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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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СЛОВО ОТЦЯ НАСТОЯТЕЛЯ 
 

  ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!  СЛАВІМО ЙОГО!  
 

З нагоди Різдва Христового, Святого Богоявлення і Нового 2018-го Року 

від щирого серця і усієї душі вітаємо членів, парафіян і прихожан 

громади св. Апостола Андрія Первозванного! З Різдвом Христовим 

людство знову має можливість удостоїтися єднання з Божеством, бо 

вчинивши спасіння людини, Господь через віру вселяється в наші cерця. 

Різдво Христове свідчить нам про те, що Бог не залишає світ без свого 

догляду. Господь піклується не тільки про весь світ в цілому, але й про 

кожну людину зокрема. Різдво Христове, яке ми нині святкуємо нагадує 

нам про безмежну любов Бога до людини. Нехай наступаючий Новий 

Рік буде для всіх нас Роком миру, спокою, доброго здоров’я, родинного 

щастя і Роком Божого Благословіння. Веселих Різдвяних свят! 
 

о. прот. Василь Федів, добр. Марія, син Андрій і дочка Софія 

 

 
 

FROM THE PASTOR 
 

CHRIST IS BORN! GLORIFY HIM!  
 

On the occasion of the Nativity of Christ, the Holy Theophany, and the New 

Year of 2018, I extend heartfelt greetings to the members, parishioners and 

faithful of St. Andrew’s Church. The Nativity gives humanity the opportunity 

to once more enter into union with the divine, because the Lord, having 

opened the door to salvation, continues to dwell in our hearts through faith. 

Christ’s Nativity bears witness that God did not forsake the world. The Lord 

provides his care not only to creation in its entirety but to each person 

individually. The Nativity of Christ, which we today celebrate, reminds us of 

God’s limitless love for us. May the coming New Year be for all of us a year 

of peace, tranquillity, good health, a happy family hearth, and God’s 

blessings. Happy Holidays! 

 

Fr. Protopresbyter Vasyl Fediv,  

dobrodiyka Maria, and their children, Andriy and Sophia 



Різдво Христове для Божих дітей 
 

 У день Різдва Христового за літургією читається уривок з Послання 

ап. Павла до Галатів, на який, на жаль, рідко звертають увагу: Браття, 

коли настала повнота часу, послав Бог Сина Свого (Єдинородного), 

Котрий народився від жони, був під законом, щоб викупити під-

законних, щоб нам прийняти всиновлення. А як ви – сини, то послав Бог 

Духа Сина Свого в серця ваші, Який викликує: Авва, Отче! Тому ти вже 

не раб, а син, а якщо син, то і спадкоємець Божий через Ісуса Христа. 

 

 Найбільший дар, який принесло нам Різдво Ісуса – це наше всиновлення 

Богу. Ми вже не чужі, а свої. Божий народ і діти небесного Отця. 

 

 Ми, християни, часто говоримо про спасіння як про мету життя. 

Але часом поводимо себе так, ніби нам потрібно спасатися від Бога. 

Тому що Бог хоче нас засудити, гніватися на нас тощо. Але це ж 

неправда! Євангельска добра звістка – про те, що Бог на нашому боці. І 

спасіння наше – разом з Богом, а не від Нього! 

 

 Ми так часто звикли називати себе рабами Божими, що майже 

забули слова, які читаються сьогодні за літургією: ти вже не раб, а син. 

Тож всі ми, християни, – сини і доньки Божі. Нам відкриті двері 

Царства. Бог віддав Свого сина нам, для того, щоб у Ньому і з Ним 

повернути Собі усіх нас. А Ісус казав: “не називаю вас рабами, бо раб не 

знає, що робить господар його, а Я назвав вас друзями, бо повідав вам 

усе, що чув від Отця Мого”. 

 

 Син Божий приймає всі умови нашого життя, Він народився не 

заради земної слави та комфорту, а для того, щоб проповідувати, 

постраждати, померти і воскреснути. Тобто – пройти разом із нами 

ввесь наш земний шлях аж до смерті, і через смерть вивести нас до 

воскресіння. 
 

 Бог віддав нам Свого Сина. І тепер Син віддає Себе нам у святій 

Євхаристії. Його Тіло ламається за нас – щоб і ми ставали Його Тілом. 

Щоб жили Його життям. Щоб були в цьому світі свідками Божої правди 

і любові. 



 Новонародженого Сина 

Божого впізнали не всі. Одні 

прийшли вклонитися Йому, інші 

ж від перших років життя 

шукали Його вбити. Так було, і 

так є завжди. Христос дуже 

незручний для багатьох. Бо Він 

є Світло і Правда, і незбагненна 

Любов. 

 

 Прийшов у світ Ісус – 

Еммануїл, “З-нами-Бог”, як 

казав про Нього Ісая. І сьогодні 

Бог із нами. Він із тими, хто 

страждає і переживає біль тілесний і душевний – бо Сам постраждав за 

нас і на Хресті відчував Себе покинутим. Він із тими, хто гнаний за 

правду, – бо Сам був гнаний. Він з біженцями – бо і Його батьки з Ним 

втікали до Єгипту. Він з тими, хто пізнає глибини і таємниці Всесвіту – 

бо і волхвів привів до Свого Сина через зірку. Він з усіма, хто чинить 

милосердя – бо з любові віддав Сина нам. Він із нашими воїнами, 

захисниками вітчизни і мирного життя, бо немає більшої любові, ніж 

хто покладе душу свою за друзів своїх. Він з тими, хто творить 

прекрасне – бо Сам створив прекрасний світ. Він з тими, хто сумлінно 

займається повсякденною працею – бо це є благословенне діло людське 

в Божому світі. Він із вірними подружжями, що закохані в ніжності – бо 

Сам створив шлюб в раю. Він з усіма тими, хто, не знаючи Його, живе за 

совістю і чинить добро і правду – бо з усякого народу ті, хто чинять за 

правдою, приємні Йому. 

 

 Діти Божі, друзі Ісусові, будьмо радіти сьогодні – в день 

народження Спасителя світу – та в усі дні життя. Бо з нами – Бог! 
 

прот. Андрій Дудченко 
 

(Джерело: kiev-orthodox.org) 

 

 

 
 

Поклоніння волхвів.  

Фреска однієї з церков у Кападокії, XII ст. 

 



З роздумів на Новий рік 
 

І ось в цьому році перед нами 

лежить час, ще цілісний, час, який 

перед нами розстилається, як 

снігова рівнина – чиста, не 

заплямована. Ми можемо вступити 

в цю рівнину і почати йти твердою 

стопою віри, тобто безмежної, 

досконалої довіри до Бога, з 

надією, що все буде не по-нашому, 

а по-Божому. І з посильною 

любов’ю увійдемо в цей рік, зі 

щирим покаянням, а покаяння – не 

плач лише за минуле; це – жахання 

перед руйнуванням, яке ми 

вчинили у минулому, і різкий 

поворот лицем до Бога, з тим щоб 

йти до Нього, як Петро пішов 

хвилями, поки він дивився тільки в 

лице Господнє, не звертаючи уваги 

на розбурхане море. 

 

Підімо із вдячністю, але 

навчімося дякувати за все, тому 

що все нам від Бога на спасіння, 

все – дар, і світле і темне, і гірке і 

солодке, і скорбота і радість. І далі ідімо так, щоб на землі запанувало 

Царство Господнє, Царство любові; і першою жертвою для побудови 

цього Царства повинно бути моє самолюбство. Я маю лягти кістьми на 

межі цього Царства, в мені мусить померти все те, що йому огидне, і 

тільки тоді, коли Царство переможе серце кожного з нас, воно почне 

сяяти і навколо нас. 
 

Заклик Господній нещадно строгий і разом з цим дивовижно 

світлий. Увійдімо ж у цей Новий рік як Божі діти, щоб будувати Божий 

Сьогодні, коли Бог прийшов до 
грішників, то хай праведник у своїх 
думках не виноситься понад 
грішників. Сьогодні, коли Господь 
усесвіту прийшов до своїх слуг, то 
хай і пани знижаться до своїх слуг 
у любові. Сьогодні, коли Багатий 
задля нас став убогим, то хай і 
багатий при своїм столі гостить 
убогих. 

Святий Єфрем Сирин (+373) 

 

Today, when God has come to 
sinners, let not the righteous raise 
himself above the sinners. Today, 
the Lord of the Universe has come 
to his servants; let also the master 
condescend to his servants in love. 
Today, when the Rich One became 
poor for our sakes, let also the rich 
invite the poor to his table. 

St. Ephrem the Syrian (+373) 



світ, щоб прославився Господь і щоб у цьому холодному, гіркому, 

осиротілому світі оселилася радість Господня.  
 

митрополит сурожський, Антоній 

 
 

 

Gold, Frankincense and Myrrh 
 

The adoration of Jesus by the wise 

men from the East is part of the Nativity 

celebration in the Orthodox Church. 

Whatever the actual historical cir-

cumstances of the event – and Orthodox 

tradition takes them quite literally – the 

spiritual and theological significance of 

the coming of the kings with their gifts is 

of paramount importance. 

. . . 
 

The gifts of the Magi are of 

particular significance. They are inter-

preted symbolically in the liturgy of the 

feast. The gift of gold is taken as the sign 

that Jesus is the king of Israel, of the entire 

universe, and of the kingdom of God to 

come. This is a crucial part of the Christmas story in the gospels. It caused Herod 

to kill all the “male children in Bethlehem and in all the region who were two 

years old or under, according to the time which he had ascertained from the 

wise men” (Mt. 2:16). 

. . . 
 

The gift of frankincense is taken by the liturgy to signify the fact that 

Jesus is God, since incense is for worship, and only God may be worshipped. 

And the gift of myrrh is for the Lord Jesus who has come to die as the perfect 

sacrifice for the people. For the dead were anointed with myrrh, as Jesus 

Himself was anointed, according to the scriptures, at the time of His death 

(Jn. 19:39-40). 



In the gifts of the Magi, therefore, are contained all the mysteries of 

Christ’s coming. They point to the purpose of His appearance on earth. He is 

the royal king, the Son of David, whose kingdom will have no end. He is the 

victim, the Lamb of God, who by His death takes away the sins of the world. 

And He is God Himself, the divine Son of the Father: “Light of Light, true 

God of true God; begotten, not made; of one essence with the Father, by 

whom all things were made; who for us men and for our salvation came 

down from heaven . . .” as the Nicene Creed declares. 

 

The contemplation of the wise men and their gifts is an integral and 

lasting part of the Church’s celebration of the Lord’s Winter Pascha: 

 

The kings, the first fruits of the gentiles,  

Bring You gifts at Your birth in Bethlehem  

From a mother who knew no travail.  

With myrrh they point to Your death,  

With gold, to Your royal power,  

With frankincense to the preeminence of Your divinity.1 

 

When the Lord Jesus was born in Bethlehem of Judah,  

Magi coming from the East  

Worshipped God made man.  

And eagerly opening their treasures,  

They offered Him precious gifts:  

Refined gold, as to the King of the ages;  

Frankincense, as to the God of all;  

Myrrh they offered to the Immortal One  

As one three days dead.  

Come all nations, let us worship Him  

Who was born to save our souls.2 
 

1 Compline of the final day of the prefeast of the Nativity, January 6. 
2 Compline of the feast day of the Nativity. 

 

Fr. Thomas Hopko 

(excerpts from The Winter Pascha, Chapter 28) 



Богословське осмислення свята Богоявлення 
 

Сьогодні прийшов Христос на Йордан хреститися; 

сьогодні Іоан доторкається до глави Владики; 

Сили Небесні жахаються, бачачи преславне таїнство . . . 

ми ж, просвітившись, взиваємо: Слава Богу, що явився, 

і на землі став видимим, і просвітив світ. 
 

(Стихира на хвалітних, гол. 4) 

 

Св. Никодим Святогорець говорить, що для відновлення 

пошкодженого гончарного посуду необхідні дві речі: вода, щоби 

замісити глину, і вогонь, щоби обпалити посуд. Те саме використав і 

Бог – великий Гончар нашого творіння. Для відновлення знищеної 

людської природи він використав вогонь, який має в Самому Собі (тому 

що Сам являється всепоглинаючим вогнем), і воду з річки Йордан. 

 

Через втілення Христа і виконання всіх ступенів Божественного 

Домобудівництва, однією з яких являється і хрещення, здійснюється 

відновлення людської природи. Це було можливим через дві причини: 

по-перше, тому що, не дивлячись на гріхопадіння, природа людини не 

була знищенна; а по-друге, тому що Господь являється Творцем 

людини, Він же іє її Спасителем. 

 

Томаш Шпідлік говорить: “Співіснування двох стихій – води і 

вогню – цілком неможливе. Вогонь не може розгорітися і запалитись у 

вологому середовищі. В річці ж Йордані вони співіснують, тому що 

божественний вогонь нетоварний, а вода – тварна, і перше обожує 

друге”. Взагалі, Йордан прославився в історії цілим рядом подій, але 

головним чином, проповіддю і хрещенням Іоана Предтечі, а також 

хрещенням в ньому Ісуса Христа. 

 

Згідно св. Іоана Золотоустого, Йордан – це образ людського роду. 

Він бере свій початок при злитті двох малих річок: Йор і Дан (звідси і 

називається ця річка) і впадає у Мертве море. “Весь людський рід 

походить від двох джерел – Адама і Єви  –  і гріхом був приведений до  



 

Йорданська вода – Велика святість 
 

Вiд найдавнiших часiв Схiдна Церква вважає 
освячену йорданську воду за велику 
святiсть та приписує їй чудодiйну силу для 
душi й тiла. Святий Йоан Золотоустий у 
проповiдi на свято Богоявлення каже: “У 
цей празник опiвночi всi, зачерпнувши 
води, приносять її додому i зберiгають 
увесь рiк . . . I дiється дивне явище: та вода у 
своїй iстотi не псується вiд довготи часу, але 
зачерпнута сьогоднi, вона через цiлий рiк, а 
часто i два i три роки зостається незiпсована 
i свiжа. I по такiм довгiм часi вона така, як i 
вода, щойно взята з джерела”.  

 

Грецька Церква для йорданської води має назву велика “агiязма”, тобто велика 
святiсть. Колись давно у Церквi був зазвичай давати пити йорданську воду тим, 
кого через якусь провину не допущено до святого причастя.  
Наш народ ставився до йорданської води з такою набожнiстю, що аж до її 
освячення зберiгав строгий пiст i приймав її натще, причащаючись. 
 

Нашi вiрнi кропили йорданською водою всi свої будинки й цiле обiйстя, щоб 
вiдiгнати вiд свого господарства всяку нечисту силу. I сьогоднi вони радо вiтають 
у своїх домах священика, який щорiчно благословить i освячує їх i їxнi доми 
йорданською водою. 
 

Вiру нашої Церкви в силу i благословлення йорданської води найкраще 
вiддзеркалює змiст молитов та обрядiв великого водосвяття. У тих молитвах 
багато разiв призиваємо Святого Духа, щоб Вiн зiйшов, очистив i освятив воду та 
надав їй лiкувальної сили з користю для душi й тiла. Велика єктенiя пiд час 
освячення води має аж 26 прохань, де є такi слова: “Щоб освятилися води цi 
силою, дiянням i зiшестям Святого Духа”; “Щоб була вона на очищення душ i 
тiлес усiм, що з вiрою черпають i причащаються нею”. 
 

Гарнi за своїм глибоким змiстом молитви йорданського водосвяття якi величають 
Пресвятую Тройцю i просять Святого Духа, щоб зiйшов i сам освятив воду. Тут 
пiдкреслюється значення, сила та святiсть йорданського водосвяття. 

 



омертвіння – мертвого моря нашого життя, де перебували смерть і 

тління. У води цього Йордану, тобто людського роду, втілившись, 

yвійшов Христос і тим самим переміг смерть, повернувши людей до 

початкового життя”, – говорить митрополит Ієрофей (Влахос). 

 

В одному із псалмів пророк Давид говорить: “Море побачило і 

побігло; Йордан повернувся назад” (Пс. 113:3). Мова йде про подив 

моря і річки Йордану, коли безгрішний Христос увійшов у його води. 

Цей подив міститься в молитві водоосвячення, що написана св. 

Софронієм Єрусалимським: “Йордан повернувся назад, бачачи вогонь 

Божественний, який у тілі сходив і входив у нього”. Вогонь Божества, 

зодягнутий в тіло Ісуса Христа, опускався у води Йордану. 

 

Це пророцтво в певній мірі збувається в житті кожного 

християнина. Море – це сповнене випробуваннями людське життя, тому 

воно називається “солоним морем”. Йордан, як ми вже говорили вище, – 

це людське життя, яке після падіння першостворених направилось до 

омертвіння і злилось зі смертністю і тлінням. Через покаяння людина 

звільняється від “соленого моря” буття. Її життя змінюється, 

перетворюється і повертається до своїх справжніх джерел, набуває 

цілком іншого значення: не просте биття серця і появу нових думок і 

цілого вихору бажань, що заволодівають усіма силами людини, але 

життя розуміється як єдність із Істинним Джерелом всього існуючого, а 

людини зокрема, – Богом, Який і є істинне Життя. 

 

Хрестившись, Ісус, за словами євангелиста, молився, очевидно, про 

те, щоби Отець Небесний благословив початок Його служіння. “І ось, 

відкрились Йому небеса, і побачив Іоан Духа Божого, Який сходив, наче 

голуб, і спускався на Нього” (Мф. 3:16). Очевидно, що Духа Божого у 

вигляді голуба побачив не лише Іоан, але й весь народ, що був при цьому, 

оскільки метою цього чуда було явити людям Сина Божого в Ісусі Христі, 

Який до того часу перебував у невідомості. Отже, сходження Духа 

Святого у вигляді голуба і голос Отця, що називав Ісуса своїм 

улюбленим Сином (Мк. 1:11), і Сам смиренний Христос, Який схилив 

голову для хрещення під рукою Іоана, – є не що інше як одне із 

найбільших одкровень священної біблійної історії Божественної Тройці. 



Одкровення Троїчного Бога було однією із цілей втілення Бога 

Слова, і хрещення Христове в річці Йордан. “Не дивлячись на те, що в 

Бозі одна сущність і природа, Він являється Триіпостасним. При 

хрещенні Ісуса Христа відбулось явлення Пресвятої Тройці: прозвучав 

голос Отця, що засвідчив, що стоячий в Йордані Христос являється 

Його Сином, а Святий Дух явився у вигляді голуба”. Подібні 

одкровення Троїчного Бога і свідчення Отця походять і перед початком 

Христових страждань, при Його преображенні на горі Фавор. З 

незвичайною богословською глибиною св. Григорій Палама аналізує 

причину явлення Троїчного Бога саме в цей момент. Він говорить, що в 

Священному Писанні Троїчний Бог являється двічі: “при створенні 

людини було спільне рішення Троїчного Бога: створімо людину за 

образом нашим і за подобою нашою (Бут. 1:26). Отець створив людину 

за образом Слова і в Дусі Святому вдихнув в неї життя. Оскільки 

енергія Троїчного Бога спільна, то у сиренні людини приймала участь 

вся Тройця: Отець через Сина в Дусі святому творить усе”. 

 

Так, явлення Троїчного Бога було необхідне при відновленні 

людини, тому що цим відкривається ще одна богословська істина – 

лише людина являється “земним слугою” Пресвятої Тройці, і тільки 

вона створена за образом Троїчного Бога. Як пояснює св. Григорій 

Палама, “тварини не мають розуму і слова, але тільки життєносний дух. 

Це означає, що зі смертю тварин їх дух зникає, так як він не має 

сущності, а лише енергію. Ангели і Архангели володіють розумом і 

словом, але не мають животворчого тіла духа, оскільки вони надчуттєві. 

А людина володіє і розумом, і словом, і животворчим тіло духом. Тому 

лише вона є створена за образом Триіпостасного Божества”. Саме по 

цій причині Син Слово Боже заради спасіння і преображення світу став 

людиною, а не ангелом. Людина охоплює собою все творіння, отже, 

через обожену людину відбулось преображення і благодатна зміна 

всього творіння. 
 

прот. Віталій Лотоцький, 

ректор Рівненської духовної семінарії 
 

(Джерело: www.cerkva.info) 
 

 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

Олег Славич (в пам’ять $50.00 

  матері, Анни) 

Тамара Славич (в пам’ять 100.00 

  матері, Анни) 

Cardinal Funeral Homes  200.00 

  (на Свято Миколая) 

Українська Кредитова   200.00 

  Спілка (на Свято Миколая) 

С. & К. Остапєнко    50.00 

О. Боровик    200.00 

В. Юровський (в пам’ять   80.00 

  батьків) 

Хор Церкви св. Андрія        1,000.00 

Андрій Терешин   100.00 

Н. Спольська-Томцьо  100.00 

В. & Е. Буйновські        2,000.00 

Андрій & Олена Мартиненко 100.00 

Н. Шевченко     50.00 

Ніна Малик      50.00 

Т. Макогон      50.00 

Т. & Х. Гільчук     50.00 

Українська Православна 100.00 

  Церква св. Анни  

В. Хахула    200.00 

Юрій Гочко      50.00 

П. & М. Цехош     50.00 

З. Ґураль      50.00 

Український Православний 200.00 

  Собор св. Димитрія   

Українська Православна 300.00 

  Катедра св. Володимира  

О. Метулинська   120.00 

Наталя Башта   200.00 

о. диякон Борис & добр.   50.00 

  Соня Мельник  

Олександр Скиба  100.00 

Раїса Ліщина   100.00 

Марія Лозинська     70.00 

С. Рабська (в пам’ять сина, 200.00 

  Андрія) 

С. Єричук (в пам’ять дідуся 100.00 

  Івана, дідуся Георгія і 

  дядька Георгія) 

Я. Баймак (в пам’ять   500.00 

  Ольги Баймак) 

Г. Богуславський (в пам’ять 300.00 

  батьків, Андрія і Серафими) 

Андрій Шешнов     50.00 

Л. & Й. Горощак   100.00 

Наталя Бундза (на коляду) 1,000.00 

Валентина Литвинець (в  500.00 

  пам’ять покійних батьків  

  та покійного мужа, Федора) 

  



ПОЖЕРТВИ НА ХОР 

DONATIONS TO THE CHOIR 

 

В. Бурбела    $50.00 

Т. Макогон      20.00 

П. & М. Цехош     50.00 

Марія Лозинська     50.00 

 

 

 

 

 

Список включає пожертви від 20-го листопада до 24-го грудня. 

 

 

 

 

 

 

 

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: Різдво Христове (фрагмент). Українська ікона, 

середина XVI ст.   
 

Cover:  Nativity of Christ (detail). Ukrainian icon, mid-16th 

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. 
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6-го січня, 

субота 

 

НАВЕЧІР’Я РІЗДВА ХРИСТОВОГО. 

Різдвяний святвечір. Піст 
 

7-го січня, 

неділя 
РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСА 

НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

9:30 ранку Велике 

Повечір’я з літією. 

Різдвяна Св. Літургія 

8-го січня, 

понеділок 

СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 10:00 ранку  

Літургія 

9-го січня, 

вівторок 

СВ. АПОСТОЛА, ПЕРВОМУЧЕНИКА 

І АРХИДИЯКОНА СТЕПАНА 
10:00 ранку  

Літургія 

14-го січня, 

неділя 

Неділя 32-га після П’яти-

десятниці. Голос 7. ОБРІЗАННЯ 

ГОСПОДНЄ. Святого Василія 

Великого. НОВИЙ РІК 

10:00 ранку 

Літургія і Новорічний 

Молебень 

18-го січня, 

четвер 

НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ. 

Йорданський Святвечір. Піст 
6:00 вечора  

Велике Повечір’я з 

освяченням води 

19-го січня, 

п’ятниця 
СВЯТЕ БОГОЯВЛЕННЯ. 

ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДА БОГА І 

СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

10:00 ранку  

Літургія і Велике 

Освячення Води 

20-го січня, 

субота 

СОБОР ІОАНА ХРЕСТИТЕЛЯ 10:00 ранку  

Літургія 

21-го січня, 

неділя 

Неділя 33-тя після 

П’ятидесятниці. Голос 8 

10:00 ранку  

Літургія 

28-го січня, 

неділя 

Неділя про митаря та фарисея. 

Голос 1 
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! 


