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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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Декілька слів про духовні і моральні цінності 
 

 До людських цінностей можна віднести любов, дружбу, життя 

людини, повагу, справедливість та інші. Любов до Бога та любов до 

людини сприймаються іншими вимірами. Любов до Бога вибудовується 

по вірі тоді як любов до людини як до образа Божого. Є також 

протилежні прояви любові, це любов до себе, любов до світу і всього 

того що є в світі і любов до Бога. Любов до себе є проявом зла в тій чи 

іншій мірі з усіма його наслідками. Той хто любить тільки себе не 

любить Бога і не любить ближнього свого як образу Божого, він 

зосереджений на собі. Є люди які регулярно відвідують Храм Божий, 

приймають участь в Богослужіннях але серце черстве не відкрите до 

ближнього, вони люблять себе в Церкві але не люблять Церкву в собі. 

Роздумуючи над суспільними моральними цінностями ми в більшості 

випадків не задумуємося над своїми вчинками, спішимо засудити і 

осудити навколишніх забуваючи поглянути в себе. Забуваючи, що 

основним промотором людського життя були, є і будуть такі 

фундаментальні духовні цінності, як віра в Бога, надія, любов, 

жертовність і милосердя. Якщо ми їх втрачаємо, тоді наші духовні і 

моральні цінності приземлюються до рівня життєвих проблем. 

 

 Ми мусимо бути свідомими того, що в цьому світі є досить багато 

людей які живуть сьогоднішнім днем і зневажливо ставляться до 

духовних і моральних цінностей не задумуючись над майбутнім яке їх 

очікує. Один із таких, на одному із телевізійних каналів сказав, що він 

не вірить в Бога, на що йому відповіли, від того що він не вірить буття 

Бога не умаляється і йому рано чи пізно прийдеться стати перед 

Творцем і дати відповідь за свої вчинки. Не зважаючи на те, що хтось 

заперечує буття Бога, не залежно від того, вірує в Нього чи не вірує, Бог 

дійсно існує. 

 

 Багато людей в пошуках моральних і духовних цінностей шукає 

різних філософів, релігійних неохристиянських, язичницьких вчень, і не 

задумуються над тим, що ніяке філософське вчення не може розкрити 

глибинний зміст внутрішнього світу людини. Вони не можуть осягнути 

те, чого вчили отці Церкви, а саме, що без віри в Бога людина не може 



прийняти Святого Духа. Звідси й 

надзвичайно висока цінність 

духовної і моральної мудрості, без 

якої християнство не мислить 

свого існування. Християнська 

мораль навчає людину постійно 

думати над тим, що бере і дає 

людям взамін. Споживацьке 

ставлення до життя є однією з 

ключових причин морального і 

духовного падіння. Такі люди 

часто нарікають на свою долю, але 

“все це, каже св. Іоан Златоуст – 

переповнене богохульство, тому 

що сум’яття і настрій залежить не 

від протікання справ, а від 

настроєного певним чином духу, 

який, хоча й насолоджується 

безмірно сприятливим збігом 

обставин, не отримає собі ніякої від того вигоди до того часу, поки не 

виправить перебуваючого в ньому настрою і безладу”. Не доля а вільна 

воля веде людину по життю, потурає слабким та веде їх за межі 

необхідного. Тому мораль – це завжди вибір між добром і злом, 

любов’ю і ненавистю і обов’язком перед іншими. Будь-який застій у 

житті веде до деформації душі і тіла. Внутрішній світ людини взаємодіє 

із зовнішнім світом, якщо немає спокою всередині людини, то немає 

спокою в її реальному житті. Тож шукаймо внутрішнього спокою з 

Христом з вірою в Бога живого і хай Господь допоможе нам. 

 

Іоасаф (Василиків), 

митрополит Івано-Франківський і Галицький  

 

 

 
 

 



Неділя 4-та після П’ятдесятниці – Зцілення слуги сотника 
 

 Кожного разу, коли в Євангелії розповідається про те, що хтось 

навертається до Господа, ми можемо назвати це молитвою, бо молитва і 

є звернення до Господа. Давайте подивимося, хто до Нього звертався і 

як. Дуже часто це були люди, що страждали, хворі, обтяжені скорботою 

і якимись недугами. Але, мабуть, так же часто це були люди, які 

молилися за інших. 

 

 Перше Своє диво в Кані Галилейській Господь здійснив на 

прохання Марії. Діва Марія попросила Його допомогти друзям або 

рідним, у яких вони були в гостях на весіллі, коли в тих закінчилося 

вино. І можна сказати, що це була перша молитва за інших Матері 

Божої. А пам’ятаєте, як принесли розслабленого паралітика, як його 

друзі розібрали дах і спустили носилки до Господа, вони теж просили за 

цього хворого. І сказано в Євангелії, що “Ісус, бачачи віру їх”, здійснив 

зцілення. Згадайте сирійку, яка благала зцілити її дочку. А того 

нещасного батька, який привів до Нього біснуватого сина, і говорив: 

Вірую, Господи! Допоможи моєму невірству (Мк. 9:24). 

 

 Дуже важливо звернути увагу на ці молитви за інших. Не про свою 

біду, не про свою нужду, не про свою хворобу, а про нужду, біду, 

хворобу іншої людини. І це завжди виконувалося, завжди мало силу, бо в 

молитві за інших відступає наше себелюбство і на перший план виходить 

наше добре ставлення до інших людей. Тому молитва за інших часто 

буває вища, дорожча для Господа, ніж молитва тільки за себе. 

 

 Звичайно, ви можете запитати: а чому ж Господь не може почути 

тих, хто молиться сам за себе, чому обов’язково треба, щоб хтось 

клопотав за нас – адже ми всі однаково грішні люди? Бо коли ви 

приходите в храм або стаєте на молитву, і ваше серце болить за когось, і 

ви приносите своє благання про цю людину до Божого престолу, ви в 

цей час піднімаєтеся до цього престолу, і душа ваша летить до Господа і 

не лише сама піднімається туди, але вона на далекій відстані може 

підняти і ту людину, про яку ви молитеся. І означає, ви обоє вже як би 

не  на землі, а над землею підняті, і тоді відступають наші земні закони і 



 

А як увійшов Ісус до Капернаума, підійшов до Нього сотник і благав Його: 

Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає. І 

говорить йому Ісус: Я прийду і зцілю його. Сотник же у відповідь сказав: 

Господи! Я недостойний, щоб Ти увійшов під покрівлю мою; але промов 

тільки слово, і видужає слуга мій. Бо і я – людина підвладна, але, маючи 

під собою воїнів, кажу одному: іди, і йде; і другому: прийди, і приходить; і 

слузі моєму: зроби це, і зробить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, 

що йшли за Ним: істинно кажу вам, і в Ізраїлі не знайшов Я такої віри. 

Кажу ж вам, що багато прийдуть зі сходу й заходу і возляжуть з 

Авраамом, Ісааком і Яковом у Царстві Небесному; А сини Царства вигнані 

будуть у пітьму непроглядну: там буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус 

сотникові: іди, і, як вірував ти, нехай буде тобі. І одужав слуга його в  

ту ж мить.  
 

(Матфея 8:5-13) 
 

 
 

When he entered Capernaum, a centurion came to him, appealing to him and 

saying, “Lord, my servant is lying at home paralyzed, in terrible distress”. And 

he said to him, “I will come and cure him”. The centurion answered, “Lord, I 

am not worthy to have you come under my roof; but only speak the word, and 

my servant will be healed. For I also am a man under authority, with soldiers 

under me; and I say to one, ‘Go’, and he goes, and to another, ‘Come’, and he 

comes, and to my slave, ‘Do this’, and the slave does it”.  When Jesus heard 

him, he was amazed and said to those who followed him, “Truly I tell you, in 

no one in Israel have I found such faith. I tell you, many will come from east 

and west and will eat with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of 

heaven, while the heirs of the kingdom will be thrown into the outer darkness, 

where there will be weeping and gnashing of teeth”. And to the centurion 

Jesus said, “Go; let it be done for you according to your faith”. And the servant 

was healed in that hour.  
 

(Matthew 5:8-13) 

 



стихії, можуть відсту-

пити і хвороба, і 

спокуси, і важкі, 

страшні обставини.  

  

 Кожен з вас, хто 

молився за своїх 

друзів і близьких, 

знає, яка це велика 

сила – молитва. Кожен 

знає: іноді можна 

відчувати, коли за 

тебе моляться. От 

тому, дорогі мої, щоденно, коли ми з вами маємо стати на молитву 

перед Господом, передусім, ми повинні молитися про те, щоб була Його 

воля, а по-друге, ми повинні молитися про людей, не втомлюватися, не 

зупинятися, не лінуватися, бо немає більшої любові, ніж та, яка 

проходить через молитву. Цим тримається Церква, Вона стоїть на вірі і 

на любові людей. І якщо ми молимося один за одного, ми тісно, 

братські і сестринські пов’язані між собою, бо діє сила Божа, а не наша 

людська неміч. 

 

 І якщо ви бачите, що не здатні допомогти людині справою чи 

словом, що неможливо відвести її біду, неможливо її вилікувати, то 

завжди пам’ятайте, що в нас є Господь і є тверда і надійна опора – це 

молитва. Випробуйте це на практиці, перевірте, палко і сильно моліться 

за тих, хто вам дорогий, і ви побачите, що ваша молитва, якою б 

слабкою вона не була, все-таки буде дієвою, бо в ній проявиться сила 

Божа. І тоді ми з вами зрозуміємо і відчуємо, що ми самі винні в тому, 

що Господь нам здається далеким. Якщо ми закликатимемо Його, 

молячись про близьких, Він буде завжди з нами, ми будемо завжди 

Його відчувати. Він Сам сказав: “Бо, де двоє чи троє зібрані в ім’я Моє, 

там Я серед них… і коли чого попросите у Отця в ім’я Моє, те зроблю, 

щоб Отець прославився в Сині” (Мф. 18:20; Ін. 14:13). Моліться всі за 

друзів своїх, за близьких своїх, і пізнаєте Божу любов.  
 

прот. Олександр Мень 

http://www.progolovne.in.ua/?page_id=5067


12 липня – Первоверховних апостолів Петра і Павла 
 

Святих апостолів Петра і Павла Православна Церква називає Первоверховними. 

Цим почесним найменуванням вони відзначені, бо особливо потрудилися в 

поширенні Христового вчення серед язичницьких народів і показали найвищі 

зразки відданості і любові до Божественного Учителя і Його справи на землі. 
 

Постійно підтримувані благодаттю Святого Духа, вони навертали до 

Христа тисячі людей, змушували мовчати вуста мудреців тодішнього 

світу, хвилювали й підкоряли своєю проповіддю людські серця.  

 

Згадаємо, скільки бід і скорбот зазнали вони. “Я думаю, — пише св. 

апостол Павло до коринфян, — що нам … Бог судив бути ніби 

засудженими на смерть, бо ми були позорищем світові, терпимо голод і 

спрагу, і наготу, і побої, і поневіряємося, ганьблять нас, ми благаємо: ми 

як сміття для світу, як порох, що усі топчуть донині” (1 Кор. 4: 9-13). 

 

Святий апостол Петро виявив свою любов і відданість Господеві ще в дні 

земного життя Спасителя. До покликання свого на труди апостольські він 

носив ім’я Симон і жив у галілейському містечку Віфсаїді. Господь же 

назвав нового учня Кифою, що означає арамейською мовою “камінь”, 

“скеля”. У грецькій мові цьому слову відповідає “петрос” або “петра”. 

Відтоді новонавернений апостол зробився палким послідовником 

Христовим, Його учнем і постійним супутником. 

 

Самовіддана любов до Христа відкривала Петрові Божий Промисел. Він 

перший сповідав Ісуса Сином Бога Живого (Мф. 11:16). Почувши новину 

після Воскресіння Господа, він перший біжить до гроба Христа, а пізніше 

говорить Йому: “Господи! Ти знаєш, що я люблю Тебе” (Ін. 21:16). Після 

зішестя Святого Духа на апостолів Петро першим серед апостолів почав 

голосно проповідувати віру в Христа, і багатьох людей-язичників та іудеїв 

навернув до християнської віри. Апостол Петро мученицьки закінчив на 

хресті своє життя, кров’ю засвідчивши відданість слову Христа. 
 

У всій історії Вселенської Церкви ледве знайдеться інша особа так відома 

християнському світу, як святий Павло. До покликання на благовісницьке 



служіння він носив ім’я Савл та 

був ревним охоронцем фарисей-

ських законів. Сам Христос 

переродив його з “вітхої” і зробив 

“новою” людиною та просвітив 

його світлом істини. І від цього часу 

не стало Савла, а з’явився Павло — 

цей “обраний сосуд” Божий і 

другий Первоверховний апостол. 

 

Своє апостольське служіння 

Павло проводив під 

безпосереднім і явним 

керівництвом Божим. “Сповіщаю 

ж вам, браття, — пише апостол 

галатам, що Євангеліє ... я 

прийняв ... і навчився не від людини, а через одкровення Ісуса Христа” 

(Гал. 1:11-12). Великою була могутність проповіді апостола, він добре 

потрудився для поширення віри Христової.  

 

Апостол Павло особисто не бачив Христа, не був серед учнів за Його 

земного життя, але своїм просвіченим, ясним і багатогранним розумом 

назавжди визнав, що Христос — це дійсно обітований Месія, котрий 

прийшов спасти увесь рід людський, і хто у Христі, той нове творіння, 

нова людина. Апостол Павло теж дістав вінець мученицької смерті, хоча, 

на відміну від апостола Петра, його не розіп’яли, а як римському 

громадянинові відтяли голову мечем. 

 

Великою була нагорода Первоверховним апостолам ще за часів їхнього 

земного життя. Святий апостол Петро був удостоєний стати свідком 

найважливіших подій у житті Христа-Спасителя – Гефсиманської 

молитви і Божественної слави на горі Преображення. А святому апостолу 

Павлу було дано бути восхищенним до третього неба, за його висловом, 

до раю, де він чув невимовні слова, котрих людина не в змозі і переказати. 

 



Перед нами люди, які своїм життям вчать нас: якщо згрішив — то 

покайся, якщо потерпів падіння — то вставай, виявив слабкодухість — 

зміцнюйся надією на Бога, віруй у Нього, люби Його. І такий шлях 

праведного життя у Господі нашому Ісусі Христі і приведе нас до 

наслідування життя вічного. 

 

Слово “апостол” з грецької перекладається як “посланець”. Всі ми 

послані Богом у цей світ щоб постигати вічну правду і істину і свідчити 

про неї своїм буттям і життям, тобто жити згідно з Божими заповідями та 

божественним законом. Це споріднює нас зі всіма святими апостолами і 

особливо з Первоверховними, яких Церква вшановує. 

 

(Джерело: www.archiv.orthodox.org.ua) 
 

 
 

24 липня – Рівноапостольної Ольги, великої княгині 

Київської, у святому хрещенні Єлени 
 

Свята Ольга – це перша християнка на великокняжому престолі Києва, її 

охрещення створило якоюсь мірою передумови християнізації нашої 

держави. Прийнявши християнську віру, вона піднесла авторитет і своєї 

особи, і своєї країни в очах Візантії та християнських володарів Західної 

Європи. Охрещення Ольги, яке залишилося її приватною справою, дало 

підстави сучасникам її внука св. Володимира Великого, хрестителя Русі, 

казати, що вона була “наймудрішою серед людей”. 

 

Імовірно, Ольга народилася 890 року в селі Либуті поблизу Пскова. Її ім’я 

– не слов’янське, як це може сприйматися тепер, а варязьке: Гельґа, що 

по-давньоскандинавськи означає “свята”. Це був час, коли варяги (тепер 

це шведи, норвежці, данці й ісландці), проникаючи на наші землі як воїни 

й купці, швидко переймали у наших предків і мову, і культуру та, ставши 



панівною верствою, спричинилися до дальшої 

розбудови давньоруської держави. 

 

Святитель Димитрій Ростовський (Туптало) у 

“Житіях святих” розповідає, як вона стала 

княгинею: князь Ігор побачив на ловах гарну 

дівчину й хотів її звабити, проте вона повелася 

достойно, і він побажав поєднатися з Ольгою 

законним шлюбом. Так 903 року Ольга стала 

великою княгинею. 

 

На історичну ж арену вона вийшла в 945-му, 

після загибелі свого чоловіка князя Ігоря. За 

тодішнім правом спадкування державної 

влади його наступником мав стати син 

Святослав. Проте йому було ще приблизно 8 

років. Тому княгиня Ольга перебрала на себе 

опіку над малолітнім сином (стала його 

регентом), приймаючи в свої руки управління 

Руссю аж до його повноліття. Так на чолі нашої 

держави стала жінка, та ще й не слов’янка. 

 

Ставши фактичною володаркою країни, 

перші роки княгиня присвячує встановленню державного авторитету 

Києва, що похитнувся після бунту племені деревлян, які жили на півночі 

Київщини й Житомирщини. Мир і порядок вона наводить жорстокими 

способами: таким був тодішній метод правління. Вдова насамперед 

вважала своїм обов’язком помститися за чоловіка та приборкати 

непокірних деревлян. Помста була “святим ділом” за язичницькими 

поняттями, і що тяжчою вона була, то більше честі належало месникові. У 

народі ходило багато переказів про те, якими хитрощами і як люто 

мстилася Ольга за смерть чоловіка. 

 

Як гадають, десь у 947–948 роках у державі було знову встановлено лад. 

Щойно під 955-м роком літописці знову розгортають свої книги, 



відзначають помітніші події княження Ольги. І перший запис – обширне 

оповідання про її охрещення. Хоча цей текст, зроблений яких 150 років 

згодом, – не запис очевидця, а пізнішого хроніста, він усе ж віддзеркалює 

певні передання про прихід Християнства на київський княжий престол. 

 

Церковні історики однозначно висловлюються за тодішню присутність 

християнської релігії у Київській Русі та її зростаючий вплив на свідомість 

народу. Князь Ігор і княгиня Ольга були прихильні до слов’янських 

християнських місіонерів. Ще 944 року, під час договору Ігоря з греками, 

як свідчать і наші, і грецькі літописці, Русь ділилася на хрещених і 

нехрещених. Очевидно, тут ідеться насамперед про варягів, але напевно 

серед християн Русі були вже тоді й питомі слов’яни. 

 

За переданням, найближчим дорадником княгині був слов’янський 

священик Григорій. На той час у Києві існувала вже церква Пророка Іллі. 

Ймовірніше за все, там 954 року й охрестили княгиню Ольгу, хоча є 

оповідь, що це сталося в столиці Візантійської імперії Царгороді. 

 

Різні були спонуки, що схилили княгиню прийняти Христову віру. Сюди 

належать політичні, культурні й торговельні зносини Русі з Візантією та 

християнськими державами Заходу. Ольга бачила також високоморальне 

життя багатьох християн у Києві. Тож нічого дивного, що і в неї 

зродилося бажання стати християнкою. 

 

Хоч би там як, але справедливим є визначення святителя Димитрія 

Ростовського: “Коли ж наблизився час належний, у який Преблагий Бог 

русів, осліплених невір’ям, хотів просвітити Світлом Святої Віри, і до 

пізнання Істини привести, і на шлях Спасіння настановити, – благословив 

того просвітлення початок здійснити слабкою посудиною жіночою, цією 

блаженною Ольгою, на посоромлення мужам жорстокосердим”. 

 

За переданням, вона збудувала першу церкву в ім’я святого Миколая на 

Аскольдовій могилі, багатьох киян навернула до нової релігії. Пішла свята 

Ольга й до Великого Новгорода, й до інших городів держави своєї, і 

всюди, наскільки могла, приводила людей до Христової віри. 



 

Християнство мало глибокий вплив на особисте життя Ольги. Вона 

почала творити багато діл милосердя. До народу була доброю і ласкавою. 

Нікому не чинила кривди, праведно судила, справедливо карала, щедро 

винагороджувала; убогим і немічним допомагала, над невільниками 

милосердилася, прохання та скарги вислуховувала. Ставши християнкою, 

вона показала народові новий тип світогляду. 

 

Проте старання навернути і свого сина Святослава на християнську віру не 

увінчалися успіхом. У “Літописі руському” оповідається, що “Ольга часто 

говорила: ‘Я, сину, Бога пізнала і радуюся. Якщо й ти пізнаєш Бога, то 

радуватися станеш’. Але він не слухав цього, кажучи: ‘Як я інший закон 

прийму? Адже дружина моя з сього сміятися почне!’ Вона тоді сказала йому: 

‘Якщо ти охрестишся, – всі це саме вчинять’. Та він не послухав матері”. 

 

Хоча не вдалося Ользі навернути свого сина, та все-таки її вплив на нього 

був великий. “Одне Ольга осягнула, – зауважує історик М. Чубатий, – а 

саме, що її син Святослав був толерантний для християн”. 

 

Під роком 969-м літописець закарбовує смерть княгині: “І по трьох днях 

померла Ольга. І плакав за нею син її, і внуки її, і люди всі плачем 

великим, і, понісши, погребли її на уготованому місці. І заповіла була 

Ольга не творити тризни (язичницького похорону) над собою, бо мала 

вона пресвітера (священика), і той похоронив блаженну Ольгу”. 
 

Володимир Студ 
 

(Джерело: www.pravoslaviavolyni.org.ua) 
 
 
 
 

 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

Тамара Макогон   $200.00 

Віктор Чумак           1,000.00 

В. Юровський (в пам’ять     40.00 

  батьків) 

М. Лозинська (в пам’ять     50.00 

  Петра Цехоша) 

Б. Богуславський (в пам’ять   200.00 

  Петра Цехоша) 

 

 

 

 

Список включає пожертви від 31-го травня до 21-го червня. 

 

 

 

 

 

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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УВАГА! СОЦІАЛЬНЕ ДИСТАНЦІЮВАННЯ ТА ІНШІ НАСТАНОВИ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ЗАЛИШАЮТЬСЯ В СИЛІ 

 

PLEASE NOTE: SOCIAL DISTANCING AND OTHER  
PUBLIC HEALTH RESTRICTIONS ARE IN EFFECT 

 

4-го липня,  

субота 
6:00 вечора  

Велика Вечірня 

5-го липня, 

неділя 

Неділя 4-та після П’ятдесятниці. Голос 3 9:30 ранку 

Св. Літургія 

7-го липня, 

вівторок 
РІЗДВО ЧЕСНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА, 

ПРЕДТЕЧІ ТА ХРEСТИТЕЛЯ 

ГОСПОДНЬОГО ІОAНА 

9:30 ранку 

Св. Літургія 

11-го липня,  

субота 
6:00 вечора  

Велика Вечірня 

12-го липня, 

неділя 

Неділя 5-та після П’ятдесятниці. Голос 

4. СВЯТИХ, СЛАВНИХ І ВСЕХВАЛЬНИХ 

ПЕРВОВЕРХНИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І 

ПАВЛА 

9:30 ранку 

Св. Літургія 

19-го липня, 

неділя 

Неділя 6-та після П’ятдесятниці. Голос 5 9:30 ранку 

Св. Літургія 

26-го липня, 

неділя 

Неділя 7-ма після П’ятдесятниці.  

Голос 6 
9:30 ранку 

Св. Літургія 

28-го липня, 

вівторок 
СВЯТОГО РІВНОАПОСТОЛЬНОГО 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА 

9:30 ранку 

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! 


