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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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Гостинність Авраама 
 

Сьогодні, як і тисячу років тому назад, гостинність на Сході 

вважається однією із найбільших чеснот серед кочівників пустині. 

Тут немає нічого дивного, бо в країні, де немає доріг, поліції, готелів, 

ніхто не зможе вижити без сторонньої допомоги. Зазвичай, кочівники 

мало цікавляться зовнішнім світом, проте вони відкриваються 

зовнішньому світу у момент прийняття гостей. 

 

Гостинність є універсальною, бо вона відкрита не тільки до тих, 

хто схожий на нас, але і до кожного, хто може появитися на нашому 

порозі. Це ознака серця, котре відкрите до всього людства. 

 

У 18 розділі книги Буття ми бачимо Авраама, як ідеального 

господаря, котрий приймає гостей. В полуденну спеку не те, що на 

Сході у пустині, але навіть і у нас, хочеться сховатися в тіні та 

подрімати. Так само Авраам, ховаючись від полуденної спеки, дрімав 

при вході у шатро. І тут він бачить трьох подорожніх. Він вибігає їм 

на зустріч, вітається, кланяється їм і запрошує скористатися із його 

гостинності. Коли ж вони погоджується, то він поспішає до свого 

шатра та говорить Сарі, щоби та приготувала хліб, а потім біжить до 

свого стада, вибирає найкраще молоде теля та розпоряджається, 

щоби слуга його приготував. Звичайно, що кочівники живуть за 

рахунок молока та шерсті своїх стад і тільки у виняткових випадках 

вони можуть забити тварину на м’ясо. Цей вчинок Авраама є ще 

одним свідчення його гостинності. 

 

В той час, коли Авраам піклується про своїх гостей, Сара 

залишається у шатрі, не виходячи до гостей-чоловіків, проте вона чує 

все, про що вони говорять. 

 

Після того, як Авраам пригостив своїх гостей, один із них 

повторює попередні обітниці, які були дані Аврааму. На цей раз 

обіцянка має конкретний смисл. “Наступного року в цей самий час 

навесні у Сари буде син”.  Немає нічого дивного, що Сара, котрій 



 
 

виповнилося уже 90 років, сміється, почувши ці слова. 
 

Слова подорожніх у Сари викликають тільки сміх, і ця її реакція 

подібна до реакції Авраама у Бут. 17:17. Та Божі посланці суворо її 

картають та зупиняють. Нам  може показатися, що вони занадто 

суворі, та, насправді, це тільки спосіб показати нам, що останнім 

завжди сміється Бог. 
 

Новина про народження сина була неймовірною для двох старих 

людей, так, що Авраам засміявся від радості, а Сара засміялись із 

недовір’я. У нас теж бувають моменти, коли ми маємо сумніви, коли 

сумніваємось у словах Бога, іноді нам може здатись, що Бог не 

дотримується свої обітниць. Якщо маємо сумніви щодо вірності Бога 

пригадаймо собі Йова (Йов. 42:2), Єремію (Єремії 32:17, 27), 

апостола Павла (Еф. 3:20-21). 
 

Якщо Бог дає нам Свої обіцянки, то Він завжди здатний їх 

виконати, Він є вірний у Своїх обіцянках до кінця, навіть, якщо ми 

буваємо не вірні Йому.  
 

 (Джерело: “Духовний дзвін”, www.dyhdzvin.org) 
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Десять слів про покаяння: Поради афонських отців 
 

1. Покаяння – це велика справа. Ми ще не 
усвідомили, що покаянням людина може 
змінити рішення Бога. Те, що у людини є 
така сила, – це не жарт. Ти робиш зло? Бог 
дає тобі по загривку. Кажеш “згрішив”? 
Бог змінює гнів на милість і подає тобі 
Свої благословення. Тобто, коли 
неслухняна дитина приходить в розум, 
кається і відчуває докори сумління, його 
Батько з любов’ю пестить і втішає його. 
Коли ізраїльтяни ухилилися від 
заповідей Божих, то сімдесят п’ять років 
прожили в вавилонському полоні. 
 

Але врешті-решт, коли вони покаялися, 
царем став Кир, про якого можна сказати, 
що він повівся краще, ніж сини Ізраїлеві, 
що опоганили жертовні святині. Бог 

змінив образ думок Кіра та зробив його віруючим в Бога Небесного. І ось, 
Кір дарує ізраїльтянам свободу, дає їм гроші, дерево для будівництва 
храму, зводить їм стіни навколо Єрусалима і проявляє таку доброту та таке 
благоговіння, якого, нехай буде дозволено сказати, не виявляли навіть 
[самі] ізраїльтяни (1 Езд. 1:1 і нижче). І все тому, що народ покаявся і змінився 
(2 Езд. 8:88-92). Бачите, як покаяння сприяє зникненню зла! 
 

2. Бувають випадки, коли хтось нечасто ходить до церкви, але має в собі 
благоговіння, доброту, і тому Бог знаходить Собі місце і мешкає в ньому. 
Якби ці люди брали участь в таємничому житті Церкви, то вони б досягли 
неабияких успіхів в житті духовному. А інші ходять в храм, сповідаються, 
причащаються, роблять все, що потрібно, і, проте, Бог не знаходить Собі 
місця, щоб вселитися в них, оскільки в них немає смирення, доброти, 
справжнього покаяння. Для того, щоб прийти до належного улаштування, 

 
 

Преподобний Паїсій 
Святогорець 



однієї сповіді перед духівником 
недостатньо. Повинно бути і 
покаяння. І кожну молитву треба 
починати зі сповіді Богу. Не так, 
звичайно, щоб, не перестаючи, 
плакатися: “Я такий, сякий, такий 
собі!” – а потім продовжувати свою 
стару пісню. Це не переживання гріха. 
Переживаючи, людина стає хоч 
трохи, але краще. 
 

3. Коли людина перестає молитися, 
віддаляється від Бога і стає, як віл: 
працює, їсть, спить. І чим більше вона 
віддаляється від Бога, тим гірше стає. 
Серце охолоджується, і потім вона вже 
зовсім не може молитися. Щоб прийти в 

себе, серце повинно пом’якшити та звернутися до покаяння, розчулитися. 
 

Преподобний Паїсій Святогорець 
 

4. Слава Господу, що Він дав нам покаяння, і покаянням всі ми спасемося, 
без винятку. Чи не врятуються лише ті, які не хочуть каятися, і в цьому я 
бачу їх відчай, і багато я плачу, шкодуючи їх. Вони не пізнали Духом 
Святим, яке велике Боже милосердя. А якби кожна душа знала Господа, 
знала, як сильно Він нас любить, то ніхто не тільки не зневірився б, але 
навіть і не поремствував б ніколи. 
 

5. Господь милостивий, і нам Дух Святий дає силу бути милостивими. 
Брати, змиримося і покаянням отримаємо собі милосердне серце, і тоді 
побачимо славу Господню, яка пізнається душею і розумом по благодаті 
Святого Духа. 
 

6. Ось знак прощення гріхів: якщо ти зненавидів гріх, то пробачив тобі 
Господь гріхи твої. 
 

 
 

Преподобний Силуан Афонський 
 
 
 



7. Покаяння повинно бути єдиним 
шляхом нашим до Бога. Покаяння 
властиво відроджувати нас і робити 
подібними Самому Христу  . . . Коли нам 
приходить якась думка, яка не відповідає 
закону Євангельському, ми говоримо: 
“Господи, зціли мій розум”. Коли в серці 
нашому з’являються роздратування або 
подібне, ми говоримо: “Господи, зціли моє 
серце”. Це приймає загальний характер 
боротьби, і ми безмовно, але кричимо 
нутрі: “Господи, зціли мене  . . . Прийди до 
мене, що лежить на землі, і підними мене 
від моїх низьких думок і пристрастей, від 
низьких рухів серця мого!” Так проходить 
наша боротьба. 
 

Преподобний Силуан Афонський 
 

8. Не дивно, що біжить спотикається. Йому потрібно тільки мати терпіння і 
покаяння кожну мить. Тому постійно приноси покаяння, коли тих, хто 
грішить, і не втрачай часу. Бо чим більше гаєшся, з тим щоб попросити 
вибачення, тим глибше дозволяєш лукавому пускати в тобі коріння. Не 
дай йому посилюватися тобі на шкоду. Отож, не впадай у відчай, падаючи, 
але, піднімаючись, з ретельністю приноси покаяння, кажучи: “Прости мене, 
Христе мій, я людина і немічний”. 
 

Старець Йосип Ісіхаст 
 

9. Покаяння має велику силу. Воно вугілля перетворює в діамант, вовка – в 
ягнятка, зухвалу людину робить святою. Воно зробило кровожерного 
розбійника першим мешканцем Раю! Саме тому, що покаяння має таку 
силу, диявол робить все можливе, щоб відвернути від нього людину. Цим 
пояснюється те, що так багато людей виступає проти покаяння та сповіді. 
 

 
 

Старець Йосип Ісіхаст 
 



Дехто каже так: “Я ж знаю, що все одно 
знову зроблю цей гріх, так навіщо мені 
йти і сповідатися?” 
 

Брат, гріх – це як хвороба! Хворієш не 
один раз. Можна багато раз хворіти 
однією і тією ж хворобою. Але кожен 
раз, захворівши, ти йдеш до лікаря і 
приймаєш ліки, які він тобі виписує. 
Так і з нашою душею. Кожен раз, коли 
тебе вражає хвороба – нехай вона одна 
і та ж, – поспішай покаятися і 
сповідувати гріх. Прийде час і ліки 
благодаті абсолютно зцілить твою 
хворобу. 
 

Архімандрит Єфрем Філофейський   
 

10. Початкова ступінь покаяння – це 
жаль про вчинені помилки, наступна 

ступінь – виправлення помилкової дії, яке стало причиною порушення 
заповіді . . . вся діяльність людини бере початок від розуму . . . За 
неправильними помислами слідують настільки ж неправильні вчинки. 
Покаяння в буквальному сенсі означає звернення розуму до попереднього 
стану, тобто до правильного порядку речей. 
 

Старець Йосип Ватопедський 

 
(Джерело: “Київське Православ’я”, www.kyiv-pravosl.info) 
 
 
 
 

 

 
 

Старець Йосип Ватопедський 
 



Abounding in the Grace of Giving 
 

The word of the day is “abound”. People give to those in need with 

various attitudes and for many reasons. But we learn in today’s reading of 

2 Cor. 9:6-11, that we should give aid generously and with singleness of 

purpose. In this passage, St. Paul speaks about his collection for relief of 

the fellow Christians who are starving in Jerusalem. The Apostle 

compares giving to the needy to sowing seeds, and he says that the harvest 

depends on the sower’s liberality. 

 

One More Thing to Be Added 

 

Note that God provides the seeds in the first place. The Almighty, 

who is rich in mercy (Eph. 2:4), has already made the faithful in Corinth 

rich in spiritual things. They now abound in everything – in faith, in 

speech, in knowledge, in all “diligence” and in their love for Paul (2 Cor. 

8:7). Now they need to abound in one more thing, the grace of giving. 

 

When something abounds, it overflows with excess. Paul’s flock 

need not worry about having enough to share, for God “sows bountifully”. 

He sows “blessing upon blessing” so that the believers would have an 

ample surplus for their needs and the needs of others (2 Cor. 9:8). Paul 

promises that the result of their generous sowing will be a superabundant 

harvest that satisfies the hunger of the poor and inspires many 

thanksgivings to God. 

 

Sowing Mercy Like God Sows Grace 

 

Thus, we learn that we should sow mercy just like God freely scatters 

abroad His grace. Paul teaches that God will “enrich” generous givers for 

their “liberality”, that is, their sincerity and singleness of purpose. The 

God of Providence cares for His Creation for no other reason than mercy. 

When we give to those in need with the sole intention of benefiting them, 

we sow kindness in the same way that God sows His benevolence. 



 

Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever 
sows generously will also reap generously. Each of you should give what you 
have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God 
loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all 
things at all times, having all that you need, you will abound in every good 
work. As it is written: “They have freely scattered their gifts to the poor; their 
righteousness endures forever”. Now he who supplies seed to the sower and 
bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge 
the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you 
can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in 
thanksgiving to God. (2 Cor. 9:6-11) 

  

А до цього кажу: Хто скупо сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той 
щедро й жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку й 
не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу всякою 
благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий 
достаток, збагачувалися всяким добрим учинком, як написано: Розсипав та 
вбогим роздав, Його справедливість триває навіки. А Той, Хто насіння дає 
сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай 
Він зростить плоди праведности вашої, щоб усім ви збагачувались на 
всіляку щирість, яка через нас чинить Богові дяку. (2 Кор. 9:6-11) 

 

 

benevolence. 
 

For Reflection 
 

There are many reasons to give: To feel good, to support a cause, to 

win admiration, to gain a write off on our taxes, to do our duty, to promote 

justice, or to bargain with God. We can give out of guilt, pity, or impulse 

or because we can’t say “no”, or because our friends are doing it. But a 

test of our motives is this:  if we would know that we would not gain a 

reward for our charity before we opened our wallet, would we do it? Our 

love should reflect the love of God. And His love needs no other reason. 
 

Fr. Basil Ross Aden 
 

(Source: www. ancientfaith.com) 



6-го листопада – Дмитрівська поминальна субота 
 

Думка про смерть приходить 
нам так, як часто бачимо 
відкритий гріб, або коли робимо 
поминання померлих. Дехто 
може думає що на гробі все 
кінчається з цим світом, з життя 
все пропадає. Ні. В гробі не при-
ходить кінець всьому. Гряде час 
в який всі сущі в гробах почують 
голос Сина Божого. Смерть для 
християнина є заходом сонця. 
Сонце через відповідний час 
знов зійде. Так і людина вийде з 
темниці на свободу через 
заступництво наших молитов. 
 

Сьогодні настав день в котрий маємо пам’ятати про померлих. 
Творімо пам’ять про упокій родичів наших, родини, друзів, 
ровесників, за дітей і всіх православних християн. Ми повинні в 
молитвах творити жертви любові. Істинна християнська любов 
не перестає на цьому світі, вона сягає на ту сторону, в загробне 
життя. Церква наче любляча мати кличе нас поминати 
покійних, не забувати про тих котрі з роду християнського 
уступили до іншого життя. 
 

Жили, працювали, любили, творили, раділи і сумували на 
просторах земних люди різні — самотні і сімейні; ті, хто втратив 
рідних до того, як сам вирушив у вічну дорогу, і ті, що не 
навчили своїх рідних молитви і життю у церкві; ті, що творили 
добро і милосердям засівали ниви людських сердець, — за них 
обов’язково хтось помолиться, і ті, які торували собі дорогу 
злими справами і жорстокосердістю — хто помолиться за них?  
 

Але кожна душа потребує молитовного предстояння перед 
Престолом Всевишнього за неї. І тому Церква молиться за усіх 



спочилих. В цей день православні моляться за усіх померлих 
своїх родичів пам’ятаючи, що їх сьогодні не існує лише в 
нашому, земному світі. І хоч їхні тіла лежать у могилах, їхня 
душа не перестає існувати, і більше цього: вона потребує 
наших з вами молитов.  
 

Є особливі дні в році, коли вся Церква з благоговінням і  
любов’ю молитовно згадує всіх “від віку”, тобто в усі часи, 
померлих своїх побратимів у вірі. За Статутом Православної 
Церкви таке поминання спочилих відбувається в суботні дні. І 
це не випадково. Ми знаємо, що саме у Велику Суботу, 
напередодні Свого Воскресіння, Господь Ісус Христос мертвий 
перебував у гробі. Цей зворушливий звичай має коріння в 
глибокій вірі православних християн у те, що людина 
безсмертна і її душа, одного разу народившись, буде жити 
вічно, що видима нами смерть – це тимчасовий сон, сон для 
тіла, і час тріумфу для звільненої душі. Смерті немає, каже нам 
Церква, є лиш перехід, переставлення з цього світу в інший 
світ. І кожен з нас одного разу вже пережив подібний перехід. 
 

Коли в здриганні і муках народження людина полишає затишне 
лоно матері, вона страждає, мучиться і кричить. Страждає і 
тріпоче її тіло перед невідомістю і жахом прийдешнього життя. І 
як сказано у Євангелії: “Журиться жінка, що родить, бо настала 
година її. Як дитину ж породить вона, то вже не пам’ятає 
терпіння з-за радощів, що людина зродилась на світ”. 
 

“Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх, там де немає 
скорботи, ні смутку, ані зітхання, але вічне життя”: Сотні уст за 
священиком пошепки повторюють слова молитви, згадуючи 
імена своїх рідних, близьких, знайомих. У такі моменти душі 
спочилих саме зараз потребують молитовної допомоги тих, хто 
має можливість молитися за живих і спочилих. 
 
 

 



В Ізраїлі виявили мозаїки 

з базиліки над будинком 

апостолів Андрія і Петра 
 

В Ізраїлі археологи під час 

розкопок на місці біблійного 

міста Вифсаїда виявили мозаїчну 

підлогу, яка розташовувалася 

всередині легендарного храму, 

побудованого імовірно над 

будинком апостолів Петра 

і Андрія. Про це повідомляє 

Haaretz. 

 

Мозаїка віком близько 1500 

років складається з маленьких 

плиток жовтого, червоного й оранжевого кольору з написами 

грецькою мовою, більшість яких знищені. Але на збережених 

фрагментах йдеться про єпископа і реконструкцію храму. Раніше 

згадку про цю легендарну базиліку знаходили тільки в одному 

джерелі — подорожньому щоденнику католицького святого 

Віллібальда 725 року. Тому багато істориків скептично ставилися 

до реальності існування храму над будинком апостолів Христа. 

 

Археологи вважають, що знахідка не тільки є доказом існування 

базиліки над будинком Петра й Андрія, а й вперше дозволяє 

досліджувати їх житло. Вчені припускають, що в середньовіччі 

прямо на стінах храму побудували цукровий завод без будь-якого 

інтересу до мозаїк та їх походження. Саме тому всередині все було 

залито брудом, що поховав історичні написи. 

 

(Джерело: www.religion.pravda.com.ua) 

 
 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

В. Юровський (в пам’ять $120.00 

  батьків) 

О. і Є. Пісецькі (в пам’ять     40.00 

  Дмитра Коліченка) 

Анонімно (в пам’ять    150.00 

  батьків, Анатолія і Анни) 

Б. Богуславський (в пам’ять   150.00 

  Дмитра Коліченка) 

Тарас і Анна К.      100.00 

 

 

 

Список включає пожертви від 26-го жовтня до 23-го листопада. 

 

 

 

 

 

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: Святий Дмитрій Солунський. Українська ікона, друга 

половина 16-го ст. 

Cover:  St. Demetrius of Thessaloniki. Ukrainian icon, second half of 

the 16th 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 

ЛИСТОПАД / NOVEMBER 2021 
 

ДОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ. МАСКА/ПОВ’ЯЗКА 
НА ОБЛИЧЧЯ – ОБОВ’ЯЗКОВА НА ВВЕСЬ ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ В ХРАМІ.  

 

SOCIAL DISTANCING IS REQUIRED. MASK OR FACE COVERING IS REQUIRED FOR 

THE ENTIRE TIME YOU ARE INSIDE THE CHURCH BUILDING.  
 

3-го листопада,  

середа 

6:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

6-го листопада, 

субота 

ДМИТРІВСЬКА ПОМИНАЛЬНА 

СУБОТА. Поминання померлих 

9:30 ранку  

Св. Літургія  

7-го листопада, 

неділя 

Неділя 20-та після П’ятдесятниці.  

Голос 3 

10:00 ранку  

Св. Літургія 

10-го листопада,  

середа 
6:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

13-го листопада,  

субота 

5:00 веч. Велика 

Вечірня 

14-го листопада, 

неділя 

Неділя 21-ша після П’ятдесятниці.  

Голос 4 

10:00 ранку  

Св. Літургія 

17-го листопада,  

середа 

6:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

21-го листопада, 

неділя 
Неділя 22-га після П’ятдесятниці.  СОБОР 

АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА. Голос 5 

10:00 ранку  

Св. Літургія 

24-го листопада,  

середа 
6:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

27-го листопада,  

субота 

5:00 веч. Велика 

Вечірня 

28-го листопада,  

неділя 

Неділя 23-тя після П’ятдесятниці.  

Голос 6. Початок Різдвяного Посту 

10:00 ранку  

Св. Літургія 
 

На протязі листопада збираємо харчі для потребуючих в Торонті в пам’ять 
жертв Голодомору в Україні в 1932-33 роках. Ваші пожертви сухих харчів та 
консервів передаємо для вжитку Toronto Food Bank. ПОМАГАЙМО ЛЮДЯМ 

НИНІ, В ПОШАНІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ. 
 

 
 

Запрошуємо всіх приєднатися до нашої громади і вступити в члени парафії св. 
Андрія Первозванного! Аплікацію можна одержати в церковній канцелярії.   


