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Вітаємо вас у церкві св. Андрія 
Первозванного, яка є частиною східньої 
єпархії Української Православної Церкви 
Канади. Наша парафія об’єднує вірних 
різноманітного походження, як тих що 
уроджені в Канаді, так і тих, що прибули з 
України. Ми запрошуємо всіх приєднатися 
до нашої парафіяльної родини і бути 
учасниками літургічного та громадського 
життя церкви. 

Богослуження відбуваються кожної неділі 
та в святкові дні, як показує розклад у 
цьому бюлетені. Для особливих служб 
(вінчання, хрещення, похорони, освячення 
дому і т.п.), просимо звертатись до о. 
Василя або в церковну канцелярію. 

Замовлення молитви за живих чи покійних 
під час літургії можна зробити при вході у 
церкву, де продаються свічки.  

Нагадуємо тим, що бажають прийняти 
Святе Причастя, про необхідність 
приготувати себе постом і сповіддю 
(немовлята та діти до 7-ми років 
причащаються без посту або сповіді). Чин 
сповіді звершується перед початком кожної 
літургії. 

Церковна заля є до винайму. Будь ласка 
звертайтесь у церковну канцелярію. 

Автопарк знаходиться недалеко на північ 
від церкви, біля публічної школи на Edwin 
Avenue. 

Welcome to St. Andrew’s Ukrainian Orthodox 
Church, which is part of the Eastern Eparchy 
of the Ukrainian Orthodox Church of Canada. 
Our parish unites faithful from a wide variety of 
backgrounds, both those born in Ukraine and 
in Canada. We invite everyone to join our 
parish family, and to take part in our rich 
liturgical and community life. 

Divine services are celebrated every Sunday 
and feast day, as shown on the schedule in 
this newsletter. For special observances 
(baptisms, weddings, funerals, house 
blessings, etc.), please contact Fr. Vasyl 
directly or inquire at the church office.  

Requests for prayers for the living or the 
departed during the liturgy may be submitted 
at the front of the church, where candles are 
sold. 

In accordance with Orthodox practice, those 
wishing to participate in Holy Communion 
must prepare themselves through fasting and 
confession (except infants and children under 
age 7). Confession is offered prior to the start 
of every liturgy. 

The church hall is available for rent. Please 
inquire at the church office. 

There is extra parking immediately north of the 
church, at the public school on Edwin Avenue. 
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ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!  
 

З нагоди Різдва Христового, Святого 

Богоявлення і Нового 2022-го Року, від щирого 

серця і усієї душі вітаємо членів, парафіян і 

прихожан нашої громади! Різдво Христове, яке 

ми нині святкуємо, нагадує нам про безмежну 

любов Бога до людини. “Бо так полюбив Бог 

світ, що віддав і Сина Свого Єдинородного, 

щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а 

мав життя вічне”. Різдво Христове – це є велике і для всіх нас радісне 

свято, як говорить святитель Іоан Золотоустий: “День Різдва Христового – 

це найважливіший день серед усіх свят, бо він являється матір’ю всіх 

свят, не було би Різдва Христового не було б і його Воскресіння”. В день 

Різдва Христового радіймо і ми дорогі брати і сестри, так як раділи ангели 

Божі. Молитовно звертаюся до Новонародженого Богомладенця Христа, 

щоб Він оберігав кожного із нас від цієї страшної епідемії. Бажаю усім 

вам міцного здоров’я, безмежного добра, родинного щастя і Божого 

благословіння на все життя. Веселих Різдвяних свят! 
 

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

CHRIST IS BORN! GLORIFY HIM! 
 

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

Year, I extend heartfelt greetings to all members and parishioners of St. 

Andrew’s Church! The feast of Christ’s Nativity tells us about the boundless 

love of God for humanity. “For God so loved the world, that He gave His only 

begotten Son, that whoever believes in Him, shall not perish but have 

everlasting life”. The Nativity of Christ is a great and joyful holiday, for, as St. 

John Chrysostom says: “The day of Christ’s Nativity is the most important day 

among all the feasts, for it is shown to be the mother of all feasts. Without the 

Nativity of Christ there would be no Resurrection”. On this day let us celebrate 

as did the angelic host. With prayers to the newly Born Christ that He may 

protect each of us from the terrible pandemic, I wish all of you good health, 

abundance of good things, a happy family life, and God’s blessing all your days.  
 

Fr. Protopresbyter Vasyl Fediv, dobrodiyka Maria, Andriy and Sophia 



Прихід Бога на землю і в наше життя 
 

Свято Різдва Христового спонукає нас пережити таїнство 

пришестя Бога на землю. І це пришестя є основоположним початком, 

що надає сенс нашого життя і нашого буття, відроджує нашу віру і 

надію на живу присутність Бога всередині нас і поруч з нами. Церква 

урочисто проголошує, що Бог став людиною, щоб і людина 

зробилася Богом. Ця істина висвітлює навіть найтемніші куточки 

нашого життя. Ця віра стає джерелом радості, що відкриває двері 

нашого буття духовного Божественного світу. Євангелія, як ми 

бачимо в сьогоднішньому їх читанні, стримано описують 

незбагненне народження Христа, його сподівання і виконання 

пророцтв. Отці Церкви глибоко пояснювали таїнство Божественного 

втілення. Гімнографії захоплено оспівували не лише поблажливість 

Бога, а й піднесення людини. Творець став творінням. Незримий 

відтепер бачиться, Безначальний відчутний, безтілесний Бог 

одягається в плоть і починає своє земне життя в образі людини. 
 

Таким чином, “коли ж настала повнота часу” (Гал. 4:4), Бог 

спустився з висоти небес, щоб з’єднатися з людським єством, що не 

відвертаючись від своєї Божественної природи. Він входить в нашу 

дійсність, наше буття і наше життя. Бог обирає найпохмуріший 

момент історії, щоб виконати свої обітниці, в такому місці і в такий 

спосіб, які викликають у нас захоплення. Незбагненний і дивовижний 

шлях, яким Бог прийшов на землю і приходить кожен раз в наше 

життя, перевертає людські уявлення і підтверджує, що неможливо 

людині можливо Богу. Різдво Христове освітило світ світлом знання, 

оскільки явило світу образ Бога і досконалої людини. Таке знання 

просвіщає душу, адже Втілення Бога як знання абсолютної істини 

незрівнянно ні з якою іншою істиною цього світу, оскільки 

підтверджує, що небеса спустилися на землю, а людина знайшла те, 

до чого так наполегливо прагнула. 
 

Різдво Христа знаменує собою відродження людини. Ми, 

віруючі, покликані прожити це таїнство історії як чудо нашого 



власного буття і життя. Тому що поки 

«сонце правди» не освітить нашу 

душу, наші пошуки в світі 

«народженого Царя» з видінь пророків 

і обіцянок Святого Письма будуть 

марними. Різдво Христове – це 

невпинний заклик людей до духовного 

відродження. Духовне відродження є 

найважливішою подією, найбільшим 

дивом, коли людина перетворюється в 

якусь іншу особу. Один відомий 

богослов в своїх серйозних теологічних 

дослідження пов’язує духовне 

відродження людини з образом Бого-

немовля. Зокрема, він пише: “Слова” 

немовля “і” Бог “розкривають таїнство Різдва. В якомусь сенсі це 

таїнство, звернене до дитини, яке продовжує чудесним чином жити в 

кожній дорослій людині. До дитини, яка чує те, що дорослому вже 

недоступно, і відповідає з радістю на те, що дорослий в своєму 

пересиченому, втомленому і цинічному світі вже не може відчути”. 
 

В одному з євангельських читань Христос говорить нам: “Будьте 

як діти” (Мт. 18: 3). Цими словами Він не тільки нагадує нам про 

втрачену чистоту і незлобивість, а й закликає усвідомити той факт, 

що всякий раз уподібнюючись дитині, ми духовно відроджуємось, 

оскільки знаходимо те, що втратили: здатність віддаватися тому, що 

любимо і чому довіряємо. Тільки так ми зможемо відчути велич, 

чудо і таїнство події Різдва Христового. 
 

Не будемо ж сумувати про мирське святкування Різдва. Зламану 

картину світу навколо нас і затьмарений образ Божий всередині нас 

прийшов відродити і відтворити в печері народжений і в яслах 

лежить Господь. І якщо це зачепить нас, ми внутрішньо відродимося 

і зможемо сподіватися на те, що зміниться і світ навколо нас.  
 

архімандрит Никанор Караянніс (Джерело: “Київське Православ’я”) 



З роздумів на Новий рік 
 

Ще один рік відходійшов у вічність, і йому на зміну до нас 

приходить новий рік. І знову при його зустрічі в душі людини роїться 

багато думок і почуттів. Наша думка силкується ніби перервати 

завісу, що розділяє майбутнє від того, що є на даний час, щоб 

побачити це майбутнє, як своє так інших. 

 

Кожна людина думає, яким буде для неї наступаючий Новий 

Рік? Чи буде він роком здоров’я і благополуччя, чи роком нових чи 

старих скорбот? Чи буде жити людина в достатку чи в нещасті та не 

достатках? Чи проживуть майбутній рік ті, про здоров’я і життя 

котрих хвилюється і піклується серце кожного з нас, чи відійдуть до 

Господа? І чи кожен з нас залишиться живим до наступного року? 
 

Але якби наполегливо не ставила людська думка перед собою ці 

питання на них немає відповіді. Промисел Божий не відкриває нам 

майбутнє, бо це не тільки нам не потрібно, але й нам на шкоду. Хіба 

потрібно знати людині, що її очікує хвороба і скорбота, якщо всім 

нам відомо, що тіло людини неминуче піддається хворобам, в’яне і 

буде страждати від старечих слабостей і немочей? Хіба потрібно 

людині знати чи проживе вона наступний рік у достатках чи в 

бідності якщо ми нагими народжуємося, як сказано в слові Божому, і 

нагими відходимо з цього світу? Чи проживуть наші рідні та близькі, 

про життя котрих ми турбувалися у цей минулий рік, знає тільки 

один Господь Бог. А ми знаємо, що всім належить колись померти, 

що неминуче розлучення з нашими близькими, що нас очікує зустріч 

безсмертних наших душ з ними в іншому житті, де вже не буде 

розлуки. І чи буде живий кожен з нас в наступному році нам не 

відкрито. Але всі ми розуміємо, що з кожною миттю ми 

наближаємося до неминучого для нас часу смерті. Ось і непотрібно 

нам знати про своє майбутнє, і не тільки непотрібно, але й шкідливо. 

Хіба не так? 
 

Якщо б праведній людині, добродійній котра йде шляхом 

християнських заповідей наперед було б відкрито, що її очікують 



тяжкі гріховні спокуси, в боротьбі з 

котрими вона може і не встояти хіба б 

не здригнулося її серце. Якщо б 

людина бачила, що наступний рік чи 

наступні роки принесуть їй багато 

нещасть і всяких скорбот не впала би 

у відчай? І якщо б грішник, котрий 

багато років живе в своїх гріхах та 

пристрастях отримав впевненість в 

тому, що він проживе ще рік, а може 

п’ять і більше років чи спішив би він 

відступати від своїх гріхів і недоліків? 

Ніколи не потрібно думати, проте що 

нас очікує в земному житті, бо нам 

того ніхто не скаже. 
 

Засинаючи кожен день, ми так рідко думаємо що цей день 

можливо останній у нашому земному житті. Коли нас навідують 

скорботи, хвороби і випробовування; коли наше серце надривається в 

сльозах і стражданнях, – чому ми часто не хочемо нагадати собі 

проте, що у нас християн, є міцна надія на Того, Хто чує всі крики і 

зітхання людської душі і бачить всі страждання людського серця? І 

від того нас рідко відвідує нашу надія на те, що якщо ми свою 

скорботу, своє випробовування чи хворобу які трапилися з нами в 

житті, перенесемо з терпінням і вірою, Господь прийме це наше 

терпіння і нашу віру, як відкупительну жертву за незчисленну 

кількість прогрішень. 

 

Минулий рік вже ніколи до нас не вернеться. Він подібний до 

ріки котра відносить у море все, що по ній пливе, так і цей минаючий 

рік забере з собою все те чим ми жили, про що думали, чим дихали. 

Ніколи ніякий рік і навіть година чи хвилина не повертається назад. 

 

Мало думаємо проте, що живемо не так, проводимо рік за роком 

не так як заповідав Той, Хто дарував нам життя. Адже Він Чекає від 



кожного з нас, що своє життя тут на землі ми зробимо часом 

приготування до вічного життя, не безплідно, а коли прийде час 

зустрінемо смерть з вірою і з добрими длами які ми творили 

впродовж свого життя. 
 

Наша Свята Церква як рідна мати кличе нас примножувати свої 

молитви, свої добрі діла. Ми зустрічаємо новий рік з почуттям 

вдячності Господу Богу за все, що Господь наш послав в минулому 

році: за сонце, за світло, за тепло, за урожай, за здоров’я, за 

виздоровлення після хвороби, за схоронення нас від усяких напастей – за 

все це ми дякуємо Богові словами і почуттями нашого віруючого серця. 

 

Ми просимо в Господа, щоб Він послав нам в Новому Році 

здоров’я і благополуччя. Всі ми маємо свої турботи домашні та 

особисті. І Господь не забороняє нам просити Його про вгамування 

навіть наших малих людських потреб, не забороняє молитися за 

здоров’я своїх близьких, за свої доми і достатки. Ми молимося Господу, 

щоб Він зіслав у наступному році Своє Отцівське благословення, щоб 

у Новому Році ми менше хворіли, щоб нас оминали всякі біди та 

нещастя, щоб Боже благословення перебувало з нами на наших 

сім’ях, на наших домах і на всіх тих за кого ми молимося. 

 

Вступаючи в Новий Рік, ми хочемо щоб серце кожного з нас 

здобуло більшого смирення, щоб цим серцем було більше зроблено 

діл любові: щоб ми краще приготовлялися до життя вічного. Нехай 

же наступний рік буде для нас роком милостей Божих. Нехай 

Господь благословить нашу багатостраждальну Батьківщину – 

миром, щастям і благополуччям. Нехай кожному з нас Господь дарує 

здоров’я і зміцнює нас своєю отцівською допомогою для виконання 

Його заповідей. Щоб ми стали достойними дітьми Отця Небесного, 

котрий дає нам життя тут на землі і кличе всіх до життя вічного в 

Царстві Небесному. 
 

о. Іван Голуб 

   



 

 
 Коли в Йордані хрестився Ти, 

Господи, і Троїчне явилося 
поклоніння, бо голос Отцівський 

свідчив про Тебе, улюбленим 
Сином називаючи; і Дух, у 

вигляді голубинім, ствердив 
слово об’явлене. Слава Тобі, 
Христе Боже, що явився і світ 

просвітив. 
 

(Тропар – Богоявлення 
Господа, Бога і Спаса нашого 

Ісуса Христа) 
 

 
 

When You, O Lord, were baptized 
in the Jordan, the worship of the 

Trinity was made manifest. For 
the voice of the Father bore 

witness unto You and called you 
the Beloved Son. And the Spirit in 

the form of a dove confirmed the truth of His word.   
O Christ, our God Who has appeared  

and enlightened the world, glory be to You. 
 

(Troparion – Theophany of our  
Lord, God and Saviour Jesus Christ) 

 
 
 

 
 

 



Не вода зцілює, а Господь через цю воду 
 

На початку книги Буття ми читали про те, як подих Божий витав 

над водами і як усі живі істоти виникали з цих вод. У Старому Завіті 

вода уособлює життя, це знак Божої благодаті, а в священних книгах 

вода є символом очищення, омивання, оновлення. Вода для древньої 

людини була не чим іншим, як символом самого життя. І ось у цій 

воді тоне, з нею пов’язується Бог, що прийшов у світ для його 

спасіння та відродження. 

 

Ті, хто йшов за Іоаном Хрестителем у води Йордану, не робили 

жодного з багатьох ритуальних обмивань, властивих юдеям того 

часу. Вони справді, натхненні викривальними словами останнього 

старозавітного пророка, хотіли змінити своє життя, його сутність. 

Але вони не могли цього зробити, бо на світі не було Бога. Ще не 

прийшов у світ Бог, який зробить неможливе можливим для людини. 

І перетворює своє покаяння у своїх гріхів у перетворююче, 

очищувальне подолання гріха. 

 

Христос прийшов до вод Йордану; у цих водах вже не безгрішна 

земля, а наша земля, до самих глибин, осквернена людським гріхом 

та зрадою. Люди, які покаялись у проповіді Івана Хрестителя, 

прийшли помитись у цих водах. Нам навіть важко уявити, якою 

безоднею був людський гріх у водах Йордану! І саме тут, у безодню 

людського гріха, Господь тепер сходить, щоб омити, очистити та 

освятити кожну людину. 

 

Бог приходить із грішниками, які каються, щоб поділитися їхнім 

покаянням. Він ділиться з людьми будь-яким жалем до них, і зокрема 

найважливішим жалем – тугою через їх гріхи. Ось чому свято 

Хрещення – це свято невимовного спілкування безгрішного Бога з 

грішною людиною. 

 

Цей момент Хрещення Господнього є одним з найстрашніших 

і найтрагічніших моментів Його життя.  Христос бере на свої плечі  



весь жах людського гріха, людського падіння і занурюється в ці води, 

які є водами смерті, образом руйнування, що несуть у собі все зло, 

всю отруту і всю грішну смерть. 

 

Хрещення Господнє – це початок кривавого шляху, що веде на 

Голгофу. Безгрішний Господь заходить у води Йордану, щоб взяти на 

Себе гріхи всього людства. Приймаючи хрещення Іоанна, Христос 

ототожнює Себе з усіма людьми, усі – без винятку – грішники, які 

потребують прощення, спасіння, відродження. Він ототожнює Себе з 

усіма і з кожним з нас. Своїм хрещенням Він засвідчує, що прийшов 

не для того, щоб судити та засуджувати, щоб не давати нам зовні 

законів і правил з висоти Своєї досконалості та Божества, а 

об’єднатися з нами, щоб стати одним із нас, зробити нас учасниками 

Його досконалого і безгрішного життя. 

 

Ми святкуємо прихід Бога до Його творіння в радісний і світлий 

день Богоявлення. Це означає, що люди вже не самі. 

 

Прийшов Спаситель, освятив воду, і тепер, хто ввійде в цю воду, 

він завжди буде очищений. І ми, проживаючи дуже часто грішне 

життя, переконані, що свята вода сама по собі гарантує нам очищення. І 

це глибока неправда, яка особливо яскраво проявляється у кожному 

святі Богоявлення. У храмах є люди, які зазвичай не приходять до 

храмів, сподіваючись, що свята вода, яку вони отримають, дозволить 

їм вирішувати свої проблеми без віри в Бога, без надії на Бога, без 

надзвичайно важкої роботи покаяння у своїх гріхах. 

 

Якщо ви замислюєтесь над тим, скільки тон святої води було 

вилито у цей світ, особливо за останні двадцять років, мимоволі 

задаєшся питанням: чому життя в нашій країні так мало змінилося? 

Що тільки не освячували протягом багатьох років! Але чому ті, хто 

брав участь у цьому освяченні, хто купався в цих водах, хто був 

окроплений цією водою, залишаються старими людьми, людьми, які 

не знають Бога? Так, тому що є страшне святотатство, дуже часто в 



багатьох місцях. Люди, не беручи на себе тягар роботи, дорученої їм 

Спасителем, намагаються, як це зазвичай буває у них, підійти до цієї 

святині споживацьким способом. І покласти цю надію зараз на цю 

воду, а не покладатися на Бога, який її освячує. 

 

Святкуючи будь-яку подію в житті Христа, ми повинні 

поміркувати над тим, який її сенс і яку відповідальність покладає на 

нас свято. На жаль, люди підходять до свят меркантильна та 

запитують: “Що я можу отримати від цього свято?” І тому 

намагаються набирати більше святої води, але не вчіться святому 

способу життя, намагаються освятити квартиру цією водою, але не 

освячуйте її молитвами і прославленням Бога. 

 

На жаль, особливо сьогодні, коли стільки з нас приходить до 

храмів за богоявленською водою, ми забуваємо найголовніше; 

забуваємо, що тут має відбутися моя особиста зустріч з Богом. І 

багато хто вважає важливим просто взяти “воду”. Але давайте 

подумаємо, чи корисно буде просто взяти “воду”, чи допоможе вона 

при захворюваннях моєї душі та тіла? Бо не вода зцілює, а Господь 

через цю воду! Давайте пам’ятати це! Чому ми сьогодні прийшли до 

Божих храмів? Зустріти Бога. Ми всі повинні прагнути спасіння, а свята 

вода є засобом досягнення цієї мети. Спасіння здійснюється як 

божественними, так і людськими зусиллями. Людина повинна прийти і 

покаятися у своїх гріхах. Господь прийде, щоб забрати ці гріхи. 
 

Я сподіваюся, що ми з вами прийшли за святою водою з 

розумінням, з досвідом, що Бог допоможе нам лише в одному випадку: 

якщо ми допоможемо Йому увійти в наше життя, перетворити його, 

освятити і зробити гідним присутності Бога в ньому. 

 

Хваліть Бога за Його безмежне милосердя. Слава Богу, що Він 

оновлює і людину, і її долю, і світ, в якому ми живемо! 
 

Артемій, архієпископ Гродненський і Волковиський (БПЦ) 
 

(Переклад українською мовою – “Київське Православ’я”) 



Донецька єпархія отримала нові  
євхаристійні набори для капеланів 

 

Предстоятель Православної 
Церкви України 14 грудня 
2021 року зустрівся у своїй 
резиденції з архієпископом 
Даниїлом (Українська Право-
славна Церква США). У 
зустрічі також взяли участь 
митрополит Донецький і 
Маріупольський Сергій та 
військовий капелан Пові-
тряних сил США протоієрей 
Володимир Штеляк. 
 

Сторони обговорили питання співпраці спрямованої на 
встановлення в Україні справедливого миру. Окрім того, 
представники Вселенського Патріархату в діаспорі передали 
для потреб Донецької єпархії євхаристійні набори, зокрема й 
спеціальні компактні набори призначені для звершення Святої 
Євхаристії безпосередньо на передовій. 
 
Митрополит Сергій висловив вдячність за сприяння Донецькій 
єпархії, яка наразі відчуває тягар війни через російську агресію, 
та зазначив, що ці євхаристійні набори допоможуть капеланам 
духовно опікуватися захисниками Батьківщини. 
 
(Джерело: Пресслужба Київської Митрополії ПЦУ) 
  

 
 
 
 

 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ  

DONATIONS TO THE CHURCH 

В. Юровський (в пам’ять $80.00 

  батьків) 

В. Литвинець (в пам’ять  500.00 

  Федора Литвинця, Івана  

  і Оксани Чумак, Орисі  

  Чумак і Петра Цехоша) 

Наталя Бундза         1,000.00 

Наталя Башта (в пам’ять 100.00 

  тата, Богдана) 

О. І Є. Пісецькі (в пам’ять   60.00 

  Богдана Башти) 

Б. Богуславський (в   100.00 

  пам’ять Богдана Башти) 

А. Терешин    100.00 

Е. Смірнова (з нагоди  100.00 

  дня нарождення доньки) 

Фундація Святого         1,000.00 

  Володимира 

М. Лозинська (в пам’ять 200.00 

  Василя Лозинського) 

Віктор Чумак (в пам’ять       1,000.00 

  Дмитра Коліченка) 

Володимир Чумак (в         1,000.00 

  пам’ять Дмитра Коліченка) 

Микола Чумак   100.00 

Е. i А. Вінклер (в пам’ять 260.00 

  батьків і Михайла, Фелікса 

  Людмили, Михайла,  

  Володимира, Зінаїди  

  i Вячеслава) 

К. Матковська   100.00 

В. Чіфа (в пам’ять всіх    50.00 

  рідних) 

О. Носієвич    100.00 

Б. Носієвич    500.00 

Хор Церкви св. Андрія        1,000.00 

 

ПОЖЕРТВИ НА ХОР 

DONATIONS TO THE CHOIR 

Анонімно (за Панахиду)        $230.00 Володимир Чумак  100.00 

 

 

 

 

Список включає пожертви від 22-го листопда до 19-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. Церква Покрови, Трушевичі (XVI cт.). 

 

Cover:  Nativity of Christ. Ukrainian icon (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. 
 



МАКСИМАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ – 25 ОСІБ. ДОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
ДИСТАНЦІЇ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ. МАСКА/ПОВ’ЯЗКА НА ОБЛИЧЧЯ – 

ОБОВ’ЯЗКОВА НА ВВЕСЬ ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ В ХРАМІ. 
 

MAXIMUM OCCUPANCY – 25. SOCIAL DISTANCING IS REQUIRED. MASK OR FACE 

COVERING IS REQUIRED FOR THE ENTIRE TIME YOU ARE INSIDE THE BUILDING. 
 

1-го січня, субота 5:00 веч. Велика Вечірня 

2-го січня, 

неділя 

Неділя 28-ма після П’ятдесятниці.  

Голос 3 

10:00 ранку Св. Літургія 

7-го січня, 

п’ятниця 
РІЗДВО ГОСПОДА, БОГА І 

СПАСИТЕЛЯ НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

9:00 ранку Вел. Повечір’я 

10:00 Св. Літургія 

8-го січня, 

субота 

СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 9:30 ранку Св. Літургія 

9-го січня, 

неділя 

Неділя 29-та після П’ятдесятниці.  

Голос 4. СВ. СТЕФАНА 

10:00 ранку Св. Літургія 

12-го січня,  

середа 

5:00 веч. Акафіст до Ісуса 

Христа 

13-го січня, четвер 5:00 веч. Велика Вечірня 

14-го січня, 

п’ятниця 

ОБРІЗАННЯ ГОСПОДНЄ. Св. Василія 

Великого. Новий рік 

9:30 ранку Св. Літургія 

16-го січня,  

неділя 

Неділя 30-та після П’ятдесятниці.  

Голос 5 

10:00 ранку Св. Літургія 

18-го січня,  

вівторок 
НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ 5:00 веч. Велике Повечір’я 

і Велике Освячення Води 

19-го січня,  

середа 
СВЯТЕ БОГОЯВЛЕННЯ. ХРЕЩЕННЯ 

ІСУСА ХРИСТА 

10:00 ранку Св. Літургія і 

Велике Освячення Води 

20-го січня,  

четвер 

СОБОР ПРЕДТЕЧІ І ХРЕСТИЛЕЛЯ 

ГОСПОДНЬОГО, ІОАНА 

9:30 ранку Св. Літургія 

23-го січня,  

неділя 

Неділя 31-ша після П’ятдесятниці.  

Голос 6 

10:00 ранку Св. Літургія 

26-го січня,  

середа 

5:00 веч. Акафіст до Ісуса 

Христа 

30-го січня,  

неділя 

Неділя 32-га після П’ятдесятниці.  

Голос 7 

10:00 ранку Св. Літургія 

Всім членам нашої парафії! Просимо вирівняти Ваші членські вкладки на 2022 рік 
при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь! Запрошуємо всіх приєднатися до 
нашої громади і вступити в члени парафії св. Андрія Первозванного! Аплікацію 

можна одержати в церковній канцелярії. 


