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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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Почуй себе! 
 

 Єдність душі і розуму робить наше людське єство унікальним. 

Ніколи раніше не існувало людини, що абсолютно схожа на тебе, і 

такого ніколи не буде. Кожен з нас єдиний у всій людській історії. 

 

 Однак можна заперечити: “Незамінних немає!” 

 

 Але це помилка. Коли ми говоримо про роботу, йдеться не про 

заміну, а про спадкоємність. У роботі кожна людина може бути замінена. 

Але що стосується самої суті людини – кожен з нас незамінний. 

 

 Тому в Євангелії ось що Христос говорить про цінності нашої 

душі: “Яка користь людині, що здобуде весь світ, а душу свою 

занапастить? Або що дасть людина за душу свою?” (Мт. 16:26). 

 

 Навіть технократи на Всесвітньому конгресі інформаційних 

технологій (Давос, Швейцарія, 1988) на останній своїй конференції 

обговорювали тему: “Що відбувається з нашою душею?” 

 

 Наскільки ж серйозно і ми, християни, повинні задаватися цим 

питанням. Наскільки сильно ми повинні спостерігати за нашою душею, 

за нашою внутрішньою сутністю. 

 

 На допомогу нашій боротьбі за виправлення нашої душі, згідно 

Божественній волі, згадаємо слова святого Василя Великого, 

роз’яснював старозавітний вислів: “Послухай себе: нехай не буде слово 

таємно в серці твоєму беззаконня” (Втор. 15:9):  

 

Послухай себе, а не те, що твоє і що біля тебе. Душа і розум – це ми, 

тіло і відчуття, що здобуваються за його допомогою – це наше; 

близьке же нам – майно, мистецтва та інші зручності життя. Почуй 

себе, щоб очистити душу від усякого гріховного сорому, прикрасити і 

просвітлити її всякою красотою чесноти. 
 

Послухай собі, щоб у міру гріхи отримати тобі допомогу від лікування. 

Гріх твій великий і тяжкий? Тобі потрібні довга сповідь, гіркі сльози, 



посилене неспання, безперервний 

піст. Гріхопадіння легко і стерпне? 

Нехай зрівняється з ним і покаяння. 

 

Скажи словами митаря: “Боже! 

будь милостивий до мене грішного!” 

(Лк. 18:13) і почуй себе. Якщо ти 

благоденствуєш, живеш світло, і все 

життя твоє лине попутним вітром, 

благовременна будеш цими словами 

тішити серце, щоб тобі від 

хизування не звеличитися до 

непомірної гордині. 

 

Почуй себе, і якщо ти пригнічений 

обставинами. Ти людина, єдиний з 

живучих на землі тварин 

богоподібний. Невже думаючому 

цнотливо для вищого ступеня 

благодушності недостатньо і цього 

– бути створеним власними руками 

все влаштував Бога? 

 

 Будемо ж слухати себе, щоб все єство наше наповнилося радість і 

світом Господа нашого Ісуса Христа. 
 

Архимандрит Никон Куцідіс 

 

(Джерело: www.kyiv-pravosl.info) 

 

 

 

 

 
 



 

21 листопада – церковне свято Собор Архистратига Михаїла 
та всіх Небесних Сил 

 

Мі-ка-ель: або ж українською – Хто, як Бог? 
 
Навіть ім’ям своїм Михаїл стверджує: ніхто не може бути рівним Богові. Цю 
істину він відстояв у битві з повсталим денницею, перемігши демонські 
полки. 
 

Архистратиг означає головнокомандувач ангельських сил. Отці Церкви 
ототожнювали Михаїла із таємничим вогняним стовпом, що йшов попереду 
ізраїльтян під час їхнього виходу з Єгипту. Серед численних земних перемог 
Архистратига – потоплення війська фараона, здобуття Землі Обітованої, а 
пізніше, (в часи пророка Ісаї), знищення величезної ассірійської армії 
(непереможного Синаххериба) під час облоги Єрусалима. 
 

Взагалі слово “ангел” в перекладі означає “вісник”. Сповіщати людям волю 
Божу, відкривати таємниці віровчення, благовіствувати про великі справи – 
саме до цього й прикликані ангели, серед котрих ми вирізняємо сім 
найвищих. Це архангели: Гавриїл, чиє ім’я означає “сила Божа”, провісник та 
служитель Божественної всемогутності; Рафаїл – цілитель людських 
немочей; Уриїл – просвітитель світлом Божим; Селафиїл – той, хто 
пробуджує на молитву; Ієгудиїл, який зміцнює людей, що прославляють 
Бога; Варахиїл – архангел, який роздає нагороду і благословення за добрі 
вчинки, та Ієремиїл, ім’я якого означає – піднесення до Бога. 
 

Найбільш шанований серед них – саме Михаїл, покровитель багатьох країн і 
міст, серед яких – і золотоверха столиця України. Щоб відчути значення 
цього святого в житті нашої столиці, варто лише поглянути на міський герб. 
Цього дня ми повчаємося від слів апостола Павла з його послання до Євреїв: 
“Не Ангелам Бог підкорив майбутній всесвіт; навпаки, хтось десь засвідчив, 
кажучи: що то є ‘людина’, що Ти пам’ятаєш про неї? Або син людський, що Ти 
відвідуєш його? Небагато Ти принизив його перед Ангелами; славою і честю 
вінчав його і поставив його над ділами рук Твоїх” (Гл. 2 вірші 5-7). 
 

Вшановуючи Архистратига Михаїла та інших небесних захисників, не будьмо 
забувати, що справжнє покликання людини – в міру сил уподібнюватись до 
Ангелів в їхній духовній чистоті, боротьбі за перемогу добра і вірності в 
служінні Богу, і тоді одного дня і для нас відчиниться Небо. 
 

(Джерело: www.orthodoxy.org.ua) 
 

http://www.orthodoxy.org.ua/


Неділя 25-та після Пятдесятниці. Притча про 

милосердного самарянина 
 

 Я хочу звернути вашу увагу на дві або три риси сьогоднішньої 

притчи. Нам сказано, що якийсь чоловік ішов із Єрусалиму до Єрихону. 

У Старому Завіті Єрусалим був місцем, де перебуває Бог: це було місце 

поклоніння Богові, місце молитви. Ця людина спускалася, з гори 

бачення він спускався туди, де протікає людське життя. 
 

 На цьому шляху на нього напали, зняли його одяг, поранили і 

кинули при дорозі. Три людини, один за іншим, йшли цією дорогою. Всі 

троє побували там, де живе Бог, всі троє були в місці служіння Богу, 

поклоніння Йому, в місці молитви. I двоє з них пройшли повз 

пораненого. Текст так яскраво описує, що священик просто пройшов 

повз: нам навіть не сказано, що він хоч глянув на нього. Він був людина 

забезпечена, йому справи не було (так, у всякому разі, він думав) до 

людської потреби: він нічому не навчився з молитви Богові, Який – сама 

Любов. Потім пройшов наступний, левит, чоловік сильний в Писанні, 

але незнаючий Бога. Він підійшов, постояв над помираючим пораненим 

– і пішов далі. Його розум – здавалося йому – поглинений високими 

речами, ніж людське життя, людське страждання. 

 

 І нарешті, пройшла людина, який в очах іудеїв був зневажений в 

самому своєму бутті: не за свої особисті, моральні чи інші недоліки, а 

просто тому що він був самарянин – відкинутий; в Індії його назвали б 

парією. Цей чоловік зупинився над пораненим, тому що він-то знав, що 

таке – бути знедоленим, що таке бути самотнім, що значить, коли повз 

тебе проходять з презирством, а часом і з ненавистю. Він схилився над 

пораненим, зробив, що міг, для полегшення його страждань, відвіз його 

в спокійне місце: і все це він зробив за власний рахунок. Він не тільки 

оплатив готельний догляд за пораненим: він віддав свій час, свою 

турботу, своє серце. Він заплатив всіма можливими способами, якими 

ми можемо заплатити, надавши увагу людям, які нас оточують. 
 

 Ми провели цілий ранок у присутності Самого Бога, в місці, де Він 

живе: ми чули, як Його голос говорив нам про любов: ми 

проголошували,  що ми віримо в цього Бога, Який – сама Любов, в Бога, 



 

І підвівсь ось законник один, і сказав, Його випробовуючи: Учителю, що робити мені, 

щоб вічне життя осягнути? Він же йому відказав: Що в Законі написано, як ти читаєш? А 

той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і 

всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. Він же йому 

відказав: Правильно ти відповів. Роби це, і будеш жити. А той бажав сам себе 

виправдати, та й сказав до Ісуса: А хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив: Один 

чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону, і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали 

йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією 

дорогою священик один, побачив його, і проминув. Так само й Левит надійшов на те 

місце, поглянув, і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на 

нього, і, побачивши, змилосердився. І він підійшов, і обв'язав йому рани, наливши оливи 

й вина. Потому його посадив на худобину власну, і приставив його до гостиниці, та й 

клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії, та й дав їх 

господареві й проказав: Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як 

вернуся. Котрий же з цих трьох на думку твою був ближній тому, хто попався 

розбійникам? А він відказав: Той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому: Іди, і 

роби так і ти! (Луки 10: 25-37) 

 

 

Який віддав Свого Єдинородного Сина заради того, щоб кожен із нас – 

не всі ми колективно, але кожен з нас особисто – міг отримати спасіння. 

Ми зараз вийдемо з цього храму: протягом майбутнього тижня або до 

наступного відвідування храму ми зустрінемо багато людей. Чи 

поступимо ми як священик? або левит? Підемо ми, розмірковуючи про 

те, що ми тут дізналися, зберігаючи в серці подив і радість, але 

проходячи повз кожного зустрічного, тому що дрібні турботи можуть 

порушити наш спокій, відвести наш розум і серце від дива зустрічі з 

Богом, від Його присутності? Якщо так ми зробимо, то ми мало що 

зрозуміли (якщо взагалі щось зрозуміли) про Євангеліє, про Христа, про 

Бога. А якщо ми, подібно юнакові, подібно учителеві, запитаємо: “Але 

хто мій ближній? Хто той, заради якого я повинен бути готовий 

розлучитися з найглибшими переживаннями мого серця, з самими 

піднесеними роздумами, з найкращими моїми почуттями?” – Відповідь 

Христа проста і пряма: Кожний! Кожна людина, хто потребує тебе, на 

будь-якому рівні: на простому рівні їжі або притулку, чуйної уваги, 

дбайливості, дружелюбності. 

 



 А якщо одного разу (цей день може і ніколи не настати, але може 

прийти в будь-який момент) від нас буде потрібно більше, ми повинні 

бути готові любити нашого ближнього, як нас тому вчить Христос: з 

готовністю віддати наше життя за нього. “Віддати життя” не означає 

померти; мова йде про те, щоб день у день віддавати нашу турботу всім 

тим, хто її потребує, тим, хто в печалі і потребує втішення; тим, хто в 

розгубленості і потребує зміцнення та підтримки; тим хто, голодний і 

має потребу в їжі; тим, хто знедолений і, може бути, що потребує в 

одязі; і тим, хто в душевному смутку, і, може, потребує слова, яке 

виллється з тієї самої віри, яку ми черпаємо тут і яка становить саме 

наше життя. 

 

 Вийдемо ж звідси, згадуючи цю притчу не як одну з 

найпрекрасніших сказаних Христом речей, але як прямий шлях, на який 

Він закликає нас встати. Вона вчить нас ставитися один до одного, 

озирнутися навколо уважним поглядом, пам’ятаючи, що інколи 

найменша ласка, одне тепле слово, один уважний рух може перевернути 

життя людини, яка стоїть на самоті перед обличчям власного життя. 

Нехай допоможе нам Бог бути подібними на милосердного самарянина 

на всіх рівнях і по відношенню до всіх людей.  

 

Антоній, митрополит Сурожський 

 

 

 

 

 

 



 

When you sit down to eat, pray. When you eat bread, do so thanking Him for being so 

generous to you. If you drink wine, be mindful of Him who has given it to you for your 

pleasure and as a relief in sickness. When you dress, thank Him for His kindness in 

providing you with clothes. When you look at the sky and the beauty of the stars, throw 

yourself at God’s feet and adore Him who in His wisdom has arranged things in this way. 

Similarly, when the sun goes down and when it rises, when you are asleep or awake, give 

thanks to God, who created and arranged all things for your benefit, to have you know, 

love and praise their Creator. 

St. Basil the Great, from Homily V. In martyrem Julittam 

 

Missionary Letters of Saint Nikolai Velimirovich 
 

Letter 21 – To A Widow Who Is Grieving and Worrying 
 

 You grieve for your late husband. You worry for the children. You cry 

day and night. There is chaos and darkness in your soul. Before your eyes, 

fog and uncertainty. 

 

 Have courage. Do not be afraid. Tell yourself, “My husband belonged to 

God first, and then to me. My children are also God’s first, and then mine”. If 

an experienced gardener pulls out a bunch of flowers, be assured that that’s 

what he had to do. He knows the reasons for doing it. One of the reasons is 

that the other flowers in that place could prosper better. You will also prosper 

better spiritually from now on, along with your children. Your thoughts will 

rise from the earthly to the Heavenly. Your soul will cling to God more 

strongly. Your spirit will triumph over your body. Death will no longer be 

terrifying for you. Previous vanity will seem ridiculous to you. Your viewing 

of this world as the motherland of true and mystic happiness will change. So, 

there will come some manifold spiritual benefit. Know that God builds even 

when He pulls down. 

 

 Don’t worry about the children. Just do what is in your power. Through 

that, entrust them to their, and your, Creator. It is written, “lay your burdens 



upon the Lord” and you will feel that your cross is light. There were many 

heavier crosses on the widowed mothers. I will describe one particularly 

heavy one for you. At the beginning of the World War, the Germans killed a 

friend of mine in front of his house by the river Drina. They set his house on 

fire and drove his wife and six small children out of that town. Twelve years 

have passed since then. One day, in Skopje, a young railroad clerk stood 

before me, introducing himself as the son of that killed friend of mine. I 

rejoiced very much and then with fear asked if anyone else, from among the 

seven of them, had survived. To that, he responded happily, 

 

 “We are all alive and well, thank God. Two of us work for the State, two 

are merchants, the older sister is married and the younger with mother in B.”. 

 

 Then he started a lively description of the suffered torments and horrors. 

Travelling by foot, a true wandering across the whole country, from Drina to 

Bitolj. Hunger, sickness, cold, arrests, nights spend at the stations, in halls, by 

the road. And along with that, fear, uncertainty, unknown regions. But in the 

end – victory and glory. Preserved dignity, reason, life and faith. But why go 

on? I think that the battles and victories of this mother with six orphans are 

more glorious and more beautiful than Napoleon’s. 

 

 God will help you too. Don’t forget Him and He won’t leave you. You 

will be victorious, and your victory will be sweet to you unto the ages of 

ages. 
 

 
 

“Місіонерські листи”  

святителя Миколи Сербського 
 

Лист 21 – Вдові, яка багато сумує й непокоїться 
 

Уболіваєш за померлим чоловіком. Тривожишся за дітей. Плачеш 

день і ніч. У душі твоїй морок і сум’яття, туман і невідомість у 

майбутньому. Підбадьорся. Не бійся. Скажи собі: чоловік мій спочатку 

належить Богові, а потім мені, і діти мої насамперед діти Божі, а потім 

мої. Якщо досвідчений садівник виполює стебло, знай: це необхідно. 



Він знає причину того, що зробив. А серед причин і та, щоб сусідні 

квіти краще розвивалися й розцвітали. Відтепер ти й твої діти будете 

розвиватися, розцвітати духовно. Думки твої піднесуться від земного до 

небесного. Душа твоя ближче прилине до Бога. Дух восторжествує над 

тілом. Смерть перестане страшити тебе. Колишня суєта буде тобі 

смішною. Ти зміниш свій погляд на цей світ як на батьківщину 

істинного й міцного щастя. Отже, ти дістанеш багатий духовний 

прибуток. Знай, що Господь будує і тоді, коли руйнує. 

 

Про дітей не турбуйся. Роби все, що у твоїх силах. В усьому іншому 

довір їх Творцеві нашому, тому що написано: Залиши на Господа твою 

турботу, і зрозумієш, що твій хрест легкий. Багато овдовілих матерів 

несуть хрест, набагато важчий за твій. Розповім тобі про один дуже 

важкий хрест. На самому початку Другої світової війни німці вбили 

одного мого знайомого, вбили перед його будинком на березі Дріни, 

будинок спалили, а дружину із шістьма малими дітьми вигнали з того 

місця. Пройшло дванадцять років. Одного разу у Скоп’є до мене 

несподівано підійшов молодий залізничник і представився як син мого 

загиблого знайомого. Я дуже зрадів і з острахом запитав, чи залишився 

хто-небудь із них живим. Він радісно відповів мені: “Всі ми живі й 

здорові, слава Богу! Двоє з нас на державній службі, двоє в торгівлі, 

старша сестра заміжня, а молодша з матір’ю в Б.”. 

 

Після цього він з болем повідав про ті муки й жахи, яких вони 

зазнали. Поневіряння по всій країні від Дріни до Бітоли, голод, хвороби, 

холод, арешти, ночі на вокзалах і в придорожніх трактирах, страх і 

невідомість на чужині. Але, зрештою, – перемога й радість. Врятовано й 

честь, і розум, і життя, і віру. Що ще сказати тобі? Думаю, що боротьба 

й перемога цієї матері, яка залишилася із шістьма дітьми, прекрасніша й 

славніша за всі перемоги Наполеона. 

 

І тобі Господь допоможе. Не забувай Його, і Він тебе не залишить. І 

переможеш, і перемога ця буде солодкою тобі повік. 
 

 

 

 



На батьківщині 

преподобного Меркурія 

Бригинського освячено 

оновлений храм 
 

 21 жовтня 2017 р. на 

запрошення архиєпископа 

Чернігівського і Ніжинського 

Євстратія митрополит 

Переяслав-Хмельницький і 

Білоцерківський Епіфаній звершив освячення престолу Свято-

Троїцького храму в с. Бригинці на Чернігівщині. 

 

 Під час освячення Патріаршому наміснику співслужили: 

архиєпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архиєпископ 

Рівненський і Острозький Іларіон та запрошене духовенство. 

 

 Після освячення храму митрополит Епіфаній звернувся до усіх 

присутніх в храмі вірян зі словами проповіді: “Храм, у якому ми 

сьогодні молимось, знаходиться на тому ж місці, де стояв дерев’яний 

храм, збудований преподобним Меркурієм Бригинським. В цей день 

духовенство спільно молилося до Бога стоячи перед святим престолом, 

який зберігся і також був зроблений преподобним Меркурієм. Ігумен 10 

років подвизався на цій парафії, після того, як атеїстична влада 

прогнала його з Києво-Печерської лаври. Тут, на цьому кладовищі, 

преподобний і знайшов свій спокій. Хочу висловити щиру подяку 

владиці Євстратію, який запросив нас для цієї священнодії – освячення 

престолу храму Святої Тройці. Вітаю усіх вас із цією знаменною подією 

і нехай за молитвами преподобного Меркурія, ігумена Бригинського, 

Господь посилає на цю землю свій мир і благословення” – сказав 

Патріарший намісник. 

  

 Також з вітальним словом до усіх присутніх в храмі звернувся 

керуючий Чернігівською єпархією архиєпископ Євстратій. 



Присутній у храмі 

архиєпископ Рівненський і 

Острозький Іларіон, який брав 

безпосередню участь у 

віднайденні мощей, також 

привітав жителів села з 

освяченням оновленого храму. 

 

 Владика Епіфаній вручив 

Орден Святого Миколая 

Чудотворця настоятелю пара-

фії протоієрею Андрію Мисаковцю, а також Орден Святого Юрія 

Переможця благодійнику Миколі Старченку. Крім цього деяким 

парафіянам були вручені архиєрейські грамоти. 

 

 На завершення присутні архиєреї і духовенство привітали 

архиєпископа Євстратія з Днем народження. Цього дня, 21 жовтня, 

владика святкує свій 40-річний ювілей. 

 

 Варто зазначити, що саме цього дня, шість років тому, були 

віднайдені мощі преподобного Меркурія. Святий Меркурій 

Бригинський канонізований Українською Православною Церквою 

Київського Патріархату 7 грудня 2011 року. Мощі спочивають у місті 

Чернігові у соборі св. Катерини. 

 

(Джерело: www.cerkva.info) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.cerkva.info/


ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

М. Лозинська (в пам’ять $50.00 

  Ольги Хомич) 

С. & К. Остапєнко  100.00 

С. Єричук (в пам’ять  100.00 

  бабусі, Ауріки, і брата, 

  Георгія) 

В. Юровський (в пам’ять   80.00 

  батьків) 

Б. Малий & Л. Валорна  150.00 

М. Лозинська (в пам’ять 

  Анастасії Пісоцької) 

 

 

 

Список включає пожертви від 25-го вересня до 22-го жовтня. 

 

 

 

 

 

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 

Листопад / November 2017 
 

4-го листопада, 

субота 
ДМИТРІВСЬКА ПОМИНАЛЬНА 

СУБОТА 

10:00 ранку 

Заупокійна Літургія 

і загальна Панахида 

5-го листопада, 

неділя 

Неділя 22-га після 

П’ятидесятниці. Голос 5 
10:00 ранку  

Літургія 

8-го листопада, 

середа 
ВМЧ. ДИМИТРІЯ СОЛУНСЬКОГО 10:00 ранку 

Літургія 

12-го листопада, 

неділя 

Неділя 23-та після 

П’ятидесятниці. Голос 6 
10:00 ранку  

Літургія 

19-го листопада, 

неділя  

Неділя 24-та після 

П’ятидесятниці. Голос 7 
10:00 ранку  

Літургія 

21-го листопада, 

вівторок 
СОБОР АРХИСТРАТИГА 

МИХАЇЛА ТА ІНШИХ НЕБЕСНИХ 

СИЛ БЕЗПЛОТНИХ 

10:00 ранку  

Літургія 

26-го листопада, 

неділя 

Неділя 25-та після 

П’ятидесятниці. Голос 8 

10:00 ранку  

Літургія 

28-го листопада, 

вівторок 

 

Початок Різдвяного Посту (Пилипівки) 
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