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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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Чи нормально, коли нам погано? 
 

Якими б життєрадісними не видавалися ми, час від часу ми 

переживаємо відчай, самотність, нам погано і важко на душі. І так 

стається, що сильні серед нас не завжди готові до випробувань, 

сміливі не завжди виявлять сміливість, а радісні не завжди щасливі. 

 

І це не дивно, бо й біблійні герої також не ходили з нещирими 

посмішками, не надягали плащів супер героїв, не клацали пальцями, 

щоби чарівним чином все змінити. Вони терпіли і боролися. Їх також 

долав смуток, розчарування, самотність. Вони плакали, переживаючи 

важкі духовні битви. Вони боролися зі страхом, спокусами, тривогою 

та відчаєм.  І все ж Господь відповідав на їхні молитви і послух, 

здійснював через них чимало чудес, навіть коли вони виявляли свою 

людську неміч, не покидав їх. 

 

Якщо ми переживаємо розчарування, відчай, самотність, смуток, 

якщо нам важко й погано, то практикуймо ці три поради. 

 

Ніколи не ізолюймося. 
 

Коли Ілля втікав від Єзавелі, він заховався в печері. В постійній 

духовній боротьбі, він заволав до Бога: Зоставсь я один (І Цар. 

19:14). І тут Господь нагадує Іллі, що було ще сім тисяч пророків, 

котрі не приклонилися перед Ваалом. Коли ми відчуваємо щось 

схоже, то виходьмо зі свого укриття-печери, відкиньмо жалість до 

себе і поділімося своїми проблемами з іншими. І тоді ми зрозуміємо, 

що не все так і погано, що навколо нас є ті, хто завжди готовий 

допомогти та підтримати. 

 

Завжди пам’ятаймо Божі обітниці. 
 

В найважчий день царя Давида, коли ворог зруйнував весь табір, 

він покликав священиків і “запитав Господа”. Тоді Бог дає чітку 

відповідь:  Наздоганяй,  ти доженеш їх певно та визволиш  (І Сам.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30:8). Коли ми перебуватимемо у важкій боротьбі, черпаймо свої 

сили у Святому Письмі, молімося про добру дорогу та очікуймо 

відповіді від Господа. 

 

І розпочнімо радіти. 
 

Згадаймо пророка Неємію: не журіться, бо радість у Господі це 

ваша сила (Неєм. 8:10). Ці слова він сказав після чисельних 

випробувань. Він бачив руїни свого міста. Він терпів постійні навали 

ворогів. Він втомився однією рукою будувати, а іншою воювати. 

Проте він віднаходить у собі сили радіти. 

 

Радіти – це не прикидатися, ніби у нас немає жодних проблем. 

Радіти – це не відкидати важких обставин, але визнавати, що Бог 

більше за будь-який виклик. Бог завжди є сильнішим за все те, що 

нас обтяжує. 

 

Якщо ми відчуваємо самотність, тугу, пригніченість, нам не 

потрібно поводити себе так, ніби у нас все гаразд. Кожен герой Біблії 

зустрічається із схожими негативними емоціями, але вони зуміли все 

подолати за допомогою віри, терпіння та сили у Божу допомогу. 

 

(Джерело: “Духовний дзвін” www.dyhdzvin.org) 

http://www.dyhdzvin.org/


Чудесний улов риби 
 

Проповідь у 18-ту неділю після П’ятидесятниці  
 

Сьогоднішнє апостольське послання каже нам, що той, хто убого 

сіє – убого й пожне, а хто сіє багато, той збере багатий врожай. І ось 

нам іноді здається “що мені сіяти, я убогий, як я можу сіяти, коли у 

мене нічого немає що я б міг би посіяти в життя вічне?” І тоді ми 

повинні пам’ятати, що і сіяч земний, який сіє насіння в поле, не своє 

сіє; не він створював насіння, не йому воно належить. Господь 

створив насіння, Господь дав силу, Господь розкрив перед ним поле, 

і це насіння – Господнє насіння; воно принесе плід не тому, що сіяч 

багатий, не тому, що він уміє сіяти, а тому що він щедро розкидає по 

всьому полю те, що Господь дає йому з години на годину. Він не 

може присвоїти собі цього насіння, він не може навіть відчути, що 

він багатий, а щойно з його рук ллється це насіння по обличчю землі, 

і вірити, що це насіння принесе плід. 

 

І ось, в деякі миті життя буває, що сієш від серця, сієш з 

любов’ю, сієш, але з стисненим почуттям, що ти такий убогий, що 

давати то нічого. І раптом згадаєш, що Господь – великий Сіяч, що 

Він створив насіння і сіє, і дає плід цьому насінню, і зігріває його 

сонцем, і зрощує його. 

 

Христос увійшов у човен Петра і повелів йому відчалити від 

землі, і говорив Він, немов насіння лилося і лягало в душі людські. 

Петро тоді не помічав, що творить Господь, але коли Спаситель 

сказав йому: “Закинь невід в море”, і коли він зібрав стільки риб, що 

не міг внести улов в корабель, раптом перед ним постав образ Того, 

Хто сіяв це насіння. Тут ніби притча – Христос сіяв слово, і ніхто не 

помічав, яке це багатство, але коли Петро витягнув безліч риб, він 

раптом виявив багатство, яке дає Господь, немов насіння проросло. І 

йому стало страшно: “Відійди від мене, Господи, я людина грішна, 

мені страшно стояти з Тим, Хто це може створити”. Але Христос його 

заспокоїв:   Не бійся, ти будеш відтепер ловити не рибу,  а збирати в  



 

І сталось, як тиснувся натовп до Нього, щоб почути Слово Боже, Він стояв 
біля озера Генісаретського. І Він побачив два човни, що стояли край 
озера. А рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І Він увійшов до 
одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від 
землі. І Він сів, та й навчав народ із човна. А коли перестав Він навчати, 
промовив до Симона: Попливи на глибінь, і закиньте на полов свій невід. 
А Симон сказав Йому в відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали, і не 
вловили нічого, та за словом Твоїм укину невода. А зробивши оце, вони 
безліч риби набрали і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до 
товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли, 
та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро 
це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, 
бо я грішна людина! Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах 
його та й усіх, хто з ним був, також Якова й Івана, синів Зеведеєвих, що 
були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: Не лякайсь, від цього 
часу ти будеш ловити людей! І вони повитягали на землю човни, 
покинули все, та й пішли вслід за Ним. (від Луки 5:1-11) 
 

   
 

One day as Jesus was standing by the Lake of Gennesaret, the people were 
crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water’s 
edge two boats, left there by the fishermen, who were washing their nets. He 
got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out 
a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. 
When he had finished speaking, he said to Simon, “Put out into deep water, and 
let down the nets for a catch”. Simon answered, “Master, we’ve worked hard all 
night and haven’t caught anything. But because you say so, I will let down the 
nets”. When they had done so, they caught such a large number of fish that 
their nets began to break. So they signalled their partners in the other boat to 
come and help them, and they came and filled both boats so full that they 
began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus’ knees and said, “Go 
away from me, Lord; I am a sinful man!” For he and all his companions were 
astonished at the catch of fish they had taken, and so were James and John, the 
sons of Zebedee, Simon’s partners. Then Jesus said to Simon, “Don’t be 
afraid; from now on you will fish for people”. So they pulled their boats up on 
shore, left everything and followed him. (Luke 5:1-11) 
 



невід Господній живі 

людські душі, приносити їх, 

витягати їх з бурі, для того 

щоб вони ввійшли в спокій. 

І Петро все залишив і разом 

зі своїми товаришами пішов 

за Христом. 

 

Який багатий урок, як 

це просто! Йти за Христом 

для нас не значить кудись 

йти, це означає залишитися 

при Ньому і так само сіяти, 

як Він сіяв, так само 

збирати в Царство Небесне, 

як Він збирав. Сіяти, не 

замислюючись над тим, багатий я чи бідний? була б любов – насіння 

дасть Господь. І коли раптом виявиш, яка страшна наша справа, бо це 

саме Боже справа, будемо слухати Боже слово: “Не бійся, сій 

відкритим, люблячим серцем”. Збереш ти багато, а насіння було не 

твоє, і жнива буде Господня. Яка радість! Дійсно прийде час, про 

який в Євангелії говориться, що разом зрадіє і сіяч, і збирач жнив. 

 

митрополит Антоній (Блум)  

 

 

 

 

 

 

 



Peace in Chaos 
 

One of the things that Fr. Stephen De Young reminds us of in his 

book The Religion of the Apostles is that God’s fundamental triumph is 

over chaos, death being an aspect of chaos. The Church believes and 

teaches that God created the world out of nothing, Genesis 1:1. However, 

beginning with Genesis 1:2 and following, throughout the whole Bible, the 

emphasis is on God’s triumph over chaos. And this chaos is presented to 

us as a deep, watery abyss. Water, out-of-control water, is where the sea 

monster dwells that swallowed Jonah. It’s the home of the Leviathan. It’s 

the sea that the Children of Israel must cross to escape death under 

Pharaoh and in order to enter the Promised Land. It is the literal meaning 

of Sheol, the place of death where no one praises God (Isaiah 38:18). And 

it is the flood that the dragon in the Book of Revelation uses to try to 

destroy the “Child and His Mother”. 

 

In the Gospels chaos is the sea that tries to swamp the boat carrying 

Christ and the disciples, but that Christ commands to be still. And in 

another place, it is the sea on which the disciples try to row their boat 

against the waves, but on which Jesus walks. And not Jesus only! Even 

Peter walks on the water for a while, until Peter starts paying more 

attention to the waves than to Jesus. 

 

There are many kinds of waves in the chaotic world we live 

in. Sometimes the waves are pushing to the left. Sometimes the waves 

push to the right. There is no rhyme or reason to it. In fact, part of what 

can drive you crazy is how unreasonable life in this world is. Like the 

waves on the ocean, it all depends which way the wind is blowing. And 

the wind that influences the political and social realities of this fallen 

world is the spirit of the age, the spirits of wickedness that dwell in the air 

(Ephesians 6:12).   

 

Like the disciples in their boat, we row and row and seem not to get 

very far because the waves of this age are against us. But then comes 

Jesus, walking on the waves.  And then we have to decide what we are  



 

25 жовтня – святителя 
Мартина Милостивого,  
єпископа Турського 

 

У житії цього угодника Божого, 
який вважається засновником 
капеланського служіння і 
покровителем військових 
священиків, зазначено, що 
народився 317 р. в сім’ї 
легіонера Римської імперії. У 15 
літ теж став воїном, дивуючи 
оточуючих доброчестям і 
благодійністю. 
 

Зимою 338 р. Мартин віддав 
жебраку, аби той зігрівся, 
половину свого плаща, що 
називали “капою”. Після цього 
уві сні побачив Ісуса Христа у 
своєму плащі, Який промовив 
до ангелів: “Дивіться, мене 
Мартин-катехумен одягнув!” (катехумен, або оголошений, – людина, яка 
готується прийняти Хрещення). Тому друга частина плаща-капи стала 
реліквією у війську, було створено похідний храм – капелу, а священик, 
який служив у ньому, став називатися капеланом. 
 

У XVIII ст. ухвалили рішення про залучення духовенства до військової 
служби, але без зброї та без безпосередньої участі в бойових діях. 
Правовий статус капеланів закріплювали у внутрішньодержавних та 
міжнародних актах, а самі душпастирі задіювалися у багатьох арміях 
світу. 
 
(Джерело: pravoslaviavolyni.org.ua) 
 
 

 



going to pay attention to.  Are we going to pay attention to Jesus, or the 

roaring of the sea?  Some of us, like Peter, may have an opportunity to 

walk, even a little bit, on the sea itself; but most of us, like the rest of the 

Disciples must just make room for Him in the boat. 

 

And what happens when Jesus gets into the boat with the 

disciples?  It says, “and immediately the boat was at the land where they 

were going” (John 6:21). You see, once Jesus gets into the boat, the waves 

no longer matter. Once Jesus gets into the boat, we are at the place we are 

going because we are going no place other than where Jesus is. It all 

depends on what we are paying attention to. 

 

Nowadays there are so many issues pressing in on us. We can choose 

to pay attention to these things and frustrate ourselves to no end over how 

unreasonable, illogical and unfair the world is becoming. We might even 

be convinced, as St. Basil the Great was by the rise of heresies in his own 

day, that we are surely at the end of the world. However, end of the world 

or not; mark of the beast or not; conspiracy of big drug companies or not; 

the rise of tyranny or not; one thing is certain: our anger, fear and 

frustration mean that we are not keeping our eyes on Jesus, because with 

Jesus there is peace. 

 

But we must decide what we will pay attention to, the waves of the 

chaotic sea of our times, or the unchanging face of Jesus. And if we strive 

to pay attention to Jesus and to make room for Him in our life, then 

perhaps the waves won’t make much difference. With our attention on 

Jesus, we will “immediately” be at the “land” where we are going. 
 

Fr. Michael Gillis   

 

 

(Source: www. ancientfaith.com) 

 
 
 



Ольга Шуміліна: “Шукаючи Березовського,  
можна було знайти Бортнянського” 

 

В Івано-Франківську продовжують реалізовувати проєкт “Невідомий 
Бортнянський”. Франківський хор “Воскресіння” якраз працює над 
створенням музичних фільмів про життя і творчість композитора 
Дмитра Бортнянського. Родзинкою кожної з відеоробіт стане те, що в 
них звучатимуть раніше невідомі хорові концерти українського генія. 
 

Бортнянський вписується в історію Івано-Франківська: дослідниця 
розповіла, як віднайшла рідкісні рукописи. Ноти невиданих 
шедевральних творів Дмитра Бортнянського збирали більше 
десяти років. Працювала над цим докторка мистецтвознавства, 
дослідниця творчості Максима Березовського та Дмитра 
Бортнянського Ольга Шуміліна. Саме вона натрапила в архівах на 
невідомі рукописи і довела, що вони належать Бортнянському. 
 

– Як вдалося віднайти невідомі концерти українського 
композитора Дмитра Бортнянського? 
 

– Ноти я знайшла в архівах. Справа в тому, що не всі ті концерти 
Бортнянського, які нам відомі, лише вони були написані. Концертів 
було набагато більше. Але коли композитор вирішив видавати 
концерти, то не всі взяв в роботу. Частина концертів залишилась 
невиданою. Вона знаходиться в рукописах і ті рукописи поступово 
відкриваються. Настільки поступово, що дотепер, а цього року 
виповнюється 270 років від дня народження Дмитра Бортнянського, 
є цілий пласт музики, яка невідома і яка не виконувалась. Її співали 
тільки в той час, коли Бортнянський був живий. Цей пласт потрібно 
відроджувати і доводити до публіки й слухачів. З такої ідеї 
народився проєкт. Ці п’ять віднайдених творів – це не межа. Є ще 
твори, які невідомі, їх треба знайти, довести до виконання. Це буде 
справа майбутнього. Найскладніше те, що ці твори знаходяться не 
в Україні. Архіви за межами України. Деякі з них в Європі. Це 
надзвичайно ускладнює роботу. 
 

 

https://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/49133-v-ugkc-startuye-prroyekt-z-populyarizaciyi-tvorchosti-kompozitora-dmitra-bortnyanskogo.html
https://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/49133-v-ugkc-startuye-prroyekt-z-populyarizaciyi-tvorchosti-kompozitora-dmitra-bortnyanskogo.html


– Як вдалося ідентифікувати знайдені рукописи? 
 

– Це треба проводити дослідницьку роботу. Я досліджую творчість 
сучасника Дмитра Бортнянського – Максима Березовського. 
Бортнянський мені траплявся під час роботи. Тобто я не шукала 
спеціально Бортнянського. Щоб знайти Березовського я 
перегорнула гори рукописних матеріалів в архівах різних країн. По 
ходу роботи мені траплявся Бортнянський. Віднайдені концерти – 
це не просто щаслива випадковість, – це наполеглива праця. 
 

З тих знахідок і народився проєкт “Невідомий Бортнянський”. 
Бортнянський з Березовським сучасники і їхні твори в той час 
фіксувалися з одних музичних рукописних джерелах. Тобто, 
шукаючи Березовського, можна було знайти Бортнянського. А 
ідентифікацію слід було виконувати за тими історичними 
джерелами, в яких ті твори фіксувалися. Шукати інформацію про ці 
твори. То були оголошення про продаж нот, каталоги нотних 
колекцій певних власників, в яких фіксувалися ті твори. В деяких 
фіксувалися з музичними інципітами. Тобто виписані початкові 
факти. За тією інформацією можна було ідентифікувати знахідки і 
вже повнотекстові твори, які траплялися в рукописах, і потім 
завершити ту всю роботу нинішнім проєктом. 
 

– Який із п’яти творів був першим, пам’ятаєте? 
 

– Який з п’яти творів був першим зараз не скажу, бо це була 
робота, яка тривала протягом кількох років. Можливо й близько 
десяти років. Це поїздки до архівів, участь у роботах конференцій. 
Однак кожен з віднайдених концертів – надзвичайно цінний для 
української культури. 
 

– Чи знаходили невидані концерти в українських архівах? 
 

– В Україні є прижиттєві рукописні матеріали, але в них зафіксовані 
твори, які Бортнянський підготував до видання. Тобто ми їх знаємо 
як видані твори. А з невідомих творів в Україні поки нічого не 
знайдено, та потрібно шукати. До речі, варто шукати в Києві. Однак 
зараз трохи завадив карантин. Головний архів, де це може 



зберігатися – це Національна 
бібліотека України імені 
Вернадського. В цій бібліотеці є 
великий рукописний відділ. Він 
називається інститут рукопису. 
Там можна було б пошукати. 
Він буквально нещодавно 
відкрився. Тому потрібно 
шукати далі. 
 

– Що цей проєкт означає для 
Івано-Франківська? Для його 
історії. 
 

– Творчість Дмитра 
Бортнянського вписується в 
історію Івано-Франківська. 
Бортнянський відкривається 
для Івано-Франківська. Його 
ім’я відроджується. Якби не 
проєкт, то може й місто б не почуло цієї музики. Дуже важливо, щоб 
і після проєкту було зацікавлення композитором, його життям, 
музикою і щоб кожен міг не лише знати про те, що Бортнянський 
український композитор, а взяв щось для себе з його творчості. 
 

За 30 років незалежності України це найбільший і найдорожчий 
хоровий проєкт в Івано-Франківську. Його повинні реалізувати до 
кінця жовтня. 
 
(Джерело: www.religion.in.ua) 

 
 

 
 
 
 

 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

В. Юровський (в пам’ять $120.00 

  батьків) 

Леся Клебаш (в пам’ять   150.00 

  мужа, Павла) 

В. Чіфа (в пам’ять батьків   120.00 

  i всіх рідних) 

О. Миронюк       50.00 

Анонімний      300.00 

М. Хахула        50.00 

О. Скибіцька       50.00 

О. & В. Станіславські      50.00 

Р. Башта & Г. Квятковська   100.00 

 

ПОЖЕРТВИ НА ХОР 

DONATIONS TO THE CHOIR 

Леся Клебаш   $70.00 

А. Мельник       50.00 

Р. Башта & Г. Квятковська   50.00

 

 

Список включає пожертви від 22-го серпня до 25-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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обкладинка: Покрова Пресвятої Богородиці. Кінець 15-го ст. Церква 

св. Димитрія, с. Бінчарова. Майстер ікон із Флоринки. 
 

Cover:  Protection of the Most Holy Theotokos. Ukrainian icon, late 

15th cen. St. Demetrius Church, Bincharova.  

 

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 2021 
 

МАКСИМАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ – 25 ОСІБ. МАСКА АБО ПОВ’ЯЗКА НА ОБЛИЧЧЯ 
– ОБОВ’ЯЗКОВА НА ВВЕСЬ ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ В ХРАМІ.  

 

MAXIMUM OCCUPANCY – 25 PERSONS.  MASK OR FACE COVERING IS REQUIRED 

FOR THE ENTIRE TIME YOU ARE INSIDE THE CHURCH BUILDING.  
 

2-го жовтня,  

субота 

5:00 веч. Велика 

Вечірня 

3-го жовтня, 

неділя 

Неділя 15-та після П’ятдесятниці.  

Голос 6 

10:00 ранку  

Св. Літургія  

6-го жовтня,  

середа 

6:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

10-го жовтня, 

неділя 

Неділя 16-та після П’ятдесятниці.  

Голос 7 

10:00 ранку  

Св. Літургія 

13-го жовтня,  

середа 
6:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

14-го жовтня, 

четвер 
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ 

БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ 

9:30 ранку  

Св. Літургія 

17-го жовтня, 

неділя 

Неділя 17-та після П’ятдесятниці.  

Голос 8 

10:00 ранку  

Св. Літургія 

20-го жовтня,  

середа 

6:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

23-го жовтня,  

субота 

5:00 веч. Велика 

Вечірня 

24-го жовтня, 

неділя 

Неділя 18-та після П’ятдесятниці.  

Голос 1 

10:00 ранку  

Св. Літургія 

27-го жовтня,  

середа 
6:00 веч. Акафіст 

до Ісуса Христа 

31-го жовтня,  

неділя 

Неділя 19-та після П’ятдесятниці.  

Голос 2 

10:00 ранку  

Св. Літургія 
 

 

 
 

Всім членам нашої парафії! Просимо вирівняти Ваші членські вкладки на 2021 
рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь! 

 

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


