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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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Про чесноту лагідності 
 

 Зупинимо нашу увагу на одній з чеснот – лагідності. Невже таке 

велике значення лагідності, що Свята Церква вказує на цю чесноту 

душі, як на вищу гідність? Зі свого досвіду ми знаємо, що лагідну 

людину люди часом не помічають і навіть зневажають. Чи не даремно 

говорить Писання: що високе в людей, то мерзота перед Богом (Лк. 

16:15). Ще в Старому Завіті Бог сказав устами пророка: ось на кого Я 

спогляну: на смиренного та на розбитого духом і тремтячого над Моїм 

словом (Іс. 66:2). 

 

 Лагідність – наслідок найбільшого смирення, саме тому вона 

виявляє духовну зрілість людини. Лагідність – це такий постійний 

душевний настрій, в якому людина сама не гнівається, і інших не 

дратує, ніколи не відповідає образою на образу. 

 

 Люди іноді вважають таку поведінку ознакою малодушності, але 

це, навпаки, прояв великої мужності душі. Святий Іоан Золотоуст 

говорить: “Лагідність – ознака великої сили щоб бути лагідним, для 

цього потрібно мати благородну, мужню душу”. За словами святого, 

людина, яка ображає ближнього, принижує свою гідність, а той, хто 

покірно переносить образи, підноситься до небес. 

 

 Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю (Мт. 5:5), тобто 

Царство Боже, – каже Христос Спаситель. Але Царство Небесне, за 

словом Господнім, здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, 

здобувають його (Мт. 11:12). Значить, для того, щоб здобути лагідність, 

необхідно придушити і викоренити в собі згубні пристрасті – гордість, 

самолюбство, марнославство, а також грошолюбство, зажерливість та 

інші. Боротьбу з цими пристрастями святий апостол Павло називає 

розп’яттям плоті своєї з пристрастями і похотями (Гал. 5:24), вказуючи 

на те, якого напруження волі вимагає від людини ця боротьба. Але душа 

котра догоджає тілові неохоче вступає в таку боротьбу, тому-то і мало 

серед нас переможців, тобто істинно лагідних християн. 
 

 Сам Христос Спаситель заповідає нам: навчіться від Мене, бо Я 

лагідний і смиренний серцем (Мт. 11:29). “Будемо наслідувати Христа, 



– закликає святий Іоан Золотоуст, – 

Його називали біснуватим і 

шаленим люди, які отримали від 

Нього благодіяння, і називали не 

раз і не двічі, але багато разів; 

однак Він не тільки не мстив їм, 

але не переставав їм благодіяти. За 

них Він душу поклав, клопотав 

перед Отцем. Перенесемо спокій-

ною душею образи, пам’ятаючи, 

що лагідність робить нас 

послідовниками Бога. Господь силу 

свою показав, Він потряс землю, 

воскресив мертвих, день зробив 

вночі, але не покарав нікого . . . 

Коли ти піддасися тяжкому осуду, 

згадай лагідність Христову, і придбаєш брата чи сестру, в іншому 

випадку ніколи не припиниться ворожнеча”. 

 

 Лагідність робить нас друзями Божими. Святий Іоан Ліствичник 

говорить: “У лагідних серцях спочиває Бог, а бунтівна душа – осідок 

диявола”. І преподобний Пімен Великий повчає: “Злоба ніколи не 

знищить злоби, але якщо хто тобі зробив зло, ти йому зроби добро, і 

добро твоє переможе злобу”. 

 

 Істинність цих слів преподобного авви Пімена підтверджує 

приклад зі Святого Письма. Так, в 1-й Книзі Царств говориться про те, 

як цар Саул переслідував Давида і той змушений був переховуватися в 

горах. Одного разу Давид зі своїми друзями сховався в печері. Туди, не 

знаючи про це, увійшов беззбройний Саул. Друзі намовляли Давида 

вбити його. Але він тільки тихенько піднявся і відтяв полу Саулового 

плаща, а друзям сказав: Борони мене Господь, щоб простягнути руку свою 

на нього, бо він – помазаник Господній (1 Цар. 24:7). А коли Саул вийшов 

з печери, Давид наздогнав його на дорозі і сказав: батьку мій, поглянь на 

полу плаща твого в руці моїй; я відрізав його, а тебе не вбив; Пізнай та 



переконайся, що в моїй руці нема зла, ні підступності, і я не згрішив 

проти тебе, а ти шукаєш душі моєї, щоб відняти її (1 Цар. 24:12). 

 

 Тоді розплакався Саул і сказав до Давида: Ти вище від мене, бо ти 

робив мені добро, а я робив тобі зло. Бо ти сьогодні, що зробив зо мною 

добро тим, що Господь видав мене в твою руку, а ти не вбив мене (1 Цар. 

24:18-19). І примирилися вони, і пішов Саул до свого дому (1 Цар. 24:23). 

 

 Наскільки велика сила лагідності, говорить приклад з життя святої 

мучениці Фавсти. Юну дівчину піддали тортурам за сповідання віри але 

вона явила таку твердість віри і непохитність, що імператор зважився 

обрати найжорстокішого ката, який змусить християнку до зречення. 

Незабаром знайшовся нелюд на ім’я Максим, кровожерливість і 

безсердечність якого перевершували будь-які уявлення про жорстокість. 

Він піддав Фавсту тортурам, які, здавалося, не могла б винайти не 

тільки людська, але і демонічна злість. Однак свята мучениця, 

переносячи стругання залізними кігтями і обпалення вогнем, лагідно 

взивала до Бога: “О мій Господи, возлюби Максима, просвіти його 

вірою й утверди в страху Твоїм”. Чим нестерпнішими ставали 

страждання мучениці, тим з більшою ретельністю молила вона Бога про 

просвічення і спасіння свого мучителя. Не винесло кам’яне серце 

мучителя лагідної молитви святої мучениці, і вигукнув Максим: “Я теж 

християнин”, і разом з Фавсту прийняв вінець мученика. 

 

 Отже, приклади святих вчать нас, що не можна досягти моральної 

досконалості і святості, не здобувши лагідності. Та інакше і бути не 

може, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать (Ін. 4:6). 

Отже, коли ми виховаємо в собі лагідність, тоді за допомогою благодаті 

Божої придбаємо й інші чесноти. Тому і Господь наш Ісус Христос, що 

явив нам Собою образ лагідності, заповідає нам, кажучи: навчіться від 

Мене, бо Я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам 

вашим (Мт. 11:29). 
 

прот. Іван Голуб 

викладач ЛПБА (ПЦУ) м. Львів 
 

… 



Стрітення — це зустріч не зими 

з весною, а людини з Богом 
 

Дуже часто від людей у відповідь на 

запитання, як вони розуміють свято 

Стрітення, доводиться чути, що це 

нібито зустрічається весна з зимою або 

безліч інших народних варіацій. Звісно, 

у наш час інформації про це свято стає 

дедалі більше. Але як можна окреслити 

справжній християнський зміст цього 

свята для людини, яка, зрештою, знає його правдиву історію – історію зустрічі 

старця Симеона Богоприїмця і Богонемовляти Ісуса Христа? 

Нам треба дещо змінити намагання відкинути народну думку про те, що це 

свято зустрічі зими з весною. Чому? Тому що Церква має наповнювати його 

сенсом. І це свято – свято зустрічі людини із Богом. 

Є біблійна подія – зустріч зі старцем Симеоном, який прожив довге життя в 

очікуванні того, щоб побачити спасіння світові. Взявши на руки Богонемовля, 

він сказав: “не я Тебе тримаю, а Ти мене тримаєш” і подякував за те, що він 

може відійти до вічності. 

Ми завжди говоримо, що день Стрітення – це свято зустрічі людини з Богом. 

Ми маємо зустрітися із Богом у нашому серці. Ми маємо зустріти Бога в тій 

людині, яка поруч із нами, допомогти їй, і допомігши їй, зробити щось і для 

власного вічного життя. Ми маємо зустрітися із Богом, який є любов’ю. І тому, 

дійсно, для православних в ці дні сердечка довкола іншого свята – це 

нагадування про серце Боже і про те, що має бути любов до Бога в серці. 

Повертаючись до зими й весни, можна сказати, що зустріч зими з весною – це 

образ того, як віра має розтопити лід нашого серця, лід наших гріхів, які 

покрили все те живе, що має рости в нашій душі. Тому, споглядаючи на зміни 

у природі, ми маємо розуміти, що людина має переходити від зими і тьми до 

сонця і весни. І ця весна для нашого серця – це наша зустріч із Богом – 

Стрітення Господнє. 

прот. Георгій Коваленко 

(www.orthodoxy.org.ua) 
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Притча про митаря  

і фарисея 
 

 Ось він увійшов до храму, 

не зупинився біля дверей, не 

згадав, що знаходиться у храмі 

Бога Живого, що немає 

творіння, яке не повинно було б 

впасти перед Ним з трепетом, 

страхом і любов’ю. Він 

прийшов впевненою ходою і 

зайняв своє місце у храмі – він 

на це місце “має право”; він 

живе гідно, за правилами 

Церкви, і тому стоїть він там, де 

має право стояти. 

 

 Хіба це не страшно, хіба це так не схоже на нас? Як часто ми 

знаємо, що у нас є перед Богом, серед людей місце і що є у нас місце, я 

не говорю – у храмовій будівлі, але в тому таємничому, невимовному 

храмі, який є світобудовою, трепетно зібраною довкола Живого Бога 

свого. Ми також часто думаємо: “Моє місце – тут, а його – там”. 

 

 А “там” стояла людина, яка за людським судом дійсно не мала 

ніякої дороги вперед, в передні ряди праведників Господніх. Він був 

збирачем податі, але як він відрізнявся від наших сучасників! Він 

просто був прислужником окупантів-римлян, які загарбали народ 

ізраїльський, усіляко його утискали і шукали ж в його середовищі таких 

самих людей, які будуть тільки займатися поборами, збирати для них 

данину. І звичайно, таких людей усі ненавиділи, тому що законом 

їхнього життя було здирництво, була твердість, була жорстокість, була 

безпощадність. 

 

 Не тільки цьому, мабуть, навчився митар у тому страшному, 

жорстокому житті, яке він вів серед подібних і серед жертв людського 

озлоблення.   Він навчився, що не вижити людині у страшному суспільстві, 
 



 

Для деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі й ні за що 

мали інших, він сказав цю притчу: “Два чоловіки зайшли в храм 

помолитись: один був фарисей, а другий – митар. Фарисей, ставши, 

молився так у собі: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди – 

грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей митар. Пощу двічі на 

тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину. А митар, ставши 

здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи: 

Боже, змилуйся надо мною грішним! Кажу вам: Цей повернувся 

виправданий до свого дому, а не той; бо кожний, хто виноситься, буде 

принижений, а хто принижується, – вивищений”. (Лк. 18:9-14) 
 

 

якщо хоча б на мить не буде призупинятися закон, якщо хоча б на мить 

не буде виявлятися жалість, милосердя. Якщо усе йтиме по писаному, 

якщо усе буде робитися так, як за правом можна чинити, то жодна 

людина не вціліє. 

 

 Ось він став біля дверей, знаючи, що за правдою людською і за 

правдою Божою він заслуговує таку ж саму безжалісну жорстокість, яку 

він сам використовує щодня. І він став там, б’ючи себе в груди, бо знав,  

що заслужити ніякого милосердя не можна, – милосердя не заслужути, 

ніякого милосердя купити не можна, ані бути достойним його не можна 

– його можна лише виблагати. Воно може прийти як чудо, як 

незбагненне, зовсім не очікуване чудо, коли праведність схиляється 

перед гріхом, коли милосердя раптом проривається там, де повинна 

була б виявитися правда – висока, безжалісна правда. Він стоїть весь у 

гріху своєму, не насмілюючись увійти у сферу правди Божої, тому що 

там для нього немає прощення, а стоїть він біля дверей, сподіваючись, 

що до краю цього храму, до краю праведності і через край її перельється 

милість, жалість, співстраждання, милосердя, що з ним трапиться 

незаслужене і неможливе. 

 

 І тому що він вірить у це, тому що життя його саме цьому навчило 

– що трапляється неможливе, і лише неможливе робить життя людське 

можливим, – він стоїть, і до нього доходить Боже прощення. 

 



 Христос нам говорить, що цей пішов більш виправданим, ніж 

інший. Фарисей не був просто осуджений: до часу смертного можна 

сподіватися на прощення, і він був праведний, він був трударем, він 

вкладав зусилля душі і тіла в праведність свою. Вона була безплідна, із 

неї не висікалася навіть іскра співстраждання і любові – і проте це була 

праведність . . . А неправедність отримала прощення. 

 

 Ось подумаймо про це; подумаймо про те, по-перше, чи є ми хоча б 

фарисеями, чи є в нас взагалі якась правда, правда перед людьми з 

добрими ділами, правда перед Богом – тобто чи віддаємо ми Йому 

належне, те, на що Він просто має право? А потім запитаймо себе: 

позбавлені навіть праведності фарисея, чи не є ми такими ж як і він, 

нелюблячими, безсердечними, мертвими душею? Як ми дивимося на 

ближнього – в храмі, поза храмом, в житті, у родині, на роботі, на 

вулиці, в газеті, всюди: ближнього конкретно і суспільство в цілому? Як 

ми на них дивимося, як ми про них думаємо, не маючи опори навіть в 

істинній, хоча і мертвій, праведності фарисея? 
 

Антоній, митрополит Сурозький 

 

(Джерело: www.cerkva.pl.ua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Incense 

From Old Testament times believers have 

burned incense as an offering when 

worshiping God. The ancient temple in 

Jerusalem even had priests whose sole duty 

was to keep the censer burning twenty-four 

hours a day. 

Ancient pagan kings were often escorted with 

large fans of peacock feathers and burning 

incense when entering their palaces. Early 

Christians took both these symbols for their 

worship in recognition of Christ as their 

Sovereign King and Lord. To this day the 

Orthodox Church uses incense in most of her 

services, and large circular fans, reminiscent 

of the peacock fans of ancient times, are held over the Gospel book during the 

proclamation of God’s word during celebrations of the Divine Liturgy. 

As a young man attending my very first Orthodox Liturgy, I was struck by the 

use of incense. The words of the Psalmist King David, “Let my prayer arise as 

incense before Thee…”, is chanted during every celebration of Vespers during 

the censing of the temple. During every service where there is a great censing of 

the whole church, the priest (or deacon) censes the frescoes and icons as 

windows into eternity, as the incense wafts upward as an offering of the people 

of God. 

The people are also censed by the priest in recognition of their having been 

created in the image and likeness of their Creator God. Incense is so central in 

Christian worship that it is even used in the worship of the domestic church, 

where the family gathers in prayer around their own icons, reading the 

scriptures together, and offering their family prayers to the Lord. 

“Let my prayer arise as incense before Thee.” (Psalm 141:2) 

Archimandrite Tryphon 

(www.ancientfaith.com) 

   



The Last Judgment 
 

Knowing the commandments of the Lord, let this be our way of life: 

Let us feed the hungry, let us give the thirsty drink. 

Let us clothe the naked, let us welcome strangers. 

Let us visit those in prison and the sick. 

Then the Judge of all the earth will say even to us: 

“Come, ye blessed of My Father, inherit the Kingdom prepared for you” 
 

(Vespers for the Sunday of the Last Judgment, 23 February) 

 

 Every Orthodox Christian knows deep down that he or she will come 

before the “dread judgment seat of Christ our God”. At every liturgy we pray 

for a “good defense” before that judgment seat. The works of love 

enumerated by Christ in the parable of the Last Judgment are the good 

defense (Gr. apologia) that express our response to others of the love we 

receive from God. 

 

 The Lord Who judges is the God Who first and foremost forgives our 

sins with a love that we cannot fully grasp, not a celestial terrorist. Judgment 

is not a rigorous assessment before a suspicious and implacable deity, but the 

revelation of our inner being and the depths of our hearts. Judgment reveals 

with total clarity our “true selves”. 
 

 Thus, judgment as condemnation is self-imposed. In the judgment we 

will answer such probing questions as: What did God mean in my life? What 

was the concrete effect of our declaration “I believe in God?” Did I serve my 

neighbour or just myself? The heart flush with love and mercy expands with 

good works. The cold heart shrinks with acts of selfishness. Father Sergius 

Bulgakov wrote:  “A merciful and charitable heart – that is what God wants 

from us: Be merciful like your Father in heaven. If in a human being’s heart 

there is no love, then all that he has is dead and of no value”. 

 

 The judgment of the Lord is the light of God searching for love in the 

depths of our heart. Our glorified Lord will discover it in the enlarged heart, 

but not in the shrivelled one. The presence of such love – for both God and 

neighbour – means that we spent our lives in actual service, and not lip 



service, to God and neighbour. Applying this specifically to our faith in 

Christ, Father Bulgakov added this: “Love for one’s neighbour is also love 

for Christ and contains the latter in itself. The sole Neighbour to Whom all 

our works of love and all our love refer and can refer is the Lord Jesus Christ 

Himself . . .  In the Divine Incarnation, the Lord became the new Adam, true 

Man, living in the human race like a vine in its vineyard, and thus 

establishing true humanity in every man. Christ lives in every man; to the 

eyes of love, every man is the image of God, the image of Christ. To the eyes 

of love, every man is Christ Himself living in him”. 

 

 The Christian life cannot be reduced to charitable deeds alone. The 

“Social Gospel” is not the Gospel of Christ. Again we turn to Father 

Bulgakov for a balanced response:  “Is Christian life reducible to charity 

alone? Does this mean that right faith, Christian hope, the fulfillment of 

Church decrees, adherence to doctrine, and prayer have no significance for 

salvation? Does this mean that heresies, schisms, and absence of faith do not 

matter if one’s works are good . . .? No, all these things are required of the 

Christian and will be taken into account by the Just Judge: but separated from 

love, these things are the empty virtue of the arrogant pharisee or of the older 

son in the parable of the prodigal son”. 

 

 The judgment of Christ should not be conceived in negative terms. Nor 

should the prospect of judgment cast a frightening shadow or stir up anxiety 

over every deed, word or thought. No one is keeping score. Instead, 

remember that judgment before the Lord means that our lives have 

significance. Our deeds, words and thoughts are not empty gestures, 

meaningless sounds, or fleeting impressions destined for oblivion, but the 

accumulated evidence of a life that was brought into existence and destined 

to be lived according to the will of our Creator. A “cup of cold water” given 

“to one of these little ones” has eternal resonance. 
 

 The Fathers tell us that we have the gift of “self-determination” (Gr. 

autexousia). This means that we are forming ourselves in the way we shall be 

for all of eternity – a sheep “at His right hand” or a goat “at the left”. 
 

Fr. Steven Kostoff 
 

(Source: www.oca.com) 



Щорічне видання Вселенського 

Патріархату не визнає титулів 

єпископів Московського Патріархату 

в Україні (колишня УПЦ МП) 
 

 Так, наприклад, колишній митрополит 

Київський і всієї України Онуфрій 

Березовський вже не згаданий з таким 

титулом у цьому виданні. Натомість весь 

єпископат названий із прив’язкою до 

місцеперебування того чи іншого єрарха 

РПЦвУ. Наприклад, “Онуфрій митрополит у 

Києві”. 

 

 Позбавлення єпископського титулу позбавляє і права 

священнодіяти на території іншої церкви адже, згідно з православними 

канонами, в одній єпархії може бути лише один єпископ, а не два чи 

більше, передає “Духовний фронт України”. 

 

 Усі єпископи РПЦ в Україні розміщені у списках єпископів 

Російської Православної Церкви. 

 

 Нагадаємо перед Об’єднавчим собором Вселенський Патріарх 

Варфоломій надіслав листа митрополиту Московського Патріархату в 

Україні Онуфрію. В листі було сказано що після Об’єднавчого собору 

він не зможе носити свій титул “митрополит Київський і всієї України”, 

бо цей титул буде присвоєно новообраному Предстоятелю Церкви. 

 

 У щорічному виданні Константинопольської Церкви Православна 

Церква України названа 15-ю церквою у списку автокефальних церков. 

Незважаючи на всі наклепи, Церква України – автокефальна і рівна. 

Блаженнійший Епіфаній титулується Митрополитом Київським і всієї 

України. В книзі також згадані важливі події пов’язані із наданням 

автокефалії ПЦУ. 

 

(Джерело: www.religionpravda.com.ua) 

https://duhovnyfront.com.ua/2020/01/23/shchorichne-vydannia-vselenskoho-patriarkhatu-ne-vyznaie-tytuliv-iepyskopiv-mp-v-ukraini/


ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

Л. Заварихін (в пам’ять  $50.00 

  Ярослава Заварихіна) 

В. Юровський (в пам’ять   80.00 

  батьків) 

Оля Козопас (в пам’ять  125.00 

  Марії & Сергія Панасюк)  

Наталя Бундза         1,000.00 

Ярослава Кісіль (на коладу)   50.00 

Василь Бурбела (на коляду)   50.00 

Параскевія Гринько    50.00 

панство Перевознюк  200.00 

Оля Пісецька     50.00 

Іван & Марія Клен  500.00 

панство Бендза (на коляду) 250.00 

Б. Богуславський (на коляду) 100.00 

Зиновій Ґураль (на коляду)   50.00 

Р. Савчин & Н. Крилова 300.00 

  (в пам’ять покійної мами) 

В. Мартиненко (на коляду)   50.00 

Світлана Мала (на коляду)   50.00 

 

 

Список включає пожертви від 23-го грудня до 19-го січня. 

 

 

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: Страшний суд. Мшанець, остання чверть XV ст. 
 

Cover: The Great Judgment. Ukrainian icon, last quarter of the 15th 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 

Лютий / February 2020 
 

2-го лютого, 

неділя 

Неділя 33-тя після П’ятидесятниці. 

Голос 8 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

8-го лютого,  

субота 
5:00 вечора  

Велика Вечірня 

9-го лютого, 

неділя 

Неділя про митаря і фарисея. 

Голос 1 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

12-го лютого, 

середа 

СОБОР ВСЕЛЕНСЬКИХ УЧИТЕЛІВ І 

СВЯТИТЕЛІВ, ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО, 

ГРИГОРІЯ БОГОСЛОВА ТА ІОНА 

ЗОЛОТОУСТОГО 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

14-го лютого,  

п’ятниця 
5:00 вечора 

Велика Вечірня 

15-го лютого, 

субота 
СТРІТЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО 

ІСУСА ХРИСТА 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія і  

Освячення свічок 

16-го лютого, 

неділя 

Неділя про блудного сина. Голос 2 9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

22-го лютого, 

субота 

Вселенська батьківська 

(м’ясопусна) субота. Поминання 

померлих 

9:30 Св. Літургія 

23-го лютого, 

неділя 

Неділя м’ясопусна, про Страшний 

суд. Голос 3 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

 
 

 
Запрошуємо всіх приєднатися до нашої громади і вступити в члени парафії св. 

Андрія Первозванного! Аплікацію можна одержати в церковній канцелярії. 
 

Всім членам нашої парафії! Просимо вирівняти Ваші членські вкладки на 2020 
рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь! 

 
 
 
 


