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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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Сучасні святі отці Церкви 
 

 Раніше серед викладачів патрології і навіть серед православних 

богословів існувала думка, що святі отці існували в нашій Церкві лише 

до VIII століття. Іншими словами, вони окреслили межі патрології, 

заперечуючи той факт, що і після Іоана Дамаскіна в Церкві 

продовжували існувати і інші святі отці. 

 

 Подібну думку вчителів православ’я відзначено яскраво вираженим 

впливом богослов’я протестантів, які, як відомо, заперечують існування 

святих отців, презирливо називаючи їх “пенсіонерами”, ставлячи під 

сумнів або ж зовсім відкидаючи їх роль і значення для Церкви. 

Наслідком такого типу поглядів стало відсутність уваги до вивчення 

православної християнської літератури після VIII століття, а також 

ігнорування і недооцінка навіть корифея ісихазму – святого Григорія 

Палами. Однак, ми не будемо посилатися на подібних вчених, оскільки 

аж ніяк не це є метою даного дослідження. 

 

 На щастя, настільки хибний погляд на святоотцівську спадщину 

був переглянутий, і в даний час перемогла істинна думка православ’я, 

яка припускає, що Церква визнає з’явлення в її історії нових святих, 

зокрема, святих отців. І горе, якщо цього не відбувається. Бо, якщо в 

Церкві перестають народжуватися святі і отці, тоді нам, членам Церкви, 

потрібно задатися питанням, чи дійсно ми належимо єдиної Святої, 

Соборної і Апостольської Церкви. 

 

 Церква – це тіло Христове, і ми є його членами. Христос – Глава 

Церкви і Спаситель Свого Тіла (Еф. 5:23), тобто Церкви. І в тому 

випадку, якщо в наші дні Церква не народжує святих і отців, це означає, 

що вона є “безплідною” і суперечить самій собі. Однак це не так, 

оскільки за всю свою історію Церква явила сонм святих і отців. 

Яскравий приклад останніх років – безліч новомучеників і сучасних 

святих. Никодим Святогорець, святий Нектарій, святий Силуан 

Афонський – хто вони, якщо не справжні святі, які справді називаються 

отцями Церкви? Оскільки, крім прикладу свого святого життя і 



православного способу мислення, вони 

залишили нам і свої творіння, які доносять 

голос Церкви до Божого народу. 

 

 Що ж стосується Йосипа Ісихаста, 

Софронія (Есексу), Філофея Зервакоса, 

Гавриїла Діонісіата, Якова Цалікіса, старців 

Паїсія і Порфирія, то вони, що дуже важливо, 

вже зараховані до лику святих і вписані в 

Синаксар у свідомості віруючих. Єдине, що 

залишається, – це їх офіційна канонізація і 

проголошення їх отцями Церкви. 

 

 Наше завдання – дослідити шлях розвитку і практику Церкви. 

Спільність свідомості вірних членів Церкви (як кліру, так і народу) є 

критерієм ортодоксії і ортопраксії святих отців Церкви. 

 

 Святі отці Церкви, “прийняли Духа Святого”, за словами святого 

Єпіфанія, ніколи не діють відповідно до своїх власних міркувань і 

законам, але висловлюють зрозумілим для своєї епохи чином 

православну традицію, яку Церква з давніх-давен зберігає 

недоторканою. Так церква надсилає народ Божий і супроводжує його в 

світі, несучи свою есхатологічну спрямованість, маючи своїми устами і 

голосом святих і отців, особливо коли люди перебувають у духовному 

пошуку, згідно Фотія Великого. І Церква ніколи не переставала 

стикатися з “закликами” і з “шуканнями”, оскільки сатана заздрить їй, 

намагаючись схопити “мов річку, щоб потопити її в річці” (Одкр. 12:15). 

 

 Таким чином, повертаючись до нашого часу, ми наважуємося 

вважати і сподіваємося, що з часом і свідомість віруючих прийме в коло 

великих церковних постатей нашої епохи тих, які “і словом, і ділом, 

просвіщали світ”, як було сказано на Трульському (П’ятому-Шостому) 

Вселенському Соборі. У число святих отців по праву може бути 

включений і старець Феофіл Зісопулос, що недавно відійшов до 

Господа в гірський Єрусалим. Це був смиренний служитель Божий, 



який для всіх людей, що знали його, став пастирем, “який пас їх 

умінням та розумом” (Єр. 3:15). 

 

 Його церковна і громадська діяльність була і залишається 

“солодкими пахощами” нашого часу і всієї церковної і громадської 

історії. І звичайно, жителі Царства Небесного взяли його благочестивим 

торжеством. Радісно обняв його і Іоан Золотоуст, що бачив в ньому 

високий амвон і гучну трубу, якою проголошувалося по всьому світу 

Божественне слово. І цьому прагненню Золотоуста повністю відповідав 

блаженної пам’яті старець Феофіл, який створив телевізійний канал Е4, 

що став світовим церковним амвоном. 

 

 Таким чином, і в даний час наша Церква являє святих отців. Вони 

будуть з’являтися в ній і до кінця нинішнього віку. 
 

Нікос Ніколаїдіс, професор богослов’я 
 

(Джерело: www.kyiv-pravosl.info) 
 

 
 

“Нині Господь дає нам Духа Святого, а через Нього безмежну 

кількість благ і дарувань небесних” 
 

Зійшовши в день П’ятидесятниці на апостолів та учнів Христових у 

вигляді вогненних язиків, Дух Святий і після зішестя ніколи не залишав 

їх, але завжди діяв в них, а сьогодні діє в поширеній ними по свьому 

світу Церкві. Без Духа Святого не можливо увірувати в Ісуса Христа. 

Тільки силою і дією Святого Духа усвоюються заслуги Христові і 

виправдання, придбане Його стражданнями і смертю, і таким чином 

загальне викуплення стає надбанням кожного особисто. В цьому 

полягає дія святого Духа, яка розпочалася в день П’ятидесятниці і 

продовжується і в наші дні. 
 

Перш ніж вознестися на небеса, Христос заповідав учням повер-

нутися після вознесіння до Єрусалиму і залишатися в місті до тих пір, 

поки ті не отримають сили від Бога. Так, Ісус дав їм обіцяння, що вони 

приймуть Духа Святого, про Якого Він говорив протягом Свого життя. 

http://www.kyiv-pravosl.info/


Це обіцяння відбулося в учнях на п’ятдесятий день після Пасхи, 

тобто на десятий день після вознесіння Христа. У зв’язку з цією подією 

в день П’ятидесятниці Церква славословить і шанує Пресвяту Трійцю. 

Таким чином, П’ятидесятниця – це свято Пресвятої Трійці і початок 

благодатного служіння Церкви. 

 

Задача Церкви полягає в керуванні людини до освячення 

благодаттю Святого Духу. Пастирське керівництво нала-штовано на 

досягнення саме цього. Для християнина освячення є не “розкішшю”, 

але метою і сенсом християнського буття. І таїнства Церкви і практика 

морального життя сприяють досягненню цього стану, що дарує 

спасіння. 

 

Свята Трійця – Бог Єдиний по суті і Троїчний в Особах: Отець, Син 

і Дух Святий – є найбільша таємниця християнської віри. Перед 

свідомістю шукаючого порятунку першою у ряді догматичних істин 

стоїть істина буття Бога, Єдиного сутністно і Троїчного в Особах. 
 

Одкровення про Святу Трійцю, а все, що ми знаємо про Бога, ми 

черпаємо з Божественного Одкровення, милістю Божою і провидінням, 

було затримане до часів Нового Заповіту, до тих пір, поки не прийшов в 

світ Син Божий, Господь наш Ісус Христос, що приніс повноту 

Божественного Одкровення. “Коли б ви знали Мене, то знали б i Отця 

Мого. I віднині знаєте Його i бачили Його: (Ін. 14:7). “Вірте Мені, що Я 

в Отці і Отець у Мені, а якщо не так, то вірте Мені за самими ділами” 

(Ін. 14:11). 

 

Жівоначальна Трійця – величніша таємниця, яку людина 

зобов’язана осягати, не дивлячись на те, що в ній полягає багато 

труднощів. Свята Церква учить, що всяка таємниця, що стосується 

Божества і духовного життя, пізнається і осягається самим життям 

людини через зусилля і через релігійний досвід. Важко повністю 

зрозуміти,   що таке Бог Троїчний в Особах і Єдиний в сутнісно. Як 

можуть бути три одним і один – трьома? Збагнути важко, але тому це і є 

таємниця. Таємниця оточує людину протягом всього його життя. Чи все 

зрозуміло і чи все можна пізнати в оточуючому нас матеріальному світі, 



не дивлячись на найбільші відкриття, 

якими людина володіє в даний час і 

гордиться? Ні, томущо, Людина, 

хоча і богоподібна істота, була 

обмежена і вміщає лише те, що може 

вміщати і що благоволить йому 

відкрити Бог. Щоб спіткати 

Божественну таємницю, людина 

повинна перш за все увійти до сфери 

божественної духовності, бо тільки 

подібним пізнається подібне. 

 

Охоронниця Божественного 

Одкровення і відання – свята Церква 

Христова веде людину по шляху 

постійного пізнання. Вона дає нам в 

допомогу образні порівняння, символи. Бог, в Святій Трійці 

поклоняємий, відкриває Себе миру і людям, наскільки це корисно і 

спасено людині, в історії домостороїтельства нашого спасіння, у всьому 

оточуючому нас світі. Символ і присутність Святої Трійці ми бачимо у 

всьому і усюди. 

 

Кожний з нас носить в собі образ Святої Трійці. Бог сказав при 

створенні Адама: “Створимо людину за образом Нашим, за подобою 

Нашою” (Бут. 1:26). Адам, по вченню Семіона Нового Богослова, 

завдяки єднанню з Богом-Світлом, був по благодаті потрійним: 

складався з тіла, душі і благодаті Божественного Духу. В нашій душі, 

яка в єстві своєму є образ Бога єдиного, є розум – образ Бога Отця; є 

пізнання, яке походить від розуму, – образ Сина; є любов, яка виходить 

від розуму, – образ Святого Духу. 

 

Ми – образ Святої Трійці, наше тіло – храм Божий. Будемо гідними 

носіями образу і подоби Божої, гідними Отця, що створив нас, Сина, що 

викупив нас, і Духа Святого, що освятив нас. 
 

 

(Джерело: www.ipodiakony.org.ua) 

http://www.ipodiakony.org.ua/


 

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини,  

що всюди єси і все наповняєш,  

Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас,  

і очисти нас від усякої скверни  і спаси, Благий, душі наші. 

 

Душе істини – Дух істини, Дух правди; Скарбе добра – джерело, умістилище 

усякого добра; життя Подателю – що дає життя; від усякої скверни – від 

усякого гріха, злого вчинку.  
 

У цій молитві ми молимося Святому Духу, третій Особі Святої Тройці.  
 

Ми називаємо в цій молитві Духа Святого Царем Небесним, тому що Він як 

істинний Бог рівний Богу Отцю і Богу Сину, невидимо царює над нами, 

володіє нами і всім світом. Називаємо Його Утішителем, тому що Він утішає 

нас у наших скорботах і бідах, як Він утішив і апостолів на десятий день після 

вознесіння Ісуса Христа на небо.  
 

Називаємо Його Духом істини (так назвав Його Сам Спаситель), тому що Він 

як Дух Святий навчає всіх тільки однієї істини, правди, тільки того, що для нас 

корисне і служить для нашого спасіння.  
 

Він Бог, і Він скрізь перебуває і все Собою наповняє: Він всюдисущий і все 

наповняє. Він як Той, що керує усім світом, усе бачить і, де що потрібно, дає. 

Він є Скарб усякого добра, тобто охоронець усіх добродійств, джерело усього 

доброго, що тільки нам потрібно мати.  
 

Ми називаємо Духа Святого життя Подателем, тому що все у світі живе і 

рухається Духом Святим, тобто все від нього отримує життя, а люди 

одержують від Нього духовне, святе і вічне життя за гробом, очищаючись через 

Нього від своїх гріхів.  
 

Якщо Дух Святий має такі дивовижні властивості, скрізь перебуває, все 

наповняє Своєю благодаттю і всім дає життя, то ми й звертаємось до Нього з 

такими проханнями: прийди і вселися в нас, тобто постійно перебувай у нас, 

як у Своєму храмі; очисти нас від усякої скверни, тобто від гріха, зроби нас 

святими, гідними Твого в нас перебування, спаси, Благий, душі наші від гріхів і 

тих покарань, які бувають за гріхи, і через це даруй нам Царство Небесне. 

 



On Unexpected Death 
 

 When we lose someone that is very near and dear to us, we are troubled 

by a solitary, perplexing question that we cannot answer, and it seems that no 

one else can give us a satisfactory response for it either. We all have the 

question, “WHY why did our loved one die?” It is a very natural question. 

Does it need to be this way? Does it need to be an unanswerable inquiry? I 

think not, and offer this reflection coming out of my own difficult experience 

facing the death of my wife ten years ago. 

 

 We all relate to God in three equivalent and identical ways. Some may 

call them by other names, but for the purpose of this essay I will use the three 

that are the most logical to me. They are 1) the Wisdom of God, 2) the Love 

of God, and 3) the Mystery of God. Let us look at these three more deeply 

and see if it will be helpful in answering our “Why” question. 

 

 Before I continue, I understand that what I am saying does not bring 

back our loved one. It does not take away the pain of loss or the emptiness 

we feel because of it. I only write this because it helped me – and might help 

others – to understand what has happened and in some small way come to 

grips with the agony that comes with the loss of a loved one. 

 

 In a general way, we are always participating in these three modes of 

His being, even if we are unaware of it. They continue to exist and operate 

whether we acknowledge them or not. It is just that when we are talking 

about death, they are all the more acute, punctuated by the act of loss that has 

no equal in our world. 

 

 First, we are part of the Wisdom of God – not just knowledge, even if 

that is a principal part of Wisdom. By itself, knowledge is simply being able 

to remember certain natural laws, or forms of math, or historical memory; by 

themselves they are little more than a memory chip of the brain that we can 

call on when we need a given area to take action or respond to a situation. 

But Wisdom is much more than this. It is the collective use of all that 

knowledge to use in a beneficial way. Sometimes it is the result of our own 

years of experience in a given area, other times it is when we call upon others 



who we know to be wise and seek their guidance. You cannot find Wisdom 

on your iPhone. And Wisdom seeks to answer bigger questions about life 

rather than simply knowing a fact, like water boils at 212 degrees. Wisdom 

seeks to answer questions like, why do we exist in the first place? Deep in 

our being we begin with a longing for answers that we do not have. We have 

a yearning that says we are certain we can find the answers, but first we need 

to know how to go about looking for the answers, discovering where they 

are. And they are in God. Our relation to God sets us on the right path to 

discover and become more aware of our own existence and what it means to 

be in the world. Only by looking to the Wisdom of God can we find those 

authentic answers that fill our need to know about the life we are living. That 

is why it is the first stage in our relation to God, for we are always becoming 

what He intends us to be, the ones made in His Image and after His Likeness. 

How wonderful this is! 

 

 Secondly, this Wisdom leads us to the love of God, to appreciate what 

God has done for us and with us. It makes us want to love Him for the life he 

has given us that makes us even the envy of angels. “For thou hast made him 

a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour”. 

(Psalm 8:5). Not only this, but God became man and dwelt among us. “And 

the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the 

glory as of the only begotten of the Father full of grace and truth” (John 

1:14). This occurred because God wanted to express His love for us and seek 

our response to love Him in return. “We love Him because He first loved us” 

(1 John 4:19). This would not be possible without having Wisdom about 

God. But it also creates a problem for us. God is so Infinite, so all-

encompassing, so full of mercy, grace and truth, we are scarcely able to 

understand His love or able to embrace it at all. 

 

 And this leads us to our third relation of being to God, His Divine 

Mystery. All things from God are shrouded in this Mystery. It is why we in 

Orthodoxy refer to the salvific acts of Baptism, Chrismation, Confession, 

Communion, Marriage, Priestly Orders and Holy Unction not as Sacraments, 

but as Mysteries. Indeed, our ability to comprehend them and how they 

function on and in us is very much a mystery to us, yet our Faith allows us to 

accept them and repeatedly use them as needed. We may understand their 



usefulness for us, and why they are important for our Salvation, but we are 

not God and therefore cannot comprehend the depths of their functions and 

abilities. The words of Saint Paul are appropriate here: “But we speak the 

wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before 

the ages for our glory” (1 Corinthians 2:7). This “wisdom of God in a 

mystery” means exactly what it says – that we can talk of the wisdom of God, 

but only insofar as the mystery allows us to do so. We can see that these 

Mysteries of God were from the beginning and were specifically created for 

us and for our glory. This means a day will come when we will receive their 

meaning in glory in the mysteries of God when all things shall be revealed. 

Again, Saint Paul writes, “For I consider that the sufferings of this present 

time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in 

us” (Romans 8:18). 

 

 So far I have been talking in a general way about God’s wisdom, love 

and mystery in order to now answer our “Why” of death within the 

understanding of God’s design and His relation to us. That is, if we can have 

a right knowledge of the three modes of our relationship to God, then we can 

better understand the “Why” of death. 

 

 Wisdom – When a person falls asleep in the Lord, three things happen. 

First, their body stops working and doing the functions that allowed it to be 

animated in the first place; the heart, brain and nervous system all cease to 

function. Medicine can tell us this has happened and our knowledge of 

medical facts tells us this is so. Secondly, there is the separation of that which 

is directly connected to our being like God in the first place, our soul leaves 

the body. And thirdly, our spirit no longer animates us. No matter how much 

we may desire to remain in that body and with those we love, we cannot do 

it. Perhaps this is why some people pass away with a slight smile or a frown? 

 

 Love – I believe the single most important thing to remember about the 

love of God has much to do with death. People in anguish ask, “Why did God 

take him from me?” as if God wanted him or her to die. Others become 

troubled when some catastrophe occurs and ask a similar question, “Why did 

God let that happen?” In both cases it is as if to say our God is so cruel that 

He randomly takes people from us that we love without so much as a “I’m 



sorry I had to do that to you”. If you want proof that God does not work that 

way just look at Christ in the Gospels. The widow of Nain (Luke 7), the 

daughter of Jairus (Mark 5), and especially Lazarus, Jesus’ friend (John 11). 

In fact, the account of the raising of Lazarus contains the most direct 

evidence for God’s reaction to our deaths; it contains the shortest verse in 

Scripture, verse 35, “Jesus wept”. Does that sound like a vicious God, eager 

to bring down punishment on us wretched sinners? I think not. In fact, I am 

willing to say that God did not intend for us to die. Period. 

 

 Mystery – Perhaps the most difficult duty of a Christian is to account for 

the Mystery of God where death is concerned. Calling death a mystery does 

not give God a free pass out of our dilemma. To say “we can’t understand it, so 

we must wait for the answer in the Kingdom of God” will not suffice when one is 

completely torn apart in their being due to the loss of a loved one. 

 

 Our experience of death is rooted in what I would call “The Adam 

Factor”. If we look at the beginning of creation, how God created the 

universe and everything in it, at each step of the formation of each part, He 

saw that it was good (Genesis 1:10, 12, 18, 21, 25, and 31, where He says, “it 

was very good”). It was only when Adam and Eve disobeyed God that their 

life changed the course of humanity forever. 

 

 In Genesis 2, God sees that Adam and Eve now have knowledge of good 

and evil. He knows they will not be able to balance their life well with this 

knowledge and so He had to banish them from Paradise. The Church Fathers 

use this act to say that by allowing man to taste of death, he ceases to commit 

sin. It is an act of love and mercy as much as it seems to us as a punishment. 

 

 And what was their first experience with death? Animal skins were 

made to cover their bodies. And the second experience of death was even 

worse, as they saw the loss of one of their children at the hands of the other, 

when Cain murdered Abel. And the world has descended into one tragic deed 

after another ever since. 

 

 Thus, the Mystery of God contained in our understanding here is found 

in two important facts. It is in our inability to grasp the true purpose of death 



and our lack of comprehension of time and eternity. Saint Paul reminds us 

that we lack the ability to fully comprehend this mystery when he says in 

Corinthians, “What no eye has seen, nor ear heard, nor the human heart 

conceived, what God has prepared for those who love Him” (I Corinthians 

2:9). This is to say that the source of our struggle with Mystery is our own 

limited understanding, not God’s commands or directives. Said another way, 

how can we expect a reasonable response to an unreasonable act? If God did not 

intend for us to die, if God created us to be in Communion with Him, if God 

gave us a way to avoid death in the first place and we did not heed it, if He then 

sent His only-begotten Son to die for us and give us a path to life, it seems to 

me He has done all He can for us in our current state. And He did all of this 

because He loves us despite our disobedience and our human frailties. 

 

 Thus we come to perhaps the most beautiful statement by an Apostle 

concerning our topic. Saint Paul wrote the Romans, “for I am convinced that 

neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to 

come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation, 

will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord” 

(Romans 8:38-39). You see, with the relationship we now have with God 

thanks to His Son, there is nothing that can separate us from His love, and 

therefore nothing that can take away the love we have for our loved ones who 

are temporarily separated from us. Yes, our time now is temporary, painful 

but temporary, for the day comes when we can never, ever be separated from 

them again. 

 

 In conclusion, when I lost my presbytera to cancer ten years ago, I had 

the following verse inscribed on our tombstone from the Book of Revelation: 

“And God will wipe away every tear from their eyes; there shall be no more 

death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former 

things have passed away” (Revelation 21:4). This world and all its suffering 

shall pass away and all life shall be renewed. This is the hope I keep for my 

future. I hope you can keep it for yourself as well. 

 

 May God comfort us and ease our pain and suffering through His love 

and mercy. 
 

Bishop David of Sitka and Alaska 



 

У чому полягатиме вічне буття людини? 
 

Запитання: Іноді чуємо таку думку: якщо людина не може виділити в 
неділю час для молитви в храмі, то як вона зможе бути в майбутній 
вічності з Богом? А взагалі, у чому полягатиме вічне буття людини? 
 

В осягненні Всевишнього. Хоча при створенні людини і було сказано 

“Добре” (Бут. 1:31), це не означає, що створена Богом людина не може 

більше вдосконалюватися. Оскільки сенс нашого життя – “стяжання 

благодаті Духа Святого”, то це процес нескінченного осягнення святості 

Бога. Сказано: “Будуть праведні прославляти ім’я Твоє; непорочні 

оселяться перед лицем Твоїм” (Пс. 139:14). 
 

Жити перед лицем Божим – означає насолоджуватися досконалістю 

Творця. Але навіть у вічності ми не зможемо осягнути і частини слави 

Творця. В Книзі Іова сказано: “Чи можеш ти дослідженням знайти Бога? 

Чи можеш зовсім пізнати Вседержителя?” (Іов. 11:7). 
 

Отже, вічне осягнення Всевишнього буде означати вічне зростання в його 

благості й любові. А, як вчать святі отці, вічність у Бога – це не 

одноманітність, а чудове різноманіття, про яке ап. Павло писав: “Не 

бачило око, і вухо не чуло, і те на серце людині не приходило, що Бог 

приготував тим, хто любить Його” (1 Кор. 2:9). А сучасний богослов Іоан 

Зізіулас, так висловився про це: “У вічності не буде межі людському 

зростанню, бо людині буде чого повчитися у Бога, і Богу є чого навчити 

людину”. 
 

(www.pravoslaviavolyni.org.ua) 

 

 

 

 

http://www.pravoslaviavolyni.org.ua/


Половина українців хоче церковної незалежності від 

Москви, а половина прихожан УПЦ (МП)  

хоче залишитись з РПЦ 
 

 Оприлюднені результати соціологічного дослідження, проведеного 

Центром Разумкова у березні 2018 року, які демонструють сучасні 

церковні вподобання українців, повідомляє “Релігія в Україні” з 

посиланням на Рravda.com.ua.  

 

 Так, 26.9% українців вважають, що православним слід згуртуватися 

навколо Української Православної Церкви Київського Патріархату. У 

минулому році за таке рішення виступало 29.2% громадян. Ще 23.4% 

виступають за об’єднання православних Церков в єдину, яка буде 

домагатися незалежності, що більше, ніж у 2017 році – 20.5%. При 

цьому лише 9.2% громадян України вважають, що Українська 

Православна Церква повинна залишатися частиною Російської 

Православної Церкви (РПЦ). У минулому році, кількість таких була 

трохи меншою – 7.7%. 

 

 Про байдужість щодо перспектив православ’я в Україні заявили 

22.7% українців і 14.4% – не змогли визначитися з позицією. 

 

 Серед опитаних, які є прихожанами УПЦ (МП), 42.3% виступають 

за те, щоб Українська Православна Церква залишалася невід’ємною 

частиною РПЦ, 25% виступають за об’єднання православних церков 

України в єдину церкву, яка буде домагатися незалежності і лише 13.5% 

вважають, що необхідно згуртуватися навколо УПЦ КП. 

 

 Більшість респондентів (55.4%), які належать до УПЦ КП, 

виступають за об’єднання навколо цієї церкви, 27.1% з них вважають за 

доцільне об’єднатися в єдину церкву. І 3.1% підтримують думку, що 

православна церква в Україні повинна залишатися частиною РПЦ. 

 

 Згуртуватися навколо Київського Патріархату найбільше згодні 

респонденти в центральних (35.5%), південних (30.6%) і західних 

(29.4%) областях, найменше – на сході України (10.3% ). За об’єднання 

http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_Religiya.pdf
http://www.religion.in.ua/
https://www.pravda.com.ua/


православних Церков в єдину виступає 36.4% респондентів на заході 

України, 21.1% – на півдні, 20.8% – в центрі, 16.7% – на сході. На сході 

18.2% жителів  вважають, що УПЦ (МП) повинна залишатися частиною 

РПЦ. Менша кількість таких – в південних (9.5%), центральних (8.2%) і 

західних (0.6%) областях. 

 

 Загальнонаціональне соціологічне дослідження проводилося за 

підтримки представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні у всіх 

регіонах України, за винятком Криму і тимчасово окупованих територій 

Донецької і Луганської областей. 
 

(Джерело: www.religion.in.ua) 
 

 
 

Націоналісти доправили до СБУ бразильця-бойовика, якого 

прихистив монастир УПЦ (МП) 
 

 Представники націоналістичних організацій схопили у Києві 

громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, який, за даними журналістів, 

воював на боці незаконних угруповань “Л/ДНР”. 

 

 Вони доправили його до управління Служби безпеки України, 

повідомляє “Українська правда” з посиланням на допис у Facebook 

одного із учасників “рейду” Євгена Карая. Слідчі СБУ пізніше вийшли і 

забрали Лусваргі всередину. Раніше 4 травня представники 

“Національного корпусу” заявили, що прийшли до чоловічого Свято-

Покровського Голосіївського монастиря УПЦ МП перевірити, чи дійсно 

Лусваргі проживає там, але бразильця не виявили. 

 

 Напередодні журналісти програми Радіо Свобода “Донбас – Реалії” 

виявили, що Лусваргі, який колись обіцяв “дійти до Києва і закінчити 

війну”, штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким 

аеропортом, зараз перебуває на волі. 
 

 У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ під час 

перетину державного кордону України в терміналі міжнародного 

аеропорту “Бориспіль”. 

https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/4/7179465/
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/terrorism/71028/


 У січні 2017 року Печерський районний суд Києва визнав 

бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні 

непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у 

вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став 

першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на 

Донбасі. У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і 

повернув справу Лусваргі на новий розгляд. 
 

(Джерело: www.risu.org.ua) 
 

 
 

Москва своїми погрозами не зупинить невідворотне 

визнання автокефалії Церкви в Україні, – Патріарх Філарет 
 

 Заяви митрополита РПЦ Іларіона (Алфеєва) щодо можливості 

розколу у православ’ї через визнання автокефалії Церкви в Україні 

нагадують погрози президента РФ Володимира Путіна ядерною зброєю. 

Такий коментар Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета 

розміщено на його сторінці у Facebook: “Погрози митрополита РПЦ 

Іларіона (Алфєєва) щодо можливості ‘великої схизми’ в Православ’ї з 

приводу визнання автокефалії Церкви в Україні – нагадують погрози 

Путіна ядерною зброєю. І одне, й інше – ознака слабкості. Бо, 

наприклад, СРСР не погрожував ядерною зброєю, адже мав потужну 

силу. А коли немає реальної сили – тоді намагаються лякати погрозами. 

Якщо розкол і станеться, то в ньому опиниться лише РПЦ, і то на 

деякий час. Слід розуміти, що такі заяви – ознака розпачу і безсилля. У 

Москві вже зрозуміли, що визнання автокефалії Церкви в Україні – 

невідворотне. І своїми погрозами вони його не зупинять”. 

 

 Нагадаємо, митрополит РПЦ Іларіон заявив, що якщо УПЦ отримає 

автокефалію, розкол у світовому православ’ї можна буде порівняти з 

Великим розколом 1054 року. 
 

(Джерело: www.risu.org.ua) 
 

 

https://www.facebook.com/PatriarchPhilaret/
http://www.risu.org.ua/


ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

Л. Заварихін (в пам’ять  $50.00 

  чоловіка, Ярослава) 

Володимир & Орися Чумак 500.00 

  (в пам’ять Катерини Чумак) 

Christine Mitchell (IMO her 400.00 

  parents, Mykhailo & Olha 

  Krawecky) 

Галина Чумак   150.00

ПОЖЕРТВИ НА СЕСТРИЦТВО 

DONATIONS TO THE SISTERHOOD 

Збірка на Плащаницю / Сollection for the Lord’s Tomb (Plashtanytsia) 

 

Онися Боровик   $50.00 О. Павлюк      20.00 

 

 

Список включає пожертви від 2-го квітня до 29-го квітня. 

 

 

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 

Травень / May 2018 

 

6-го травня, 

неділя 

Неділя 5-та після Пасхи. Про 

Самарянку. ВМЧ. ЮРІЯ 

ПЕРЕМОЖЦЯ. Голос 4 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія  

13-го травня, 

неділя 

Неділя 6-та після Пасхи. Про 

Сліпого. Голос 5 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

Молебень з нагоди 

День матері 

17-го травня, 

четвер 
ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ 9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

20-го травня, 

неділя 

Неділя 7-ма після Пасхи. Святих 

Отців Першого Вселенського 

Собору. Голос 6 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

26-го травня, 

субота 

Троїцька батьківська поминальна 

субота 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Заупокійна 

Літургія і загальна 

Панахида 

27-го травня, 

неділя 
П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ – ДЕНЬ СВЯТОЇ 

ТРОЙЦІ. ЗЕЛЕНІ СВЯТА. Голос 7 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

28-го травня, 

понеділок 
ДЕНЬ CВЯТОГО ДУХА 9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

3-го червня 

неділя 

 

Єпархіальне Святкування 100-ліття УПЦ в Канаді  
 

9:00 ранку: вітання єпископа Андрія  

9:30: Архиєрейська Свята Літургія 

12:00 Ювилейний бенкет і концерт 
 

Осередок Культури св. Володимира, Oakville 
 

(богослуження в нашій церкві не буде) 
 

 
 

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! 


