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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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Роздуми про церковний спів та хористів 
 

Православне вчення про Бога, Його відношення до світу, про 

світ та людину знайшло своє вираження в слові, тобто істина, яка 

завжди перебуває в Церкві, воплотилась у слові. Джерелом же 

Божественної істини є не людське мудрування, а Божественне 

одкровення. Тайни Божественного одкровення передали нам святі 

пророки, апостоли та святі отці, розкриваючи свій досвід 

богоспілкування. 

 

Таїни Божі та прояв Його божественної слави й промислу у світі 

розкривають святі угодники Божі крім слова ще й іконописом, який 

часто називають “богослів’ям у фарбах”. Богослови підносять 

людину до божественних істин, до Самого Бога й через церковні 

піснеспіви Православної Церкви. Отже всі згадані вище способи 

богословствувати відкривають людині Бога, Його Святість, Велич і 

Таїни, приводять її до участі в цих Тайнах, підносячи серця 

віруючих, що перебувають у храмі на богослужінні, до престолу Бога 

Наднебесного, закликаючи утримувати наші серця на небесах:  “ ᾌνω 

σχῶμεν τὰς καρδίας ”. 

 

Цей літургічний заклик співати Богові серцем (Еф. 5:19) виражає 

містичний досвід святих тайновидців. В ці таємничі моменти зустрічі 

людини з Богом почуття людини проникнуті “і радістю і смуткон 

одночасно”. Почуття глибокого благочестя, яким проникнутий 

церковний спів, приводить душу в стан благоговіння та смирення. 

Звісно, перед Богом недолік мистецтва очевидний, однак його 

недоліки зникають, якщо воно поєднується з духовними 

достоїнствами. Навіть більше, якщо забажаєм можемо самих себе 

зробити псалтирем. Однак як це зробити, коли ми плотські і співаємо 

Богові не “скорботним та смиренним серцем” (Пс. 50), а серцем 

користолюбним, надмінним? Дух хоче залишити все: храмову 

архітектуру, красу живопису, прибраність зовнішню та самим стати 

храмом й псалтирем, а “плоть бажає противного духові” (Гал. 5:17). 



Бог є Дух, а ті, хто “живе духом” і 

поклоняється Йому “духом та 

істиною” є поклонниками, яких 

шукає собі Отець (Ів. 4:23-24). 

 

Страждання та плач є уділ 

впалої людини на землі і ця впала 

людина приходить до Церкви 

Христової, щоб вилити Богові 

свої гіркі почуття, розкрити перед 

Ним усвідомлення свого гіркого 

стану. Тому велика частина 

літургічних текстів Православної 

Церкви містить зітхання Церкви 

про загиблого, приреченого на 

смерть і вічні муки грішника, 

який зітхає до Бога з надією 

помилування, спасіння. Однак це не стан безнадійності, а 

усвідомлення того, що ми придбані Господу Богу дорогою ціною (1 

Кор. 6:20). 

 

Саме тому усвідомлення гріховності та немочі поєднуються в 

серці віруючої людини з есхатологічною радістю Царства Божого, 

радість надії на спасіння зі скорботним відчуттям гріховного полону. 

Це стан, в якому перебував пророк Давид, якого собі уподобав 

Господь (Дії 13:22). Серце “скорботне та смиренне” є Святою 

Землею, де Господь Бог заповідає співати Йому пісні. Дух Святий 

сповістив, що пісня Господня не може співатись “на землі чужій” 

(Пс. 136:4). Співати Богові, тобто славити Бога, приносити Йому 

жертву угодну заповідано людині. Пророк і псалмопівець Давид 

вигукує “все, що дише, нехай хвалить Господа”, призиваючи на 

славослів’я Господу всесвіт. Ніщо так не окрилює душу, не відриває 

її від землі, не позбавляє тягарів плоті, не налаштовує так до 

любомудрства та презріння всього житейського, як благочинний спів 



та витончено складена божественна пісня – каже святитель Іоан 

Златоуст. Дійсно, духовні пісні приносять багато користі, повчають 

глибин Божественної мудрості, освячують, тому що їх слова 

очищають душу і через них Дух Святий не бариться оселитись в тих, 

хто співає й слухає ці пісні з великою увагою та святим почуттям 

любові, вдячності або скорботи. Так було, коли Давид грав на гуслях 

й співав, а душа царя Саула заспокоювалась і відступав від нього 

злий дух та приходив мир. 

 

Якщо хто вміє так відкрито як дитина, без лицемірства, 

користолюбства та надмінності співати Богу, чи він в похилому віці 

чи в юних літах, низький голос має чи високий, в ньому не буде 

ніякої вини. Душа такого хориста ціломудренна, розум пильний, 

серце смиренне, помисли непохитні, совість чиста. Хорист святого 

хору Божого з такими якостями може стати поряд з самим 

псалмопівцем Давидом. Така жертва Богу є подібною жерві 

праведників Авеля, Ноя і достойна життя самих ангелів. 

 

Святитель Іоан Златоустий говорить, що спів як спосіб 

богослів’я властивий людині є образом небесного ангельського співу. 

“На небі славословлять ангельські воїнства, на землі люди 

утворюють в церквах хори, наслідуючи ангелів у їх славослів’ю. На 

небі серафими взивають трисвяту пісню, на землі зібрання людей 

приносить Богу таку ж пісню. Утворюється спільне торжество 

небесних та земних істот, єдина подяка, єдине захоплення, єдина 

радість”. Уся Церква виголошує з дерзновенням: Святий, Святий, 

Святий Господь Саваоф . . . та Осанна! 
 

прот. Миколай Йоник 

 

(Джерело: www.kyiv-pravos.info) 

 

 

 

 



A Cruciform Providence 
 

The entire mystery of the economy of our salvation consists in the self-

emptying and abasement of the Son of God – St. Cyril of Alexandria 
 

Trust in the providence of God is much more than a general theory of 

how things are arranged in our lives and in the world. We tend to discuss the 

notion in the abstract, wondering whether this action or event is to be properly 

attributed to God. There is a much deeper matter, however, one that goes to 

the heart of the Christian life and the nature of salvation itself. Providence 

is not a theory about how things are – it is the very nature of salvation. 

 

A proper place to begin in thinking about this is with Christ Himself. 

Jesus says, “I have come down from heaven, not to do My own will, but the 

will of Him who sent Me” (John 6:38). This is a clear declaration of His self-

emptying and abasement, a kenotic action that is consummated on the Cross. 

 

In a similar manner, trust in Divine providence is a form of self-

emptying on the part of the believer. Such trust has a very traditional 

expression: the giving of thanks. To give thanks always, everywhere and 

for all things is the fullest form of self-emptying. The Elder Sophrony 

once said that if one were to practice thanksgiving always and everywhere, 

he would fulfill the saying of St. Silouan, “Keep your mind in hell and 

despair not”. Fr. Alexander Schmemann said, “Anyone capable of 

thanksgiving is capable of salvation”. 

 

The common objection to trust in God’s providence is similar to the 

objections for thanksgiving. We fear that such trust and thanks will result 

in non-action, an acquiescence to the reign of evil. If the Christian life is rightly 

understood (and lived), this result is not an issue. This fear, understandably 

common, is intensified within the mindset and narrative of modernity. The 

modern narrative tends to claim that human problems were largely left 

unattended and uncorrected until the advent of modern social science and 

political efforts.   



The fear of inaction is a charge that can easily be brought against the 

Cross itself. The weakness of Christ Crucified appears (on the surface) to 

be the acquiescence of God to evil. This is certainly what the powers of 

evil thought: We speak the wisdom of God in a mystery, the hidden 

wisdom which God ordained before the ages for our glory, which none of 

the rulers of this age knew; for had they known, they would not have 

crucified the Lord of glory (1 Cor. 2:7-8). 

 

To trust in providence is not the same as inaction. Rather, it is a 

description of the form and character of action. The death of Christ on the 

Cross is in no wise involuntary – it is not passive. A life lived in union 

with the providence of God is in no way passive – it is the action of the 

Cross within the world. 

 

The Cross should not be relegated to an event that accomplishes our 

salvation as an isolated or unique transaction. The Crucified Christ reveals 

the very nature and character of God and the nature and character of the 

life of salvation. The Christian life is the process of increasing 

transformation into the image and likeness of Christ. That image and 

likeness is specifically that of the Crucified (Phil. 2:5-11). 

 

We are told to keep the commandments. Those commandments 

include care for the poor, the homeless, those in prison, etc. Indeed, the 

Cross teaches us to radically identify with them, rather than simply to 

offer a helping hand. Our concern for justice all too rarely engages anyone 

face-to-face, nor does it leave us with substantially less money. We fail to 

understand the true nature of violence, and refuse to acknowledge its 

inherent role in “making the world a better place”. Modernity is married to 

violence and pleads that it is all in a good cause. 
 

The justice of the Cross is a way of life – one which makes no sense 

apart from the resurrection. I once heard it said that a Christian should live 

their life in such a way that, if Christ had not been raised from the dead, it 

would be absurd. That absurdity is nothing less than the foolishness of the 

Cross. In arguments with modernity, the way of the Cross will always 



lose, will always seem to fall short of solving problems and fixing things. 

Every human plan is better. However, if the preaching of the Cross carries 

with it no foolishness, then something less than the Cross is being 

preached. Those who have reduced the Cross to a pagan sacrifice, 

appeasing an angry god, have made of it a wise investment and a safe bet. 

Such “faith” is beside the point. 

 

Within our daily lives, if we confront the day with thanksgiving, the 

Cross will quickly reveal itself. The first moment that the giving of thanks 

becomes difficult, we have reached the wood of the Cross itself. We stand 

in the very gates of Hades. If, in that moment of difficulty, we persist in 

giving thanks, then Hades trembles and the dead are raised. This is our 

personal kenosis, our self-emptying in the presence of the good God. 

“Nevertheless, not my will, but thine be done”. This same heart will 

indeed feed the poor and clothe the naked. It may very well give away 

everything that it owns. It will not make the world a better place, for it is 

the place where a better world has already become incarnate. 

 

I would like to add a thought to this re-posted article: As we look 

around the world in 2020 and see a growing tide of apparent chaos, we do 

well to remember that the cruciform character of God’s providence is found 

not just in what we see as “good”, but in what is crucified. The agony of the 

Cross itself appears to be chaos and the very incarnation of injustice. The 

love of God is made manifest in that injustice as it is patiently borne by the 

Son of God. In Him, the Cross is manifest in its transformative goodness, that 

which tramples down death by death. We should take courage that we are 

living in a time in which so many opportunities are presenting themselves for 

our own abandonment to God’s cruciform providence. In this, we should find 

ample opportunity to preach the gospel of Christ. 
 

Fr. Stephen Freeman  

 

(Source: www.ancientfaith.com) 
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Молитва під час  
пошесті згубної  

(епідемії) 
 

 
Господи, Боже наш, багатий милосердям і милістю, що Своїм 
мудрим Провидінням керуєш нашим життям, вислухай нашу 
молитву, прийми покаяння за гріхи наші, припини пошесть 

згубну, яка спіткала нас, як Ти і раніше припиняв згубні 
пошесті серед людей. 

 

Милосердний Спасителю, захисти здоров’я тих, хто на Тебе 
уповає. Лікарю душ і тіл наших, дай одужання тим, що 

хворіють, і підведи їх з ложа недуги та страждань. Благослови, 
Господи, укріпи і захисти Своєю благодаттю усіх тих, хто з 

благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома чи в 
лікарнях. Визволи людей в нашому місті (селі, монастирі), в 

нашій країні і по всьому світу від пошесті згубної, від хвороб і 
страждань та навчи нас цінувати життя і здоров’я як Твої дари. 

Дай нам, Боже, Твій мир і наповни наші серця непохитною 
вірою в Твій захист, надією на Твою підтримку і любов’ю до 

Тебе і наших ближніх. 
 

Твоє бо є щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу 
возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і 

навіки віків. Амінь. 

 



Покрова Пресвятої Богородиці –  

свято українського народу 
  

О дивна прикраса всім вірним, пророче здійснення,  

апостолів слава і мучеників доброта,  

дівоцтву похвала і всьому світу предивний Покров. 
 

(стихира на “Господи, взиваю”) 

 

Покров … Коли нам холодно, ми шукаємо, чим би накрити своє 

тіло. Коли починає падати дощ, негода, ми поспішаємо під стріху. 

Коли на вулиці спека і спекотне сонце, ми намагаємося знайти якийсь 

покров, який би захистив нас від палючих променів. Покрова – це захист. 

 

Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці йде в глибоку 

старовину. Сама назва свята пов’язана з назвою частини одягу 

Пресвятої Богородиці – головного покривала, або мафорія, який став 

називатися на Русі “омофором”. Серед всіх великих свят Покрова 

Пресвятої Богородиці шанується українцями особливо. Історія свята 

бере свій початок у 910 році. У ті часи при імператорі Леву VI 

Мудрому (886 – 912) та патріарху Макарію, Візантійська імперія вела 

війну з сарацинами-мусульманами (в ряді джерел – з племенами 

русичів) й Константинополю загрожувала небезпека. 14 жовтня (за 

новим стилем) у Царгороді, у Влахернському храмі, де зберігалася 

риза Пресвятої Богородиці, Її пояс і головний покров, святий Андрій 

Христа ради юродивий (936) (був русином родом, у молодості 

потрапив до полону й був проданий у Константинополі в рабство 

місцевому жителю Феогносту) та його учень Епіфаній (956) о 

четвертій годині ночі, піднявши очі до неба, побачили, що йде по 

повітрі Пресвята Богородиця, осяяна небесним світлом й оточена 

ангелами і сонмом святих. Її супроводжували святий Іоан Хреститель 

та святий апостол і євангелист Іоан Богослов. Був недільний день і храм 

був переповнений людьми, які стояли і молилися. Потім Богородиця 

схилила коліна і слізно молилася за всіх християн. Вона просила у 



Господа захистити свій народ від 

усіх ворогів – видимих і невидимих.  

 

Святитель Димитрій Ростов-

ський повідомляє такі подробиці 

про чудесне явлення: “Коли святий 

Андрій та Епіфаній споглядали це 

чудове видіння, Богоматір моли-

лася довгий час, обливаючи 

сльозами Своє Боговидне і 

Пречисте лице. Закінчивши молит-

ву, Вона підійшла до престолу і 

там молилася за народ, який стояв. 

Після закінчення молитви, зняла з 

Себе велике і страшне покривало, 

що блищало як блискавка, яке 

носила на Пречистій Своїй голові, 

і, тримаючи його з великою 

урочистістю Своїми Пречистими руками, простягнула над усім 

народом, який стояв. Дивні ці мужі довгий час дивилися на це 

простягнуте над народом покривало і на славу Господню, що 

блищала, як блискавка; і, доки була там Пресвята Богородиця, видно 

було і покривало. Після ж Її відходу і воно стало невидимим. Але, 

узявши його з собою, Вона залишила благодать тим, хто був там. 

Святий Андрій довго стояв і спостерігав за дивним баченням, потім 

запитав свого учня: ‘Чи бачиш, брате, Царицю, що молиться про весь 

світ?’ Епіфаній відповів: ‘Бачу, святий отче, і жахаюся’” (2, с. 448). 

Потрібно відзначити, що в церковній історії та православному 

календарі існує велика кількість прикладів допомоги і заступництва 

Пресвятої Богородиці. Увесь християнський світ з глибокою 

любов’ю, вдячністю і надією славить Матір Спасителя світу Ісуса 

Христа – шість разів у році Православна Церква урочисто відзначає 

свята на честь Діви Марії: 8 січня – Собор Пресвятої Богородиці; 7 

квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці; 28 серпня – Успіння 



Пресвятої Богородиці; 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці; 14 

жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці; 4 грудня – Введення в Храм 

Пресвятої Богородиці.  

 

Для нас, українців, це свято християнське і національне, воно 

символізує зв’язок поколінь, невмирущість героїчних традицій 

нашого народу. Проте не всі ці свята стали в Україні настільки 

значимими в порівнянні зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. 

Українцям здавна була притаманна особлива любов, шанування і 

благоговіння перед святою Богородицею. Саме з покровом і 

заступництвом Богородиці всі ми пов'язуємо усі свої надії. І дивним є 

те, що це явлення Божої Матері було сприйняте і святкувалося не 

грецьким народом, не у Візантії, а на Русі.  

 

У чому причина особливої любові людини до цього свята? У 

чому його сутність? Що означає для нас Покров Божої Матері? У 

тому, що Своїми молитвами Пресвята Богородиця покриває нас від 

зла і допомагає йти до спасіння. Матір Божа є на вічні часи Матір’ю 

кожній людині і всьому людству. І як всяка любляча мати Вона 

завжди готова розпростерти Свій Покров над кожним з нас. Їй відомі 

всі наші потреби й турботи, радощі і печалі. Дійсно, Богородиця 

“подібно до хмари покрила землю” (Сир. 24:3). Дійсно, ми ховаємося 

під покровом Тієї, Яка як хмара, покриває землю. Ще премудрий 

Соломон звістив про Богородицю: “Хто Ця, Яка блищить, немов зоря 

прекрасна – як місяць, світла – як сонце” (Пісн. 6:9). Отже, духовний 

зміст свята говорить про те, що Пресвята Богородиця завжди 

молиться за людей до Бога. Де б ми не знаходилися, Її божественний 

покров простягнений над нами, Її безперервна молитва зберігає нас 

від бід, умудряє і дає силу нести свій хрест. Будемо дякувати 

Пречистій і Преблагословенній Богородиці Марії за Її молитовний 

покров, за Її молитовне піклування про нас і будемо з глибини душі і 

серця взивати до Неї словами з акафіста: “Радуйся, радосте наша, 

покрий нас від усякого зла чесним твоїм омофором”. 



Для українських козаків день Покрови Божої Матері також був 

найбільш шанованим святом. В цей день у козаків відбувалися 

вибори нового отамана. Козаки вірили, що свята Покрова охороняє 

їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю Заступницею і 

Покровительницею. На Запоріжжі в козаків була церква святої 

Покрови. Відомий дослідник звичаїв українського народу Олекса 

Воропай писав, що після зруйнування Запорізької Січі в 1775 році 

козаки, що пішли за Дунай, взяли з собою образ Покрови Пресвятої 

Богородиці. Козаки настільки вірили в силу Покрови Пресвятої 

Богородиці і настільки щиро й урочисто відзначали свято Покрови, 

що впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту і 

отримало другу назву – Козацька Покрова.  

 

З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День 

українського козацтва. Також і Українська Повстанська Армія 

(УПА), яка постала в часи Другої Світової Війни на землях Західної 

України як збройна сила проти гітлерівської і більшовицької окупації 

рідних земель, особливо шанувала це свято. Очевидно, що сьогодні 

свято Покрови Пресвятої Богородиці – це свято не тільки релігійне, 

але й народне і національне. 
 

Іван Сидор 

 

(Джерело: www.kpba.edu.ua) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

О. Скибіцька   $40.00 

С. & К. Остапєнко  100.00 

В. Юровський (в пам’ять   80.00 

  батьків) 

З. Барнас    200.00 

Р. Остафійчук (в пам’ять 200.00 

  батьків) 

 

ПОЖЕРТВИ НА ХОР 

DONATIONS TO THE CHOIR 

 

Н. Остафійчук               $30.00 З. Ґураль         50.00 

 

 

Список включає пожертви від 24-го серпня до 20-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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обкладника: Церква з села Зарубинці Монастирищенського району 

Черкаської області. 1742 р. 
 

Cover: Church in the village of Zarubyntsi, Cherkassy province. 1742. 

 

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 

Жовтень / October 2020 
 

 
 
 

УВАГА! СОЦІАЛЬНЕ ДИСТАНЦІЮВАННЯ В СИЛІ. МАСКА АБО 
ПОВ’ЯЗКА НА ОБЛИЧЧЯ – ОБОВ’ЯЗКОВА. 

 

PUBLIC HEALTH NOTICE: SOCIAL DISTANCING IS  
IN EFFECT. MASK OR FACE COVERING IS REQUIRED.  

 
 

3-го жовтня,  

субота 
6:00 вечора  

Велика Вечірня 

4-го жовтня, 

неділя 

Неділя 17-та після П’ятдесятниці.  

Голос 8 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

9-го жовтня, 

п’ятниця 
АПОСТОЛА І ЄВАНГЕЛИСТА ІОНА 

БОГОСЛОВА 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

11-го жовтня, 

неділя 

Неділя 18-та після П’ятдесятниці.  

Голос 1 

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

14-го жовтня, 

середа 
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ 

НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ 

МАРІЇ 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

18-го жовтня, 

неділя 

Неділя 19-та після П’ятдесятниці.  

Голос 2 
9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

25-го жовтня, 

неділя 

Неділя 20-та після П’ятдесятниці.  

Голос 3  

9:30 ранку Сповідь 

10:00 Св. Літургія 

31-го жовтня,  

субота 
6:00 вечора  

Велика Вечірня 
 

 
 

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

 

Всім членам нашої парафії! Просимо вирівняти Ваші членські вкладки на 2020 
рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь! 

 


