. Юровський (в пам’ять   80.00 

  батьків) 

Євгенія & Юрій Бабій  200.00 

  (в пам’ять Уляни & Петра 

  Чуприни) 

Фундація Святого         1,500.00 

  Володимира) 

Іван Клен (в пам’ять  500.00 

  матері, Фені) 

 

 

 

Список включає пожертви від 22-го жовтня до 19-го листопада. 

 

 

 

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. 
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3-го грудня, 

неділя 

Неділя 26-та після 

П’ятидесятниці. Голос 1 

10:00 ранку 

Літургія  

4-го грудня, 

понеділок 
ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ 

ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ 

І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ 

10:00 ранку  

Літургія 

10-го грудня, 

неділя 

Неділя 27-ма після 

П’ятидесятниці. Голос 2. 

ХРАМОВЕ СВЯТО І КАНОНІЧНА 

ВІЗИТАЦІЯ ЄПИСКОПА АНДРІЯ 

9:30 ранку Зустріч 

Владики Андрія 

10:00 Архиєрейська 

Свята Літургія 

12:30 Святковий обід 

з програмою 

17-го грудня, 

неділя 

Неділя 28-ма після 

П’ятидесятниці. Голос 3 
10:00 ранку  

Літургія 

19-го грудня, 

вівторок 
СВЯТИТЕЛЯ МИКОЛАЯ, 

АРХИЄПИСКОПА МИР 

ЛIКІЙСЬКИХ, ЧУДОТВОРЦЯ 

10:00 ранку  

Літургія 

24-го грудня, 

неділя 

Неділя 29-та після 

П’ятидесятниці. Голос 4 
10:00 ранку  

Літургія Після літургії 

до церкви завітає 

Святий Отець 

Миколай і обдарує  

дітей. Запрошуємо 

всіх дітей з родинами! 

31-го грудня, 

неділя 

Неділя 30-та після 

П’ятидесятниці. Голос 5 

10:00 ранку  

Літургія 
 

 
 

 
 

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! 


