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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.

П’ятидесятниця: Особливе Свято
“Я з вами по всі дні, до кінця віку” (Мт. 28:20)
Цими словами Ісус прощається зі своїми учнями в момент Свого
Вознесіння на Елеонській горі. Це остання Його дія, з одного боку, є
прощанням, а з іншого – такою собі обіцянкою. Це здається
суперечливим. Але Ісус більше не буде присутній у світі “знайомий”
для апостолів таким чином, обіцяючи, тим не менш, не залишати їх
осиротілими і покинутими.
“І ось Я посилаю обітницю Отця Мого на вас; ви ж лишайтесь у
місті Єрусалимі, доки не сповнитеся силою з неба” (Лк. 24:49). Ця
обіцянка була виконана на п’ятдесятий день після Воскресіння
Христа в Єрусалимі, де учні зібралися разом, для очікування
виконання обітниці. Дух Святий-Утішитель сходить на учнів: “Він
прославить Мене, бо від Мого візьме і звістить вам. Усе, що має
Отець, – Моє; тому Я сказав, що від Мого візьме і звістить вам” (Ін.
16: 14-15).
З тих самих пір і по сьогоднішній день Святий Дух перебуває в
Церкві, направляючи віруючих у Христа до істинної віри і життя,
одночасно являючи постійну присутність Христа в євхаристійному
зібранні віруючих, так само як і на всій протяжності повсякденного
життя кожного члена Церкви.
Ви запитаєте мене, яке відношення все це має до назви цього
тексту? Всі ми знаємо про подію П’ятидесятниці. Одне з багатьох …
Але дозвольте мені поділитися з усіма читачами цього невеликого
тексту деякими своїми міркуваннями. Я свідомо не називаю цей
текст статтею. Для мене він просто привід і форма спілкування з
кожним читачем.
Церква
щораз
проживає
всі
діяння
Божественного
поблажливості під час Євхаристії. Незадовго до принесення

безкровної жертви службовець
священик від імені всіх присутніх
віруючих виголошує: “Згадуючи ж
цю спасительну заповідь і все,
заради нас здійснене: Хрест, Гріб,
Воскресіння на третій день, на
Небеса Вознесіння, по праву руку
сидіння, знову Друге і Славне
Пришестя”.
Церква, постійно переживає
всі події Божественного поблажливості, робить їх “відчутними”
для віруючих, святкуючи кожне з
них окремо. Віддання кожного
свята є, в свою чергу, і його
“закріпленням”. Адже головна мета тут – надати сенс життя кожному
віруючому і наповнити його повсякденне існування.
Все вищесказане говорилося з нагоди П’ятидесятниці. І хоча
гімнографія характеризує цю подію як “останнє свято”, що знаменує
собою підсумовування і виконання Спасительної місії Троїчного
Бога, по суті, це перше Свято, початок якоїсь нової дійсності і
людської історії. Це вступ у нове життя, пропозиція нового життя і
одночасно заклик почати її.
Віруючому кожної епохи дається можливість виконання в його
житті обіцянки Христа бути з нами “по всі дні до кінця віку”.
Питання лише в тому, як ми поступимо з цією наданою можливістю:
почуємо про неї і пройдемо повз або ж почуємо і повіримо?
Зрештою, Христос – Бог Хреста або Бог Воскресіння? Наша віра
і релігійність полягає, головним чином, в самозабутті і самозреченні
Страсного Тижня, або, в кращому випадку, вони тривають на кілька

Молитва Пресвятій Тройці
Пресвята Тройце, помилуй нас;
Господи, очисти гріхи наші;
Владико, прости беззаконня наші;
Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.
Пресвята – у вищому ступені свята; Тройце – три Лиця (Особи)
Божества: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, гріхи і беззаконня –
діла наші, противні волі Божій; зглянься – прийди, відвідай; зціли
– вилікуй; немочі – гріхи, хвороби; імені Твого ради – для
уславлення імені Твого.
Молитва ця – прохальна. В ній ми звертаємося спочатку до всіх
трьох Лиць разом, а потім до кожного Лиця Тройці окремо: до
Бога Отця, щоб Він очистив гріхи наші; до Бога Сина, щоб Він
простив беззаконня наші; до Бога Духа Святого, щоб Він прийшов
і зцілив немочі наші.
А слова: "імені Твого ради" стосуються знову всіх трьох Лиць
Святої Тройці разом, і, оскільки Бог єдиний, то й ім'я у Нього одне,
а тому ми кажемо "імені Твого,” а не "імен Твоїх.”

тижнів довше?
Значить, Христос, його Блага звістка, життя, яку Він нам дарував
своєю земною місією, не є нашою повсякденністю? Вони
залишаються на дні, присвячені Йому: неділі або, може бути, ще й
свята? Дні та години, які ми самі виберемо?
Христос увійшов в наше повсякденне життя, щоб надати йому
істинний сенс, зробити це життя істинним. Це життя ми або
вкушаємо, або ні. Або ти ступив на цей шлях, або ні. Христос
закликав і продовжує закликати кожного з нас з усією
відповідальністю віддатися вірі в Нього.
В умовах ідеологічного, соціального і політичного сум’яття і
загального занепаду, Церква закликає і одночасно запрошує кожного
шукача істинне життя скуштувати його в співтоваристві віруючих,
званому Церквою. Тут він пізнає досвід постійної присутності
Господа в церковному житті і дізнається, що значить бути в єдності з
Христом і з ближнім.
Я хотів би закінчити словами причетного вірша, який співається
на Літургіях Ранішосвячених дарів у момент нашого приготування до
Святої Євхаристії: “Скуштуйте і бачите, як благ Господь” –
приступите, щоб скуштувати й побачити (усвідомити), що Господь
Ісус добрий і милосердний.
Ця можливість нам дається в Церкві, яка відкриває її присутність
у людському житті та історії подією П’ятидесятниці. Всі ті, хто
наважуються наблизитися до Господа, входять в нове життя, яке Він
вічно обіцяє кожному з нас.
Елефтеріос Балакос, богослов
(Переклад українською мовою – “Київське Православ’я”)

Дякуючи їм, світ продовжує своє існування:
Неділя всіх святих
Свято Всіх Святих ставить перед нами питання: “Чи хочу я бути
дивним для цього світу?” Багато святих в очах світу, в очах своїх
сучасників, були диваками.
Про це ми читаємо в Євангелії від Матфея (Мт. 5:1-12). Господь
називає блаженними плачучих, засмучених, переслідуваних за
правду. Господь говорить про це не тому, щоб ми від чогось
відреклися, але Він хоче, щоб ми уподібнювались до Нього.
Сьогоднішнє свято пригадує нам із вами, що святість є нашим
покликанням, маємо прагнути до неї. І, якщо ми поглянемо на життя
святих, то помітимо, що їх переповнювало прагнення святості, вони
прагнули Бога понад усе.
А чого прагне наша душа, чого прагнемо ми? Чи ми прагнемо
бути подібними до світу, чи прагнемо Бога та святості?
Бути святим не є так просто. Щоб стати святим потрібно, у
першу чергу, бути правдомовним. Адже бути святим – це бути
індикатором того, що є добре. Потрібно шукати святості, молитись за
неї, просити її. Чи у кожній окремій ситуації нашого життя ми
прагнемо бути подібними до Бога? Потрібно співпрацювати із Богом
і то не тільки щонеділі чи щосвята, але співпрацювати із Богом кожен
день нашого життя.
Маємо зрозуміти, що святість не полягає у якомусь емоційному
піднесенні, але святість проявлятись у нашому життя, у нашому
прагненні завжди перебувати у Бозі, постійно співпрацюючи із Богом
і постійно вибирати Його дорогу.
Святість також означає бути даром для іншого, для того, хто
стоїть на моїй дорозі життя. Кожен християнин покликаний до

святості й покликаний до
любові. Святість – це не
розкіш, не диктат, не тягар, а
привілей, дар та велика честь.
Святість – це та велика честь,
на яку ми маємо відкритись,
яку ми маємо відкривати
щодень. Господь насправді
прагне, щоб ми були святими,
а святими ми зможемо стати
тільки тоді, коли будемо жити
цими
8
блаженствами:
Блаженні вбогі духом, бо їхнє
Царство Небесне. Блаженні
тихі, бо вони успадкують
землю. Блаженні засмучені, бо
будуть утішені. Блаженні
голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті
серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони
синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє
Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та
виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради (Мт. 5:1-12)
Щоб бути святим замало тільки не грішити. Та людина, котра
говорить, що “я не грішу”, не є до кінця християнином, бо це є Старий
Заповіт. Новий Заповіт полягає у двох заповідях любові та у цих
заповідях Блаженств. Тому Господь заохочує, щоб ми були святими.
Є одна гарна історія, гарна притча. Жив один чоловік, який усім
допомагав, для усіх знаходив час, на кожну людину дивився як на
Ісуса. І бачив у кожній людини не те, що вона має, але ким вона є
насправді. З усіма прагнув бути радісним, чесним. Одного дня Бог

Громадське оголошення
Отець настоятель та управа церковної громади сердечно
вітають нову членкиню нашої парафії, Оксану Скибіцьку.
Цінуємо Ваше рішення приєднатися до нас, зі сподіванням
плідної праці Богові на славу, а нашому народові на користь.
На многії літа!
прикликав ангела і сказав: “Піди до нього і вчини йому все, про що
він попросить”.
Ангел прийшов до чоловіка і каже: “Бог мене послав до тебе,
скажи мені чого ти бажаєш у своєму житті, я можу виконати будь-яке
твоє бажання. Хочеш мати дар оздоровлення?”. А цей чоловік
відповідає: “Хай Бог лікує”. “Може хочеш, щоб на твоє слово
навертались люди?” А чоловік відповідає: “Хай Боже слово це
чинить, я не прагну цього робити”. “Може хочеш, щоб про твої добрі
вчинки знали інші, щоб ти прославився?” “Не роби цього, –
відповідає чоловік, бо я є великим грішником”. Та ангел не здається,
але продовжує говорити: “Я мушу тобі дати якийсь дар”. Тоді
чоловік каже: “Зроби щось таке, що навіть я про це не буду знати”. І
цей чоловік отримав дар, що його тінь одержала певну силу. Тоді,
коли тінь цього чоловіка падала на хворих, вони ставали здоровими;
коли падала на сумних, вони ставали радісними; коли падала на суху,
неродючу землю, то вона починала родити. І цей чоловік, мандруючи
світом, багатьом приносив добро та благословення, сам навіть не
знаючи, коли та як.
Маємо надію та віримо, що таких святих багато є тут, зараз,
посеред нас. Вони є і, дякуючи їм, світ продовжує своє існування.
Будьмо також і ми святими, подібними до цього чоловіка!
(Джерело: “Духовний дзвін”, www.dyhdzdvin.org)

Чи має Українська держава й надалі толерувати
політику керівництва УПЦ МП?
Журналісти телефонують з приводу Синоду УПЦ МП. Одна пані
так прямо і сказала: коротко і “без емоцій”. Намагатимусь.
1. Керівництво УПЦ МП несе відповідальність за те, що від 2014
року било у спину Україні. Коли її єпископи зривали мобілізацію в
ЗСУ, освячували зброю, з якої тепер вбивають їхню паству,
приймали паради в ДНР, розповідали про громадянську війну і Крим,
“який сам відпав”, самовіддано “боролися за мир” з Києвом і ніколи –
з Москвою.
2. Це була неспровокована ворожість. Вже під час російської агресії
“князі церкви” отримували землі, навіть ордени, але палко, пліч-опліч з московськими дяками стогнали у Страсбурзі про
“безпрецедентні гоніння”. До 24 лютого верхівка УПЦ МП, яка
постійно повторювала, що її паства по обидві боки лінії
розмежування, не дуже й приховувала на якому боці вона сама.
3. Після 24 лютого жодного розкаяння, найменшого натяку на
визнання своїх помилок ніхто від цієї верхівки не почув. Зараз її
цікавить незмірно більше збереження власної корпорації, ніж доля
своєї пастви. Головний ворог – внутрішній, “розкольники з ПЦУ”;
серед зовнішніх – не кращий учень у школі ненависті до України
патріарх Кирил, а друг нашої країни патріарх Варфоломій.
4. Звинувачення ПЦУ і Порошенка у російському вторгненні – крок,
наскільки я знаю, старанно обміркований, але глибоко хибний з
огляду на майбутнє МП в Україні. Таке не скоро (якщо взагалі)
забувається. Треба було ще через кому згадати біологічні лабораторії,
підлітний час до Москви, фашизм-нацизм, розширення НАТО на
Схід та питомі російські землі, підступно віддані Лєніним Україні.

5. Зараз керівництво УПЦ МП отримало від центральної влади щось
на зразок “охоронної грамоти”. Там вирішили, що ієрархія МП, разом
із ведучими медведчуківських каналів, “перейшла на бік України”.
Що, принаймні, її “молитовний зв’язок” з Московським
патріархатом, який нічим не відрізняється від середнього російського
міністерства за ступенем умонтованості в злочинну мілітарну
машину, особливої небезпеки наразі не становить. Це не так. Ієрархи
“нічого не забули і нічому не навчилися”. Просто почитайте інтерв’ю
чи Великодні звернення декотрих єпархіальних архієреїв і спробуйте
зрозуміти хто на кого напав і хто у чому винуватий. Або порівняйте
проповідь митрополита Епіфанія на Вербну Неділю про
протистояння неправді з проповіддю у той самий день митрополита
Онуфрія про смирення.
6. Політика “невтручання”, яка здійснювалася у релігійній сфері з
2019-го, є хибною. Особливо і передовсім, коли у цю сферу нахабно
й масштабно втручається ворог. А спроби перевести “на бік України”
керівництво МП в Україні (йдеться саме про керівництво, а не
вірних) будуть невдалими, поки вони представлятимуть тут МП. До
цих спроб вдавався спочатку і Порошенко, а перед тим Ющенко, а
ще раніше – Кучма; їхнє розчарування очікує і на адміністрацію
Зеленського.
7. Керівництво УПЦ МП не хоче будь-що міняти. Воно сподівається
заткнути рота невдоволеним; карати і забороняти, зімітувати
занепокоєність, провести колись якісь там ним контрольовані, з
наперед готовими рішеннями збори, виграти час і залишити все, як
було. Воно визирає з-поза спин тих самовідданих батюшок, які
прагнуть нагодувати, відігріти, захистити і евакуювати своїх (і не
тільки своїх) вірних. Ієрархи намагаються ототожнити Церкву
Христову з адміністративно-управлінською структурою, що входить
до складу РПЦ і оголосити розрив з цією структурою “зрадою
Церкви”. Інакше неможливо примусити мовчати совість, яка повстає
проти знаходження у лавах натхненників вбивць, мародерів і

ґвалтівників. Ви зобов’язані причащатися з цими вбивцями,
мародерами і ґвалтівниками з Єдиної Чаші, кажуть ієрархи. Але з
тими, хто захищає вас від нелюдей, з жертвами їхніх катувань і
погромів причащатися великий гріх. Оце і є формула політики УПЦ
МП на біжучому етапі.
І зовсім риторичне запитання: чи має право Українська держава
цю політику толерувати?
Віктор Єленський
(Джерело: www.risu.org.ua)


Два ляпаси патріарху Кирилу
9 травня Вселенський патріарх визнав цю церкву канонічною та
закликав її врегулювати питання про статус із Сербською
православною церквою, а вже 24 травня, лише через 15 днів патріарх
Сербської церкви привіз до Скоп’є томос про визнання незалежності
церкви Північної Македонії. Між тим між самим проголошенням
автокефалії та визнанням із Белграда – і очевидно, тепер і від
Вселенського патріарха – минуло 55 років!
Як за 15 днів вдалося вирішити питання, яке не вирішувалося 55
років? Відповідь є очевидною – за останні місяці значно знизився
авторитет Російської православної церкви, яка була рішуче проти
македонської автокефалії і обіцяла сербам цього не допустити. Від
патріарха Кирила, цього “патріарха війни” стали шарахатися як від
зачумленого. Годі й казати! Вселенський патріархат прийняв
прохання македонців про повернення до лона світового православ’я
два з половиною роки тому. Але Сербська церква чинила опір такому
рішенню, мала підтримку з Москви, а патріарх Варфоломій не хотів
створювати ще одне вогнище конфлікту після визнання автокефалії
Православної Церкви України.

Але зараз все відбулося ніби само собою. Ба більше, сербський
та македонський ієрархи таємно зустрічалися ще до засідання синоду
Вселенського патріархату та про все домовилися. Ну і дати, звісно,
погодили. Те, що питання канонічності Македонської церкви
вирішилося саме 9 травня, коли патріарх Кирил був на параді вбивць
разом із дияволом і його підручними – перший ляпас. А другий –
сербський патріарх Порфирій привіз томос у Скоп’є якраз у день
янгола московського патріарха, щоб нагадати, як люто Кирило
боровся із македонською автокефалією. Й програв.
Ляпас за ляпасом! Ну і, звичайно, Македонська церква з її
десятиліттями ізоляції може стати ще однією церквою, яка визнає
канонічність ПЦУ.
Віталій Портніков
(Джерело: www.espreso.tv)



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ
DONATIONS TO THE CHURCH
В. Юровський (в пам’ять

$120.00

батьків)

М. Цехош (в пам’ять

100.00

В. Литвинець)

Володимир Чумак

100.00

Г. Богуславський

100.00

Оля Пісецька

50.00

Віктор Чумак (в пам’ять

1,000.00

В. Литвинець)

Галина Чумак (в пам’ять

Ю. & В. Сергійчук (в пам’ять

75.00

В. Литвинець)
50.00

В. Литвинець)
1,000.00
100.00

В. Литвинець)
Микола Чумак (в пам’ять

50.00

В. Литвинець)

В. Мартиненко (в пам’ять

Володимир Чумак (в
пам’ять В. Литвинець)

Оля Пісецька (в пам’ять

Родина Богуславський (в
пам’ять В. Литвинець)
Христина Михайловська (в

100.00

В. Литвинець)

500.00
500.00

пам’ять Михайла та Ольги
Кравецьких)

ПОЖЕРТВИ НА ХОР
DONATIONS TO THE CHOIR
Н. Остафійчук

$100.00

В. Постоловський

40.00

Родина Богуславський (в
пам’ять В. Литвинець)

Список включає пожертви від 24-го квітня до 21-го травня.

500.00

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.

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ / SCHEDULE OF DIVINE SERVICES
Червень / June 2022
РЕКОМЕНДУЄМО НОСИТИ МАСКУ/ПОВ’ЯЗКУ НА ОБЛИЧЧІ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ В ХРАМІ
MASK OR FACE COVERING IS RECOMMENDED WHILE YOU ARE INSIDE THE BUILDING

1-го червня,
середа
2-го червня,
четвер
5-го червня,
неділя
8-го червня,
середа
11-го червня,
12-го червня,
неділя
13-го червня,
понеділок
15-го червня,
середа
19-го червня,
неділя
22-го червня,
середа
25-го червня,
субота
26-го червня,
неділя
29-го червня,
середа

6:00 веч. Велика
Вечірня
9:00 ранку Сповідь
ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
9:30 Св. Літургія
Неділя 7-ма після Пасхи. Свв. Отців 9:30 ранку Сповідь
1-го Вселенського Собору. Голос 6
10:00 Св. Літургія
6:00 веч. Акафіст
до Ісуса Христа
Троїцька поминальна субота.
9:00 ранку Сповідь
Загальне поминання померлих
9:30 Св. Літургія
9:30 ранку Сповідь
П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ – ДЕНЬ СВЯТОЇ
ТРОЙЦІ. Голос 7
10:00 Св. Літургія
9:00 ранку Сповідь
День Cвятого Духа
9:30 Св. Літургія
6:00 веч. Акафіст
до Ісуса Христа
Неділя 1-ша після П’ятдесятниці.
9:30 ранку Сповідь
Голос 8. Всіх святих
10:00 Св. Літургія
6:00 веч. Акафіст
до Ісуса Христа
6:00 веч. Велика
Вечірня
Неділя 2-га після П’ятдесятниці. Голос 9:30 ранку Сповідь
1. Всіх святих землі української
10:00 Св. Літургія
6:00 веч. Акафіст
до Ісуса Христа

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.

