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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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Неділя 3-тя після П’ятидесятниці 
 

“Шукайте ж сперше Царства Божого” (Мф. 6:33), – заповідає 

наш Спаситель. Це є наше з вами покликання, наш святий обов’язок, бо 

християнам, справжнім істинним християнам, у цьому житті належить 

дуже багато трудитись, і найперше духовно. Занадто мало визнавати 

Господа Ісуса Христа, потрібно щиро вірити у Нього, сповідувати і 

завжди чистим серцем приймати Його і славити, і все це підкріпляти 

справді християнськими вчинками, обирати православний 

християнський спосіб життя. 

 

Господь найбільше спитає з нас, як із тих, хто знав Його і вірив у 

Нього. Бо для того, хто не знає Христа, хто не знає істинного Бога, 

Творець дав одну свічку, один життєвий орієнтир – розум. Так було у 

дуже давні часи, коли люди не знали Христа і не вірили в Єдиного Бога, 

відступивши колись від правдивої віри. Тоді люди керувались лише 

розумом, логікою, загальносуспільними законами і поглядами на мораль. 

Розумом вони частково осягали, що все навколо наповнене божеством, 

але розділяли це божество і поклонялись лжебогам та їхнім ідолам. 

 

Іншим Бог дав дві свічки – розум і Старий Завіт. Так сталось з 

богообраним народом, який вірив у Єдиного Бога, але Христа не 

прийняв. Для християн же, за словами нашого майже сучасника, який 

жив у ХХ столітті, святителя Миколая Сербського, Господь дав п’ять 

світильників: розум, Старий Завіт, Новий Завіт, Церкву і Духа Святого. 

Саме Святий Дух дарований нам, щоби у душі свої ми приймали 

істинного Бога, поклонялися йому, як навчав Христос, “у дусі та 

істині” (Ін. 4:24).  

 

Які прості і глибокі слова чули ми сьогодні від Христа: 

“Світильником тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чистим, то і все 

тіло твоє буде світлим” (Мф. 6:22). Напевно кожен із нас співчуватиме 

незрячій людині, співчуватиме щиро усім серцем, тому що незряча 

людина не може бачити цього світу і його краси, не може вповні 

осягнути того, що її оточує. Втім у незрячої людини сильніше 

розвиваються інші чуття, якими вона і сприймає світ. 



Нам же з вами Господь не дав жодної фізичної вади. Ось я бачу, що 

всі мають очі, всі мають добрі тіла. За це ми звісно повинні дякувати 

Богові, але тим то належить нам й уважніше пильнувати, бо око завжди 

є спокусливе. Ось можна собі міркувати, які очі краще бачать: чи із 

блакитною райдужкою, чи з карою, чи зеленою. Але знайте, що 

найкраще бачать заздрісні очі. Втім, нехай знає людина заздрісна, що 

через такий зір, все тіло її осквернене, воно не є чистим. Про це 

говорить Господь, запитуючи: “Якщо світло, що в тобі, є темрявою, то 

яка ж тоді темрява?” (Мф. 6:23). Остерігаймося, добре бачачи своїми 

тілесними очима, наповнити себе всередині темрявою через лихий зір. 

 

Маючи згадані п’ять світильників, ми у їхньому світлі можемо 

сміливо йти прямою дорогою Христових заповідей. Але й очі потрібно 

мати чисті, щоби не схибити на цій дорозі. 

 

В одному монастирі ігумен вирішив вилікувати старця, що 

страждав втратою зору. Але коли ігумен привів до старця лікаря, він 

сказав: “Навіщо це мені потрібно? Чи ти смерті моєї хочеш? Якщо я 

буду і надалі незрячим, то не бачитиму спокус цього світу, яких є надто 

багато”. Це є великий приклад для нас. Тобто краще нам добре бачачи, у 

духовному розумінні вести себе так, наче ми незрячі. 

 

Господь каже нам: “Ніхто не може двом господарям служити . . . 

Не можете служити Богові й мамоні” (Мф. 6:24). Мамона – це є 

багатство, це є наші матеріальні статки, які деколи, на жаль, у житті 

нашому займають надто велике значення і інколи переважують над 

духовними аспектами, приглушують наші духовні прагнення. 

Правильно чинить та людина, яка знає в своєму житті міру 

матеріальному, яка бере від цього життя лише стільки, скільки 

насправді потрібно, щоби просто прожити кожний із відведених днів, 

яка ніколи не полишає думок про вічне життя. 

 

Тяжко, каже Господь, багатій людині осягнути вічне життя і 

Царство Боже (пор. Мф. 19:23). Також Господь хоче, щоб ми не 

турбувалися про те, що нам їсти, у що одягатися. Але не просто хоче, 



щоб ми не турбувалися, але й запевняє нас, що Сам про все 

потурбується (пор. Мф. 6:26-30). 

 

Хіба ж ми є всесильними у цьому світі? Хіба ми можемо керувати 

законами природи, зупиняючи, наприклад, старіння? Хіба можемо ми у 

природний спосіб змінювати своє тіло, хіба самі ми обираємо при 

зачатті як виглядатимемо, якого зросту будемо тощо? Ні! Цього ми не 

робимо та й не можемо зробити. 

 

Тому то Господь заповідає нам дивитись на природу і самім вести, 

так би мовити, природній спосіб життя. Христос наводить приклад 

польових лілей, пташок – всі вони не сіють, не жнуть, не прядуть, але 

всі блага приймають з милостивої правиці Всевишнього. Якщо ж 

Творець так піклується про своє більш примітивне творіння, то тимпаче 

і про нас з вами, брати і сестри, попіклується. 

 

Бог нікого і ніколи не вкине в горе і біду, а, якщо таке на нашому 

житті навіть і буде зустрічатися, то знайте, що це ознака того, що 

Господь не покинув нас.  

 

Дорога наша життєва складна. Деколи нам не все зрозуміло, не все 

може осягнути наш розум. Деякі події та обставини можуть видаватись 

нам нелогічними, несправедливими. Але наш розум, це не Божий розум. 

Тому не слід нам вдаватись до таких роздумів. А, що слід нам робити, 

про те чули ви у Євангелії: “Шукайте ж спершу Царства Божого і 

правди Його” (Мф. 6:33). Ще тут, на землі, належить нам шукати його, 

своїми думками, своїми словами і вчинками, і тоді осягнемо вічне і 

безкінечне блаженне життя із Богом. 
 

митрополит Димитрій (Рудюк)  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

5 червня Православна Церква звершує пам’ять видатної святої Давньої Русі, чий 

життєвий подвиг став дороговказом багатьом наступним поколінням – благовірної 

князівни, преподобної Єфросинії Полоцької.  

Коріння її роду походило зі стольного града Києва – була бо вона правнучкою 

святого рівноапостольного князя Володимира Красне Сонечко. 

Народилася Предслава – а саме так звали преподобну до постригу – в родині 

Полоцького князя, тому і вважається особливою покровителькою Білої Русі. Від 

дитинства в Предслави відкрилась надзвичайна любов до Бога. Вже у 12-річному віці 

розумна та вродлива дівчина, дізнавшись про бажання батьків заручити її, просить 

постригти її в чернецтво, після чого розпочинає життя, сповнене подвигів молитви і 

невтомної праці. 

Переписуючи Євангеліє та духовні книжки, Єфросинія дарувала їх усім, хто шукав 

Премудрості Божої. 

Згодом Господь благословив юній подвижниці заснувати Спасо-Преображенський 

монастир, який став на довгі роки осередком духовного розвитку краю. Там вона 

запровадила першу на Русі жіночу школу, в якій дівчат навчали Святому Письму, 

грамоті, співу, шиттю та іншим корисним ремеслам, щоб, як пише про це 

літописець, звикли вони від юності “разумєті закон Божий і трудолюбіє”. 

Для багатьох стала преподобна духовною матір’ю, освітивши шлях життя. Молилась 

також вона і про єдність Русі в добу кривавих міжусобиць, і багатьох князів ця 

молитва примирила. 

Коли ж на схилі життя Єфросинія відчула наближення смерті, вона вирушила в 

паломництво на Святу Землю до Єрусалима. Першим даром руських жінок Гробу 

Господньому стала золота дорогоцінна кадильниця, яку пожертвувала преподобна 

найбільшій святині християнства. Господь прийняв її дар та сподобив Єфросинію 

мирно спочити в Єрусалимі саме цього дня в далекому 1173 році після Причастя 

Святих Христових Таїн. 

За переданням, перед смертю преподобна промовила: “Господи, прийми дух мій у 

святому граді Твоєму Єрусалимі, та пересели мене до Вишнього граду Твого, 

горнього Єрусалима”. 

У 1187 році непереможний мусульманський полководець Салах-ад-Дін розтрощив 

армію лицарів-хрестоносців, після чого захопив, нарешті, Єрусалим. У Святому 

Місті він висунув ультиматум, згідно з яким християни мали залишити його стіни та 



взяти лише те, що зможуть унести. Ченці 

руського монастиря вирушили на Русь, взявши з 

собою дорогоцінну святиню – мощі преподобної 

Єфросинії, після чого принесли їх до Києва і 

поклали в Дальніх Печерах Києво-Печерської 

Лаври. 

Таким чином преподобна стала першою жінкою, 

похованою в славетній обителі. В цьому був 

Промисел Божий, адже Батьківщина 

преподобної, Полоцьк, був невдовзі захоплений 

поляками, а православна єпархія скасована на 

кілька сотень років. 

Коли ж у ХІХ столітті єпархію відродили, 

мешканці Полоцька почали просити про 

повернення мощей преподобної Єфросинії. Через 700 років, після невтомних 

прохань половчан, святиня повернулась до Білорусії. Сталась ця знаменна подія у 

1910 році. 

(Джерело: orthodoxy.org.ua) 

 
 

Якого кольору очі Вашої дружини? 
 

Я мав прочитати лекцію про споглядальне життя, і Провидіння 

послало мені вірш, який вам, ймовірно, добре знайомий, але навряд чи 

застосовувався для духовного навчання. Він починається так: 
 

В лісі жила премудра сова. 

Чудово все бачачи, скупилася на слова; 

Скуплячись ж на слова, все чула і знала. 

Ах, якби вона для нас прикладом стала! 
 

Я думаю, це майже вичерпне вчення про споглядальне життя для 

початківців і для тих, хто живе приходським життям, для людей у миру.  

 

Вірш говорить нам, що перша умова, щоб чути – навчитися деякій 

мірі мовчання, перша умова, щоб бачити – навчитися дивитися. Це 



здається очевидним. Але це не очевидно з того, як ми відносимося до 

цієї теми. 

 

Ви чудово знаєте, як ми слухаємо один одного. Поки людина 

говорить, ми в думках коментуємо її слова, і після висловлювання у нас 

готове заперечення їй. Ми не прислухалися до того, що вона говорила, 

ми вслухалися в те, що можемо їй заперечити. Те ж саме відносно зору. 

 

Дуже рідко ми дивимося в обличчя людині так, щоб запам’ятати і 

побачити її. Чи часто ми пам’ятаємо обличчя людини, яку щодня 

зустрічаємо на роботі, на вулиці, на сходовому майданчику? Ми 

пізнаємо людину по декількох формальних характерних рисах, от і все. 

Я пам’ятаю одного священика; проповідуючи в його присутності, я 

зробив подібне зауваження. Він сказав: “Як я можу пам’ятати людей, 

що приходять до мене? Я дуже багато бачу!” Ні, він не бачив нікого з 

тих, що приходили до нього! Потім він запитав: “Чи можете сказати, 

яким чином цьому навчитися?” Я відповів: “Закрийте очі і скажіть, 

якого кольору очі у вашої дружини”. Він не зміг дати відповідь! – вони 

дуже довго були одружені. 

 

І це надзвичайно серйозно. Воно, звичайно, звучить забавно, але це 

означає, що ми не бачимо людей і не чуємо, що вони говорять. Що 

стосується слухання, тут справа йде ще гірше, тому що очима ми здатні 

принаймні пізнати людину, але оскільки ми боязкі, слухаємо ми 

неохоче. Ми слухаємо тільки слова, прагнучи не брати на себе ризик 

зрозуміти сенс, що стоїть за словами; закриваємо серце, щоб не брати на 

себе відповідальність, щоб не зв’язатися з думкою, з життям іншої людини. 

 

Ви зустрічаєте людину і приклеюєте їй ярлик “вчитель”, 

“директриса”, “єпископ”, “мій сусід”, і як тільки ви наклеюєте ярлик, 

він закриває вам людину. Тому що людина не є те або інше зі згаданого, 

вона надзвичайно складна істота, а ви знаєте тільки одну її грань, 

відмічену вашим ярликом; а в ній ще нескінченно багато граней, про які 

ви навіть не підозрюєте. 
 

Пам’ятаю, одного разу в Америці я зайшов в старий храм. Я просто 

зайшов подивитися і побачив: сидить чоловік, охопивши голову руками, 



як мені здалося, глибоко пригнічений. Я підійшов до нього, обійняв за 

плечі і сказав: “У чому справа?” Він обернувся до мене і почав плакати, 

а потім розповів, що одружений вже двадцять п’ять років, що він 

священик. І він зрозумів, що більше не любить свою дружину, і єдиний 

вихід для них – розлучитися. А якщо він розлучиться з дружиною, то 

розлучиться і зі священством, тому що це буде повний крах всього, в що 

він вірив. 

 

Ми поговорили, не дуже довго, але дійсно, що називається, “від 

серця до серця”. І я порадив йому піти додому, і перш, ніж подзвонити в 

двері, зупинитися і усвідомити, що він шукає не дівчину, з якою 

одружувався двадцять п’ять років тому, що він не почне шукати риси, 

які він бачив колись, і в цілому дівчину, якої більше немає; він 

зупиниться і скаже собі: я дзвоню в двері незнайомої жінки. Кого я 

зустріну? – і запитає себе, чи може він полюбити цю жінку, яку раніше 

ніколи не бачив. Він так і зробив, і потім написав мені, що ніяк не чекав 

того, що трапилося. 

 

Він зупинився, відкинув всі колишні образи, подзвонив і поглянув 

в обличчя жінки, що відкрила двері, і закохався в неї. Тому що він 

подивився в обличчя дійсності і не відігнав її ради того, що колись було 

реальне, але не відповідало його очікуванням тепер. 
 

Антоній, митрополит Сурозький  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Іоан Максимович – святий українець, 

просвітитель Росії, мощі якого 

почивають у Тернополі 
 

“Был тих, скромен, благорассудлив, 

о бедных сострадателен, милостив”. 
 

(Літописець про святого) 
 

 Історія Української Церкви не 

менш трагічна за історію нашої 

багатостраждальної України. Багато 

століть окупанти та поневолювачі 

нашого народу забороняли говорити 

правду, перекручували та спотворювали 

наше минуле на свій лад. 

Цілеспрямовано знищувалася українська мова, традиції, а спалення книг 

українською мовою й досі залишається одним із улюблених захоплень 

росіян. Здається, що на якомусь тваринному рівні вони відчувають 

страх перед правдою, святістю та чистотою, а тому борються з нею на 

всіх фронтах – від духовного, до освітнього, від культурного до фронтів 

Донбасу та Криму. Чимало видатних українців були “оголошено” 

росіянами, а їх великі досягнення з якогось часу почали вважатися 

національною гордістю російського народу. 

 

 Годі вже говорити про церковних діячів, які своєю святістю 

прославили не лише конкретний край і державу, але стали славою 

Вселенської Церкви на всі віки. Сьогодні ми хоча б коротко згадаємо 

про людину, великого українця та патріота, який став новим апостолом 

для Сибірського краю, і своєю молитвою та проповіддю просвіщав дику 

Росію. Свого часу святитель гаряче опікувався місіонерською 

діяльністю серед остяків, вогулічей та інших сибірських народів. За 

свідченням етнографа Г. І. Новицького, митрополит Іоан зміг навернути 

в православ’я одного з “князьків кошітських юрт”, колишнього 

мусульманина, а також охрестив понад 300 його одноплемінників. 
 

 Мова йтиме про святителя Іоана (Максимовича), на весь світ 

відомого подвижника Іоана Тобольського. Народився майбутній святий 



у Ніжині, Чернігівської губернії в грудні 1651 року, в родині Максима і 

Єфросинії Васильківських. Батько святителя походив з української 

православної шляхти, уродженець м. Умані (тепер Черкаської області), 

був доволі заможною людиною. Іван був найстаршим серед семи синів і 

отримав прізвище від імені батька – Максимович. Заможні батьки 

щедро жертвували кошти на будівництво та оздоблення святих храмів. 

Родина Васильківських-Максимовичів належала до найближчого ото-

чення гетьмана Івана Мазепи, який, до слова, чимало допомагав ввіреним 

Іоану Максимовичу церквам, монастирям і навчальним закладам. 

 

 Історики припускають, що першу освіту він отримав ще вдома, 

згодом навчався в парафіяльній школі Ніжина. Далі – Києво-

Могилянський колегіум. До речі, навчався він в одному класі зі своїм 

ровесником – Данилом Тупталом з м. Макарова, майбутнім великим 

святителем Димитрієм Ростовським. У сімнадцятирічному віці Івана 

залишають там викладати латину. У віці 25 років Іоан Максимович 

приймає чернечий постриг із рук архімандрита Києво-Печерської лаври 

Інокентія Гізеля, на честь святого Іоана Золотоустого. Згодом архієп. 

Лазар (Баранович) рукопокладає молодого ченця спочатку на 

ієродиякона, згодом – ієромонаха. Вже незадовго отець Іоан 

призначається офіційним проповідником Лаври. Майбутній святий 

присвячує багато часу вивченню Святого Писання та творінням святих 

Отців, читає та студіює, як древню, так і нову літературу. Сучасники 

помічають неабиякий дар священика та ченця до проповідництва. 

 

 1685 року Іоана призначили ігуменом Свенського Успенського 

монастиря, недалеко від Брянська. Цей монастир був заснований 

Чернігівським князем Романом Михайловичем ще у 1288 році. З 

приходом ігумена Іоана Свенському монастир повернув собі 

підпорядкування Києво-Печерській лаврі, з того часу називаючись 

Новопечерським. Чимало монахів були невдоволені діями нового 

ігумена, який вислав з монастиря священиків і дияконів московських, а 

набрав своїх, або, як зазначалося в скаргах “чужеземцев зарубежных 

польської, і черкаської (української) породи”. Звинувачували ігумена 

також у тому, що він господарює на власний розсуд, навіть ризи 

московські перешив на свої короткі київські. Та, зважаючи на те, що 



ігуменство Іоана Максимовича продовжувалося 10 років, можна 

зробити висновок, що скаржники не мали ніякого успіху, а монастир, 

звичайно ж, набрав українського характеру. Заміна чернечого складу 

пояснювалася ще й низьким освітнім рівнем московського духівництва і 

чернецтва того часу. 

 

 Згодом, за клопотанням святителя Феодосія Чернігівського, 

ігумена Іоана повертають до України, де він стає намісником Єлецького 

Успенського монастиря, 1696 року підноситься до сану архімандрита. 5 

лютого 1696 року помер архієпископ Чернігівський Феодосій. За 

поданням гетьмана Мазепи московський патріарх Андріан 10 січня 1697 

року висвятив Іоана Максимовича на єпископа Чернігівського. У 45 

років Владика Іоан став двадцять сьомим ієрархом м. Чернігова. 

Управління Чернігівським Єлецьким монастирем також було передано в 

надійні руки – майбутньому святителю Димитрію Ростовському. За 14 

років керування Чернігівською єпархією святитель значно зміцнив та 

розширив її. 

 

 1700 року єпископ Іоан заснував у Чернігові уніальний навчальний 

заклад – Колегіум (себто, слов’яно-латинська школа для навчання не 

тільки дітей духовенства, але й мирян – козаків, дворян, міщан), на зразок 

Києво-Могилянської академії. При Колегіумі була відкрита типографія, а 

бібліотека нараховувала понад тисячу томів книг і рукописів. 

 

 Згодом Чернігівський владика, вже архієпископ, вступає в конфлікт 

із фаворитом царя князем Олександром Мєньшиковим. Мєньшиков 

намагається всіляко керувати єпископом, і побудувавши храм сам 

призначає дату освячення. Іоан того дня на службу до князя не з’явився, 

а освятив храм в день, який вважав за потрібне. Князь не стерпів такої 

публічної зневаги, та звертається до царя з проханням перевести 

Максимовича на іншу кафедру. Так через наклеп Петро І призначив для 

святого Російський Сибір. І хоча формально це було підвищенням по 

службі (владику тоді ж поставляють в сан митрополита), у дійсності всі 

розуміли – це заслання . . . 
 

 Служіння Владики на Тобольській кафедрі прославило його на 

довгі віки. Окрім налагодження церковного, богослужбового життя, 



Іоан маючи досвід чернігівського книгодрукування відкриває друкарню 

і в Росії, друкує нові книги, християнізовує, навчає дикі, язичницькі 

племена не тільки вірі, але й грамоті. 

 

 Після відправи Божественної літургії 9 липня 1715 року 

митрополит, за звичаєм, запросив до свого дому гостей: священиків, 

бідних та жебраків і подорожніх, що були під храмом. Сам 

прислуговував їм на трапезі, а після обіду святитель попрощався з усіма 

та замкнувся в кімнаті, де любив молитися. Наступного дня його 

знайшла прислуга мертвим, що стояв на колінах перед улюбленою 

іконою Богородиці – копією Чернігівської-Ільїнської, яку привіз із 

собою з України 1711 року. Нині вона називається Тобольською 

чудотворною іконою Божої Матері та прославилася великим чудесами. 

Зараховано до лику святих Іоана Тобольського через 200 років після 

його мирного успіння – 1916 року. 
 

 Коротка історія житія святителя Іоана була б не повною, якби ми не 

згадали про чимало упорядкованих ним і виданих друкованих праць, які 

продовжують проповідувати та навчати нас дотепер, навіть після смерті 

старця. Великий богослов, ритор і подвижник писав чимало творів у 

віршованій формі. А впорядкована ним книга “Ілотропіон” і до нашого 

часу користується неймовірною популярністю та любов’ю серед 

православних. Вона постійно перевидається, її читають, студіюють, 

передають із рук у руки та мають настільною книжкою багато 

віруючих. Це ще одна чудо, явлене святим. Його проповідь і через віки 

проповжує зцілювати людські душі та виправляти життя, наставляючи 

на вірну дорогу. 
 

 Святитель Іоан Максимович Тобольський – слава нашого народу та 

великий святий української Церкви. Віруючі з великою любов’ю та 

теплотою звертаються до нього за молитовним заступництвом. Ми 

знаємо, що святитель Іоан – наш скорий заступник і богомолець перед 

престолом Всевишнього. І найкращим доказом цього є реальні дива, які 

відбуваються в житті віруючих людей. Той, хто з вірою приходить до 

Нього – завжди отримує відповідь і благословення, ніколи не 

залишаючись без нічого.  
 

о. Євген Заплетнюк 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

В. Юровський (в пам’ять батьків) $80.00 Олег Славич      50.00 

 

 

ПОЖЕРТВИ НА ХОР 
DONATIONS TO THE CHOIR 

 

О. Пісецька     $50.00 

 

 

 

 

Список включає пожертви від 30-го квітня до 20-го травня. 

 

 

 

 

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: Ангел. Косово (Сербiя), Дечани, XIV в. 

Cover: Angel. Serbian icon, Kosovo, 14th 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 

Червень / June 2018 

 

10-го червня, 

неділя 

Неділя 2-га після П’ятидесятниці. 

Голос 1. Всіх Святих землі 

Української 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія  

17-го червня, 

неділя 

Неділя 3-тя після П’ятидесятниці. 

Голос 2 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

День Батька 

24-го червня, 

неділя 

Неділя 4-та після П’ятидесятниці. 

Голос 3 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

1-го липня, 

неділя 

Неділя 5-та після П’ятидесятниці. 

Голос 4 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. 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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


