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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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Що ви маєте знати про рай 
 

 Насамперед слід наголосити, що  навіть члени Церкви, християни, 

часто оперують різними термінами для опису місця вічного блаженства 

праведників. Однак, часто ці терміни мають різне богословське та 

лінгвістичне значення. Рай, Едем, Царство Боже – це три слова, які 

несуть різне змістове навантаження, хоча в розмові часто можуть 

вживатися, як синоніми. 

 

 Рай, Едем або ж Едемський сад – це місце життя перших людей 

Адама та Єви до гріхопадіння. Після того, як наші прабатьки порушили 

заповідь Божу про заборону вживати плоди дерева Добра та Зла, їх було 

позбавлено можливості жити в попередніх умовах: “І вислав його 

Господь Бог із саду Едемського, щоб обробляти землю, із якої він 

узятий. І вигнав Адама, і поставив на сході біля саду Едемського 

Херувима і полум’яний меч, який обертався навколо, щоб охороняти 

путь до дерева життя” (Бут. 3:23-24). З того часу людство живе з мрією 

повернути собі втрачене блаженство життя з Богом у раю, і власне, не 

повернутися до попереднього місця проживання, але віднайти втрачене 

гріхом блаженне життя в єдності з Богом. 

 

 За вченням Святих Отців, місце, де був розташований Едемський 

сад не є земним, однак, не є й небесним. Воно є небесно-земним. Так, 

багато знавців-біблеїстів прямо кажуть, що не дивлячись на те, що у 

книзі Буття є згадки про географію цього місця, зокрема там згадується 

про чотири ріки, які течуть в Едемі, лише Тигр та Євфрат належали 

землі, але дві інших – Фисон та Гикон – були річками не земними, але 

небесними – їх немає на карті нашої планети. Таким чином, бажання 

віднайти втрачений сад Божий тут, на землі, немає під собою жодних 

біблійних підстав. Рай для нас – не лише фізичне та географічне місце, 

як насамперед символ, особлива духовна реальність. Принагідно 

пригадаємо, що більшість Святих Отців, які давали своє тлумачення на 

книгу Буття, найчастіше говорили саме про алегоричний, духовний 

зміст написаного, де насамперед має значення не буквальне прочитання, 

але мова сенсів і символів. 

 

http://azbyka.ru/biblia/?Gen.3:23-24&cr&ucs


 Окрім того, у Святих Отців, зокрема в Іринея Ліонського, 

зустрічаємо думку про те, що в залежності від свого духовного стану, у 

майбутньому віці одні будуть жити в повернутому людям Едемі, інші на 

землі лагідних (Мф. 5:5). А ще інші будуть жити в горному Єрусалимі. 

Деякі з людей навіть будуть жити вище небес, але всі вони будуть 

споглядати лик Ісуса та бачити Бога Отця. У Господа є різні обителі для 

кожного, відповідно до духовного та душевного стану. 

 

 Ми, грішні люди, міркувати про природу майбутнього Царства 

Божого можемо лише умовно, добре розуміючи власну обмеженість: у 

понятійному апараті людини немає нічого такого, щоб нагадувало нам 

буття у вимірі метафізики. Як пояснити сліпій від народження людині, 

чим червоний колір відрізняється від синього, а різницю між 

записаними літерами абетки та нотними знаками? 

 

 Приготоване Богом для християн Царство має незбагненну нам 

природу, про що нагадує Апостол: “Чого око не бачило й вухо не чуло, і 

що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить 

Його!” (1 Кор. 2:9). Тим не менше, з усією певністю можна говорити 

про Царство Боже не як про конкретне географічне місце, але як 

особливий духовний стан. Цє думку підтверджує Євангеліє кажучи, що 

по воскресінні “люди будуть схожі на ангелів” (Мф. 18:10). 

 

 Фарисеї, як і апостоли, сподівалися на Месію-визволителя, нового 

Царя, політичного лідера, який визволить свій народ від римського 

панування. Отже, чуючи про нове царство, вони думали про видиме, 

потужне земне правління на чолі з суворим, і навіть жорстоким мужем, 

який швидко покарає всіх нечестивих. Натомість, показуючи усю 

марність таких сподівань Христос прямо каже, що Царство Боже є 

всередині людини (Лк. 17:21), і прийде не видимим для всіх чином . . . 

облиште дітей і не забороняйте їм приходити до Мене, бо таких є 

Царство Небесне (Мф. 19:14) 

 

 Уявлення про характер потойбічного життя у різних релігіях – 

різне. Навіть основні християнські конфесії різняться між собою 

розумінням того, яким буде посмертна участь людини. Протестанти 

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:5&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.2:9&cr&ucs
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заперечують можливість молитов за померлих, маючи певність у тому, 

що християни неминуче підуть до раю, а грішники до пекла. Католики 

окрім пекла та раю мають вчення про т.зв. чистилище – середній стан 

між ними. Натомість православні говорять не тільки про те, що молитви 

за померлих це допустима практика, але й те, що така практика 

необхідна для кожного християнина. Окрім того, православні 

заперечують існування чистилища. 

 

 Більш примітивні вірування та культи в своєму вченні про 

потойбічне життя часто пов’язують рай із своєрідною “компенсацію” 

праведникам за всі страждання та випробовування, які вони терпіли за 

життя “заради бога”. І хоча така думка віддалено відповідає істині, слід 

категорично заперечити тим, хто розуміє Боже правосуддя настільки 

буквально. Посники не будуть мати на тому світі постійній трапези, зі 

столами різноманітних наїдків і пиття, а дівственники не отримають в 

нагороду прекрасних молодих дівчат у вічності. 

 

 Вчення Святих Отців Східної Церкви про рай однозначно свідчить, 

що рай та пекло існують лише з точки зору людини, але не з точки зору 

Бога. Звичайно, рай та пекло це об’єктивно існуючі різні образи буття. 

Однак, не Бог сотворив цю різницю. У дійсності, Сам Бог є раєм для 

святих, і пеклом для грішників. Після сотворення гріха людина бачить 

Бога жорстоким і немилосердним, Він для неї є пеклом. Після доброї 

справи, огорнутої благодаттю, навпаки – людина з’єднується з Богом 

через Христа. Справа лише в тому, як себе позиціонує сама людина. 

 

 Відтак, рай і пекло існують не як особлива нагорода чи покарання з 

боку Бога, але, як стан здоров’я чи хвороби, які людина сама собі 

обирає. Здорові, тобто ті, хто очищується від пристрастей уже тепер, за 

життя відчувають на собі освячуючу дію Божественної благодаті. А 

хворі – тобто ті, хто не очистився – будуть вічно відчувати на собі 

опаляючи дію Божої Справедливості. 

 

прот. Євген Заплетнюк 

 

 



“Місіонерські листи”  

святителя Миколи Сербського 
 

Лист 20 – Cтудентові, який запитує, хто такі “вбогі духом” 
 

Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне, – сказав Господь 

наш Ісус Христос. Тебе це бентежить. Збентеження відбувається тому, 

що ти плутаєш недоумкуватість нерозвинених людей з убогістю духу, 

яку вихваляє Христос. 

 

Убогість духовна, або сокрушенність – це особливість кращих умів, 

які коли-небудь відвідували світ. Це усвідомлення свого недостоїнства 

перед величчю Божою, свідомість своєї нечистоти перед чистотою 

Творця, свідомість своєї повної залежності від безмежної сили Божої. 

 

Цар Давид говорив про себе: А я – черв’як, а не людина. А цар 

Давид недоумкуватим не був; навпаки, він володів багатим, геніальним 

розумом. Син його, премудрий Соломон, пише: Надійся на Господа всім 

серцем твоїм, і не покладайся на власний розум. Це й значить бути 

убогим духом, тобто повністю довіритися Господу й не довіряти собі. 

 

Блаженний той, хто спроможний щиро висповідати: моя сила незначна, 

мій розум немічний, воля моя нестійка. Господи, допоможи мені! 

 

Убогий духом – це той святий, котрий може вслід за апостолом 

Павлом сказати: я не знаю нічого, крім Христа. Убогий духом – це той 

вчений, який, подібно до Ньютона, визнає, що його незнання нескінченно 

більші за його знання. Убогий духом – це той багатій, який разом з багатим 

Йовом говорить: нагим я прийшов у цей світ, нагим і відійду з нього. 

 

Та що казати? Апостоли, святителі й праведники, весь 

благочестивий мільйонний народ Божий – і вони вважали себе вбогими 

духом, тому й стали, за обітницею Божою, спадкоємцями Царства 

Небесного. 

 

Вбачай недоумкуватою не ту людину, знання якої обмежене, а ту, 

котра вихваляється своїм знанням. 



Убогість духовна – пряма протилежність зверхності й 

хвалькуватості. Від безглуздої гордовитості й пагубної хвальби хотів 

захистити нас Христос, коли вихваляв убогих духом. 
 

 
 

Missionary Letters of Saint Nikolai Velimirovich 
 

Letter 20 – To a Student Who Asks, “Who Are the Poor in Spirit?” 
 

 Blessed are the poor in spirit for theirs is the Kingdom of Heaven, said 

the Lord Jesus Christ. You are confused by this. The confusion comes from 

your mixing the concepts of poverty of poorly developed people with the 

“poverty” that Christ praises. 

 

 Spiritual poverty, or meekness, is the virtue of the greatest minds that 

the world ever had. It is a self-consciousness of one’s nothingness before 

God’s magnificence, of one’s impurity before the Creator’s purity, of one’s 

complete dependence on the Lord’s infinite power. 

 

 King David said of himself, “I am a worm and not a man”. And he was 

not of a slow wit. He was a genius of a great mind. His son, the most wise 

Solomon said, “Trust in the Lord with your whole heart, but in your own 

reason, do not trust”. This is what it means to be poor in spirit – to turn 

oneself over completely to God, and not trust oneself. 

 

 Blessed is he who can honestly say, “My strength is nothing, my reason 

is weak, my will is wavering – Lord help me!” 

 

 Poor in spirit is a saint who, like Apostle Paul, can say, “I know nothing 

except Christ!” Poor in spirit is a scientist who, like Newton, admits that his 

ignorance is infinitely greater than his knowledge.  Poor in spirit is a rich 

man who, like Job, says, ‘Naked I came into this world, naked I will depart 

from it”. 

 

 What am I saying? All the Apostles and Saints and righteous people 

along with millions of pious people of God lived in this world as poor in  



 

Community Announcement 
 

Congratulations to Diana and Kirill Pashchenko on the occasion of the baptism of their 

daughters, Victoria, Valerie and Veronika, which took place in our church on July 30. We 

wish the parents joy in their children, and every blessing to the newly-baptized Victoria, 

Valerie and Veronika. God grant you many years! 
 

 

spirit. And for this, according to God’s promise, they inherited the Kingdom 

of Heaven. 

 

 Do not think as ignorant the person who lacks certain knowledge, but he 

who boasts of the knowledge that he has. 

 

 Spiritual poverty is essentially opposite from haughtiness and boasting. 

Christ wanted to preserve us from the most stupid haughtiness and fatal 

boasting when he praised the poor in spirit. 

 
 
 

The Great Litany 
 

 At every Divine Liturgy, after the initial doxology in which the 

celebrant blesses the Kingdom of God and blesses with the sign of the Cross 

the altar table and its antimension before using it, the assembled Church 

prays the Great Litany. This represents the intercessory prayers of the royal 

priesthood, wherein the Church prays for the whole world in the Name of 

Jesus, standing in the gap and lifting up the whole needy cosmos to the mercy 

of God. Saint John Chrysostom, if taken straight from his Liturgy in the 

fourth century to ours, would be surprised that this was done so early in the 

liturgical assembly. 

 

 That is because in Saint John’s day, there were catechumens present, 

men and women who were not yet part of the royal priesthood (that is, the 

holy laity), and who were therefore not yet qualified to offer those prayers to 

God. Our present liturgical ordo is not the actual service as served by 



Chrysostom (whatever our 

ascription says in the final 

dismissal), but the service of 

the Byzantine Church, dating 

from a time after the institution 

of the catechumenate had died 

out. In Chrysostom’s day, the 

intercessory prayers were only 

offered after the catechumens 

had been dismissed. In the later 

Byzantine Church, there were no catechumens, and the only people present 

for the Liturgy were the baptized, since everyone had then been baptized in 

infancy. Thus there was no difficulty in everyone praying the intercessory 

prayers of the royal priesthood, because everyone present was then a part of 

that priesthood. 

 

 The absence of catechumens during the praying of the Great Litany 

stressed the nature of the intercessions as prayers offered in the Name of 

Jesus. Praying “in the Name of Jesus” does not mean that we end our prayers 

with the verbal formula “and this we pray in Jesus’ Name”, as if it were some 

sort of invocational magic wand. To pray in the Name of Jesus means to pray 

with the authority of Jesus, with His boldness before the Father, with His 

access to the Father’s presence. It means, in short, praying as part of His 

Body. That is why catechumens could not offer those prayers, for they were 

not yet part of that Body. It was only through holy baptism that they became 

holy; only through the initiating water and the Spirit that they became part of  

the royal priesthood and eligible to offer the Great Litany, praying for the 

world with the authority of the sons of God and members of the Body of 

Christ. Anyone can pray, of course, and God who hears the cry of every 

sparrow that falls also hears the cries of Jews, Muslims, pagans, and atheists 

trembling in their proverbial fox-holes. But Christian intercession is different. 

Christian intercession is done in the Name of Jesus, with sure and certain 

access to the presence of the Father. Christian intercession is like no other. 

 

 In those intercessory prayers of the Great Litany we note a certain 

generosity of spirit and universality of concern. That is, we don’t just pray for 



our little congregation, or even for all the Orthodox, or even for all 

Christians. Instead we pray for absolutely everyone, Christian or not. We 

pray “for the peace of the whole world”, “for this country and its President” 

(or its Queen, if living in the British Commonwealth), despite the fact that 

many in the country are not Christian and the ruler may not be Orthodox. We 

pray “for every city and countryside”, regardless of how many Orthodox 

Christians may be in them, “for travellers by land, by sea, and by air, for the 

sick and the suffering”, with no concern for whether the travellers, the sick 

and the suffering belong to our faith confession. In short, just as God causes 

His sun to shine on the just and the unjust, so we also pray for everyone, 

regardless of their deserving. This generosity of spirit and universality of 

concern in prayer is intended to flow over into the rest of our lives too – just 

as we pray for people regardless of their deserving, so we love and give to 

people regardless of their deserving. We pray for travellers whether or not 

they are Orthodox travellers, and we give spare change to beggars whether or 

not they are Orthodox beggars. The Great Litany thus trains us to regard a 

person’s need as the primary thing, not their deserving. Their deserving and 

their final eternal score can be safely left with God. Our job is to pray, and 

love, and give. 

 

 We note too that such universality of concern is mentioned in general 

terms. We pray, for example, for all the sick, but do not need to know their 

names and ailments. If one does know the name of someone needing prayer, 

that is fine, but such people are generally those we already know anyway. In 

earlier times, the individual and specific suffering we knew about were 

mostly those of local people – we knew about a particular beggar’s plight 

because we saw him in the streets – and thus could do something about it. 

That is a much saner approach than the one current today, where we are 

informed at length about the suffering of multitudes of people that we cannot 

really help. Through newspaper, radio, and especially the nightly news, we 

are inundated with stories and sound bites of suffering – multitudes left 

homeless from a flood in China, whole families slaughtered for their faith in 

the Middle East, crowds being blown up by a suicide bomber in Germany, 

epidemics in Britain, drought and famine in Africa. Sometimes, on rare 

occasions, we are given the opportunity to actually help by contributing 

money to relief organizations. But mostly we are simply bombarded, 



overwhelmed with news of suffering about which we can do nothing. No 

wonder our heart is worn and weighed down. We were never meant to live 

like this. 

 

 When story after story is read over the news detailing disasters from 

across the world, I sometimes want to reach into the television and seize the 

news anchor and demand, “Why are you telling me this? No really – why are 

you telling me this?” It is not because I need to know, for I can and do pray 

for the sick and suffering anyway without this information. It is unlikely my 

prayers are made more effective by the weighing down of my heart. So then 

why am I told this? The answer, I’m afraid, is “For the entertainment value”, 

though of course no one in the media would phrase it like this. It is left to the 

prophetic song-writers to pull the mask off our cultural dysfunction and 

speak the truth. Take for example the old 1982 song “Dirty Laundry” by Don 

Henley. Henley reveals why I am told this: “It’s interesting when people die”. 

The Great Litany, on the other hand, allows us to pray for the world without 

knowing the details. There is only one person with large enough shoulders to 

bear the weight of the world, and know the details, and hear every suffering 

cry. And He has already carried their sins on the Cross. 

 

 The prayer offered at the conclusion of the Great Litany seems not 

directly connected with the petitions that have preceded it, but seems to be a 

general sort of prayer that could be offered in any situation. In it the celebrant 

invokes God “Whose power is incomparable, Whose glory is 

incomprehensible, Whose mercy is immeasurable, and Whose love for man 

in inexpressible”. Note all the negative adjectives. They show that God is 

bigger than any words could describe (theologians call this “apophaticism”), 

beyond any description we could come up with, so that words almost have no 

meaning. Almost, but not quite – at the end of the day, we do have to say 

something in our corporate prayers. But by using these negative terms (”not 

comparable, not comprehensible, not measurable, not expressible”) we show 

how vast is God’s love and mercy to us. And that, when all is said and done, 

is why we sinners have the courage to pray and intercede at all. God allows 

us the vast dignity of causality, so that our little prayers become caught up in 

the immense tapestry of God’s will, and help work His purposes in the world. 
 

Fr. Lawrence Farley 



Ікона “Покрова Богородиці” 
 

 Свято Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня, яке прийшло до 

нас із Візантії, належить до найшанованіших в Україні. Приводом для 

свята стали події, відомі в кількох версіях. За однією з них, військо ще 

язичницької Русі обложило столицю Візантійської імперії Царгород. 

Аби відвернути місто від ворога, у Влахернському храмі, де зберігалися 

ризи Богородиці (зокрема Її покривало), правили Всенічну. Під час 

богослужіння юродивому Андрієві (родом із Русі) та його учневі 

Єпифанію було видіння Богородиці. Діва Марія рухалася в повітрі в 

оточенні ангелів і святих, молилася перед іконою Свого Сина, потім 

піднялася з колін, повернулася ликом до людей і розпростерла над 

їхніми головами Своє покривало (мафорій). Це був символічний жест: 

Вона брала їх під Свою опіку, Своє покровительство. 

 

 Переказ відображає поширене у Візантії шанування ризи 

Богородиці. У нас влахернське чудо шанували у зв’язку із загальною 

ідеєю заступництва Богородиці. Слово “покров” сприймали і як 

“покривало”, і як “покровительство”. 

 

 Саме ідея покровительства Богоматері-Заступниці лежить в основі 

широко відомого іконописного сюжету Покрови Богородиці. 

Традиційно, крім влахернського чуда, він включає інші події, 

хронологічно не пов’язані між собою: чудесний дар Богородиці 

Романові Псалмоспівцю (VI ст.), правління імператора Константина (IV 

ст.), діяльність святителів Василія Великого, Григорія Богослова, Йоана 

Золотоустого (IV ст.). Сюжет Покрови об’єднує ці події, а їх учасників, 

які відчули на собі покровительство Богородиці, робить учасниками 

одного дійства. 

 

 Волинський іконописець віддав перевагу тому варіантові, в якому 

зосереджено увагу не на чудесному видінні юродивого Андрія, а на 

прославленні Богоматері-Заступниці. Андрій – центральний образ 

класичного сюжету Покрови – на цій іконі взагалі відсутній. 

Богородиця представлена в білому сяйві як Оранта-Молільниця, голова 

Її увінчана золотою короною. Діва стоїть на червоному півмісяці серед 



сірих купчастих хмар. Вона 

оточена великою кількістю 

святих у молитовних позах із 

золоченими німбами, ангелів із 

розпростертими крилами та 

духовенства в архієрейських 

облаченнях. У нижній частині 

образа центральне місце займає 

Роман Псалмоспівець, стоячи на 

сходинках амвона. У нього в 

руках – розгорнутий сувій з 

текстом кондака “Покрову 

Богородиці”. Ліворуч від 

Романа на передньому плані – 

постаті цезаря Константина в 

царських одежах і короні, зі 

скіпетром у руках та цариці 

Єлени у червоному мафорії, 

білому платі й короні. За ними – 

група жінок. Праворуч попереду 

– одягнені в архієрейські та 

чернечі одежі отці Церкви: 

Василій Великий, Григорій 

Богослов, Йоан Золотоустий. 

Позаду них видно лише лики 

людей: храм заповнений 

віруючими. 

 

 Ідея зв’язку небесного і земного, спільного служіння і 

прославлення Богоматері-Заступниці родом людським і світом 

ангельським проілюстрована тут і самою композицією ікони, і 

використанням тексту церковного піснеспіву – кондака “Покрову 

Богородиці”. 
 

Ангеліна Вигоднік  

 
 

 
 

Перша половина XVIIІ ст. Походить із 
Покровської церкви с. Дорогиничі 

Локачинського деканату. Матеріал: дерево 
(сосна), левкас (ґрунт із крейди і клею), 

темпера, золочення. 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

О. Боровик (в пам’ять   $50.00 

  Ольги Хомич) 

В. Юровський (в пам’ять   80.00 

  батьків) 

О. Носієвич (на          1,000.00 

  фарбування/відновлення 

  церкви) 

Б. Малий & Л. Валорна    70.00 

Б. Богуславський (в пам’ять 100.00 

  А. Пісоцької) 

В. Мартиненко (в пам’ять   50.00 

  А. Пісоцької) 

З. Ґураль      25.00 

 
ПОЖЕРТВИ НА ХОР 

DONATIONS TO THE CHOIR 

З. Ґураль    $25.00 

 

 

 

Список включає пожертви від 28-го серпня до 24-го вересня. 

 

 

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. 
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1-го жовтня, 

неділя 

Неділя 17-та після П’ятидесятниці.  

Голос 8 

10:00 ранку 

Літургія 

8-го жовтня, 

неділя 

Неділя 18-та після П’ятидесятниці. 

Голос 1 
10:00 ранку  

Літургія 

14-го жовтня, 

субота 
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ 

НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ 

МАРІЇ 

10:00 ранку 

Літургія 

15-го жовтня, 

неділя 

Неділя 19-та після П’ятидесятниці. 

Голос 2 
10:00 ранку  

Літургія 

22-го жовтня, 

неділя  

Неділя 20-та після П’ятидесятниці. 

Голос 3 
10:00 ранку  

Літургія 

29-го жовтня, 

неділя 

Неділя 21-ша після П’ятидесятниці.  

Голос 4 
10:00 ранку  

Літургія 
 

 

Сьогодні ми, православні люди, радісно святкуємо, осяяні Твоїм,  

Божая Мати, явлінням і здіймаючи очі до Твого Пречистого образа, 

уклінно просимо: “Покрий нас чесною Твоєю покровою  

і визволи нас від усякого зла, благаючи Сина Твого,  

Христа Бога нашого, щоб спас душі наші”. 
 

(Тропар на свято Покрови, 14-го жовтня) 
 

 
 

Today the faithful celebrate the feast with joy illumined by your coming, 

O Mother of God. Beholding your pure image we fervently cry to you: 

“Encompass us beneath the precious veil of your protection;  

deliver us from every form of evil by entreating Christ, 

your Son and our God, that He may save our souls”. 
 

(Troparion for the Feast of the Protection, 14 October) 
 

 

 

 


