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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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Без наукових доказів 
 

 У прагненні довести релігійні істини за допомогою науки скоріше 

можна побачити бажання достойно відповісти тим, хто з допомогою 

тієї ж науки намагається довести банкрутство релігії. Дуже вже міцно 

в головах багатьох людей засіла впевненість у тому, що наука заперечує 

віру, через що й так хочеться довести протилежне. Але не треба 

вдаватися в крайнощі. Серед завдань апологетики є і завдання показати, 

що релігія й наука не є несумісними, не заперечують одна одну і цілком 

можуть співіснувати, уживатися разом не лише в суспільстві, але 

й всередині окремої людини. А намагатися довести істини віри 

за допомогою науки – це, як кажуть, перебір. Чому це так?  

 

 Перш за все, тому, що в науки й віри різний предмет інтересу. Віра 

шукає Бога, а наука вивчає видимий світ – той, який можна “помацати”. 

Релігійні істини – це результат одкровення. Людина сама не змогла б 

до них дійти. Бог відкрив Себе людині, і християнство – це повнота 

одкровення Бога людині. Тому релігійні істини незмінні ось уже дві 

тисячі років. Навіть нові догмати, що з’являлися з плином історії, 

не звіщали нових істин, не змінювали змісту віри, а лише “одягали” 

ту ж віру в більш точні словесні формулювання.  

 

 Але, маючи повноту можливого одкровення Бога, ми не володіємо 

повнотою знань про створений світ. Наші знання про нього весь час 

змінюються й уточнюються. Ми ще тільки пізнаємо світ і не знаємо 

до кінця, як він улаштований. Те, що здається сьогодні доведеною 

науковою істиною, завтра може виявитись у кращому разі наївною 

казочкою, а то й просто дурницею. Наука живе теоріями й гіпотезами. 

Для науки нормально буде розпрощатись із загальновизнаною і, 

здавалося б, непохитною теорією в тому разі, якщо будуть отримані 

достовірні спостереження, які спростовують її. За часів середньовіччя 

будь-хто міг би в повній відповідності з даними тогочасного 

природознавства стверджувати, що геоцентрична модель Всесвіту 

доводить, що людина займає центральне місце серед створеного Богом, 

оскільки все обертається навколо Землі. Сьогодні очевидно, що така 

аргументація помилкова і ґрунтується на неправильному уявленні про 



Всесвіт. Якщо сьогодні хтось буде 

говорити про те, що теорія Великого 

вибуху доводить створення світу 

з нічого, то в нього є всі шанси зажити 

в майбутньому слави дурня. І все тому, 

що не зумів зрозуміти різницю між 

змістом Одкровення і науки.  

 

 Господь пояснив нам, про що 

говорить Писання: Дослідіть-но 

Писання, бо ви думаєте, що в ньому 

маєте вічне життя, воно ж свідчить 

про Мене! (Ін. 5:39). Отож, якщо Біблія 

свідчить про Христа, про Бога і про 

ставлення Бога до людини, а не про те, 

як улаштований світ, то, читаючи розповідь книги Буття про створення 

світу, ми не повинні шукати в тексті вказівок на те, скільки років тому 

це відбулося, який точний порядок творіння і так далі. Із цієї розповіді 

перш за все нам треба винести розуміння того, що Бог – Творець усього, 

Бог благий, і все Його творіння теж благе, оскільки зла Бог не створив. 

Дещо спрощуючи, можна сказати, що, говорячи про видимий світ, наука 

відповідає на запитання “як?”, а релігія на запитання “для чого? який 

в цьому сенс?” Якщо релігія починає займатись питанням “як?”, 

то виходить щось на зразок інквізиції, яка заявляла про те, що 

геліоцентрична система – це єресь, а геоцентрична – істина. А якщо 

наука починає займатися питанням “для чого?”, вона неминуче сходить 

із рейок наукового методу і скочується до дилетантського 

філософствування і доктринерства в дусі книги Стівена Гокінґа 

“Великий замисел”. 

 

 Іще одна причина, чому не варто намагатись доводити релігійні 

істини за допомогою науки, полягає в тому, що практично всі, 

здавалося б, “неспростовні” наукові докази мають різні розуміння 

і трактовки. Наприклад, так зване “тонке налаштування” Всесвіту. Цим 

терміном позначають дивовижну “заточеність” Всесвіту під існування 

розумного життя. Цілий ряд фундаментальних фізичних констант (стала 



Планка, маси електрона й протона, заряд електрона, швидкість світла, 

гравітаційна стала та інші) мають рівно таке значення, яке дає 

можливість Всесвіту існувати в тому вигляді, в якому ми його знаємо. 

Цілий ряд фізичних законів і навіть цілий ряд початкових параметрів 

саме такі, що роблять можливим розумне життя. Якби хоч одна з цих 

сталих або хоч один закон змінилися хоча б трохи, то наш Всесвіт 

і розумне життя в ньому стали б неможливими. Здавалося б, 

це незаперечний доказ того, що Хтось спланував, задумав і створив усе 

саме так, щоб людина могла існувати. Але є й інший спосіб глянути 

на такий дивовижний збіг: так званий “антропний принцип”. Згідно 

з цим принципом, якою б низькою не була ймовірність такого 

унікального збігу констант і фізичних законів, лише такий Всесвіт 

і може спостерігати розумний спостерігач, оскільки в будь-якому 

іншому Всесвіті розумних спостерігачів бути не може. Іншими словами, 

якщо ми спостерігаємо Всесвіт, то лише таким він і може бути. 

 

 Виходить, у людини завжди лишається свобода інтерпретації 

фактів. Богу потрібна вільна людина, яка б любила Його вільно, а не під 

примусом беззаперечних фактів. Не потрібно шукати в природі 

доведення релігійних істин, адже їх завжди можна буде зрозуміти 

й інтерпретувати різними способами. Бог настільки високо цінує 

свободу людини, що не залишив ніде у Всесвіті переконливого 

й неспростовного доказу Свого існування.  

 

 Вивчати видимий світ варто не заради колекціонування 

неспростовних доказів, а заради чистої радості пізнання. Прагнення 

до пізнання глибоко вкорінене в людині. Першою справою, яку, згідно 

з книгою Буття, зробила людина в раю, було називання іменами усіх 

звірів і птахів. Людина зустрілася з новими для неї істотами і дала 

їм імена. Чорні діри, квазари, пульсари, магнетари, темна матерія 

і темна енергія, кварки, мюони, глюони і тисячі й тисячі нових для 

нашої мови назв свідчать про те, що людина з величезною цікавістю 

продовжує пізнавати світ, продовжує стикатися з новими для неї 

сутностями і явищами, продовжує давати їм імена. Писання навіть 

говорить нам про те, що Бог із цікавістю слідкує за тим, як ми пізнаємо 

світ: Бог привів тварин до людини, щоб побачити, як назве їх (Бут. 



2:19). Важко сказати, чому Йому це цікаво, але можна припустити, 

що нашому Небесному Отцеві так само цікаво спостерігати за нами, 

як і земним батькам цікаво і втішно бачити, як їхні діти пізнають світ. 

Немовля радіє, коли йому вдається видобути звук із брязкальця, тому 

що воно зрозуміло, як улаштований цей предмет, а батьки радіють, 

що дитина росте й розвивається. Іграшки дорослих тепер літають 

у космос, але наша радість від розглядання знімків далеких туманностей 

і галактик або від розуміння, що ж таке квазари, має ту ж природу, 

що й радість дитини від розкриття таємниці брязкальця. 

 

 Чиста радість пізнання доступна кожній людині. А для людини 

віруючої тут відкривається ще одна прекрасна можливість. Якщо 

дивитись на світ як на творіння Боже, то Всесвіт стає ніби відкритою 

книгою, яка розповідає про свого Творця. І хоча людина безмежно мала 

на фоні Всесвіту, той факт, що Бог зійшов саме на землю і втілився 

в людину, говорить про те, наскільки цінна людина перед Богом, 

незважаючи на свою малість і слабкість. Про велич людини свідчить 

і те, що, незважаючи на свою мізерність на фоні величної світобудови, 

незважаючи на своє падіння, людина може пізнавати Всесвіт. “Тонке 

налаштування” Всесвіту розповість про неймовірну турботу Бога про 

людину. Ще багато чого може розповісти ця книга допитливому 

віруючому серцю.  

 

 Але не варто забувати й про те, з якою метою Бог привів до Адама 

тварин і птахів. Коли Адам дав їм усім імена, виявилось, що серед них 

немає жодної істоти, подібної до нього самого. Бог хотів, щоб він 

усвідомив потребу в подібній йому, рівній йому самому істоті. І тоді Він 

створив іще одну людину – жінку. Отже, серед усього видимого світу 

немає жодного створіння, рівного й так само потрібного людині, 

як інша людина. Головне у Всесвіті – не гравітація і випромінювання, 

а людські стосунки. Якби ми могли поглянути на світ очима Бога, 

то побачили б не зірки й галактики, а любов і ненависть, жертовність 

і самолюбство, святість і гріх, тому що все це значно важливіше за всі 

зірки у Всесвіті. Є дві головні заповіді: любити Бога й любити 

ближнього. Це і є центр Всесвіту, навколо якого все будується. 
 

Архимандрит Савва (Гамалій) 



14-го вересня, Початок Індикту – Новий церковний рік 
 

Усього створіння, Створителю, що у своїй власті установив часи й літа, – 
благослови, Господи, вінець діла Твоєї доброти (Тропар) 

 

Наш візантійсько-український обряд – це прецінна спадщина і скарб 

Православної Церкви й нашого народу. Він відзначається сивою давниною, 

глибоким змістом, великою містикою і символікою та величавими 

богослужбовими церемоніями. Його творили найкращі сини Церкви різних 

країн, часів і народів. Він освячений молитвами і кров’ю мучеників. 

Найкращим виявом і нерозлучною частиною нашого обряду є літургійний 

рік. Тут маємо нагоду розважати й наново переживати ряд світлих таємниць 

з життя Ісуса Христа і Пресвятої Діви Марії. Тут стають перед нами геройські 

подвиги святих, мучеників та праведних душ. Тут є і дні святого смутку, 

плачу за гріхи, посту й покути. Літургійний рік можна називати і роком 

церковним, бо в ньому замикається церковний календар. Початок його не 

співпадає з роком цивільним, але починається 14 вересня за новим стилем. 

Отці Першого Вселенського Собору у Нікеї 325 року прийняли цей день як 

початок церковного року і ця постанова зберігається і сьогодні у нашій 

Православній Церкві, навідміну од Католицької, яка початком літургійного 

року бере початок адвенту (різдвяного посту). Немає достовірної інформації 

коли початок церк. року став святом, але воно вже існувало у VIII столітті. 

Центральне місце літургійного року займає наш Божественний Спаситель. 

Наступною у справі відкуплення по Христі є Богоматір. Про це свідчать різні 

Богородичні свята. Далі навколо них обертаються і всі святі Старого і 

Нового Заповітів. Літургійний рік є великою духовною книгою, яка вчить 

нас правильного життя у Христі. Це наш провідник у житті й учитель Божої 

любові. Літургійний рік – це вічно жививй і діяльний Христос. Події цього 

року не повинні залишатися для нас виключно минувщиною, ми повинні їх 

щоразу переживати наново, наче б ми є живи свідками, ба, навіть учасниками 

тих дійств. Літургійний рік – це свята Євангелія в практиці. Святі своєю святістю 

постійно пригадують нам наш обов’язок бути святими, бо це починається для 

нас від нашого Хрещення. Святі вчать, що святість доступна усім людям, 

незалежно від стану чи часу. Літургійний рік можна порівняти з 

іконостасом, який ставить перед нашими очима історію відкуплення 

людського роду. Отже, стараємось, щоб ми не були німими, а живими 

свідками й активними учасниками святих подій нашого церковного року. 



Nativity of the Mother of God  
 

(21 September) 
 

 I should like to say a few words about the greatness of this feast. When a 

man surveys this world in which we live, which is so vast, seemingly 

boundless, and looks at himself in it, he feels very small and insignificant. 

And if he adds to this the hardness and coldness of men, he may sometimes 

feel extremely vulnerable, helpless and unprotected both before people and 

before the terrifying vastness of the world. 

 

 Yet at the same time if a man looks at himself not in relation to his 

surroundings, but goes deep into himself, he will there discover such an 

expanse, such depths, that the whole created world is too small to fill it. Man 

sees the beauty of the world – and the vision does not completely satisfy him; 

he learns an enormous amount about God’s creation – and the knowledge 

does not fill him to the brim. Neither human joy nor even human sorrow can 

completely fill a man, because in him is a depth that exceeds everything 

created; because God made man so vast, so deep, so limitless in his spiritual 

being, that nothing in the world can finally satisfy him except God Himself. 

 

 Today’s feast of the Mother of God demonstrates this fact with 

particular beauty and splendour. She so believed in God, She gave herself to 

Him with such a pure mind and pure heart, with an unwavering will, with the 

purity of Her virginity and life such that She was granted to say the Name of 

God perfectly, with such love that the Word became flesh and God was made 

man in Her. 

 

 Through this we are shown that not only is the soul, the inner being and 

spirit of man, so created by God that it can contain the mystery of a meeting 

with the living God, but that even the body is so made that in an 

unfathomable way it can be united with the living God. Indeed, according to 

St. Peter we are called to become partakers of the divine nature; according to 

St. Paul our vocation is to become temples of the Holy Spirit. The whole of 

the New Testament teaches us that we are the Body, the living tremulous 

Body of Christ, through baptism and through Holy Communion. How 

wonderful this is, and therefore with what reverence must we regard not only 



our immortal soul, but this body of ours 

which is called to rise again, to enter the 

Kingdom of God and be glorified, like the 

body of Christ. 

  

 In the XI century St. Simeon the 

New Theologian wrote one day when he 

had returned to his humble cell after 

receiving Holy Communion, words to this 

effect, “I look upon this corruptible body, 

upon this frail flesh, and I tremble, 

because by partaking of the Holy 

Mysteries it has been permeated by God, 

it has been united with Christ, it is 

overflowing with the Holy Spirit ... these 

powerless hands have become the hands 

of God, this body has become a body that God has taken possession of”. 

 

 Consider what has been given us not only by our faith, but by the 

sacraments of the Church. The immersion in the blessed waters of Baptism 

makes us particles, living members of Christ’s Body, the Anointing with 

Holy Chrism is not only the visible seal of the Holy Spirit, but makes us the 

temples in which He dwells. When the bread and wine which are offered by our 

faith and love to God are consecrated, they become incomprehensibly and 

mysteriously the Body and Blood of Christ, and this created matter partakes of 

Christ and imparts to us, who are incapable of soaring to God in spirit, the 

divinity of Christ, which saves and transfigures us in soul and body.  

 

 This feast of Nativity of the Mother of God is the time when we 

remember the birth of the One who for the sake of us all, for the whole 

human race, was able to show such faith, to surrender so absolutely to God, 

that He could become Man through Her, and bring us these manifold, 

unfathomable gifts. Glory to Her humility, glory to Her faith, glory to Her 

love, glory to God Who was incarnate and to the Virgin Mother of God, the 

worthy vessel of the incarnation of the Son of God, Christ our God!  
 

Metropolitan Anthony of Sourozh 



 

It is of great significance if there is a person who truly prays in a family. Prayer attracts God’s Grace 
and all the members of the family feel it, even those whose hearts have grown cold. Pray always. 

 
 

It seems that we do not understand one thing: it is not good when we return the love of those 
who love us, yet hate those who hate us. We are not on the right path if we do this. We are the 
sons of light and love, the sons of God, his children.  
 

As such we must have His qualities and His attributes of love, peace, and kindness towards all. 
 

 
All of us sin constantly. We slip and fall. In reality, we fall into a trap set by the demons. 
 

The Holy Fathers and the Saints always tell us, “It is important to get up immediately after a fall 
and to keep on walking toward God”. Even if we fall a hundred times a day, it does not matter; 
we must get up and go on walking toward God without looking back. 
 

What has happened has happened – it is in the past. Just keep on going, all the while asking for 
help from God. 
 

Elder Thaddeus of Vitovnica 
(1914-2003) 

 

 

Тростянецька ікона Богоматері 
 

Цей чудотворний образ із Волині датовано поч. XV ст. (xрам Святої Трійці 

с. Тростянець Ківерецького деканату). Ікону перемалював олійними 

фарбами у 1889 році художник Іван Маркевич. Реставровано у 2008 році 

реставратором Волинського краєзнавчого музею Ларисою Обухович. 
 

 Так історично склалося у духовному мистецтві України, що в 

іконопису Волині був найвищий художній рівень. Давня Волинь мала 

спільні кордони як із Візантією, так і з Західною Європою, а це сприяло 

тісним релігійно-культурним взаєминам. Після ординської навали 

правонаступницею Київської Русі стала Волинсько-Галицька держава, 

яка успадкувала і продовжила традиції високого національного 

малярства. Авторитетні фахівці стверджують, що давній волинський 

іконопис досяг образної довершеності, “рівної їй або навіть подібної не 

знає історія світового мистецтва”. 

 

 Ікона Тростянецької Богородиці – яскравий приклад цьому. 

Написана невідомим генієм, рука якого впізнається ще в одному 

шедеврі – образі Спаса Вседержителя з с. Річиця на Рівенщині 



(зберігається у Рівненському 

краєзнавчому музеї), вона 

поповнила скарбницю нашої 

духовної спадщини, з якої вціліло 

небагато. Основна частина, на 

жаль, зникла зі сторінок історії. 

 

 На цій іконі бачимо ознаки, 

притаманні періоду XIV-XV 

століть, так званого палеоло-

гівського Відродження. Це був 

останній період розвитку візан-

тійського мистецтва. Його 

тенденції – спільні для всього 

тогочасного православного світу, і 

саме іконопис Волині якнайкраще 

відобразив його дух. У 

християнській ойкумені небаченої 

досі ваги набувають об’єднальні 

процеси, пов’язані з передчуттям 

падіння Константинополя під 

натиском ісламської Туреччини, яка загрожувала всій Європі. 

Утверджується по-справжньому єдина інтернаціональна християнська 

культура. Це був ідеологічно усвідомлений процес, і волинське 

духовенство бере в ньому активну участь. Невипадково в 1429 році у 

Луцьку проходить з’їзд європейських монархів, який вирішує спільне 

завдання – захист Східної і Західної Європи від Османської імперії. 

 

 У цей період посилилося шанування Діви Марії та звернення іконо-

пису до свого провізантійського минулого. За основу бралася візантійська 

ікона, бо вона відкрила в людській природі щось фундаментально істинне 

щодо Бога і символізувала акт збереження віри. 

 

 Композиція Тростянецької ікони відповідає Богородичному типу 

Одигітрії Перевлепти (з грец. – Провідниці з небесної дороги, 

Прекрасної Собою), що появився у Візантії в XIII столітті. 

 
 

Матеріали: дерево (липа, сосна), паволока 

(полотно), левкас, темпера, позолота. 



Монументальна цілісність замкнутого силуету нагадує храм і 

символізує непохитність Церкви. Вражає точність рисунка. Побудова 

зображення позначена відточеністю пропорцій і опирається на чітку 

геометричну схему, яку використовували ще античні майстри і цікавість 

до якої проявилася в епоху італійського Ренесансу XV століття. 

 

 Притаманного волинській традиції духу сповнена західно-

європейська готична витонченість образу (його створено у синтезі 

різних стилів). Її читаємо в домінуючій графічній мові, доведеній до 

каліграфічності й віртуозності. Тональне пом’якшення бачимо в 

написанні ликів, пробіли на яких логічно доповнюють структуру ікони. 

 

 Колорит твору символічно зумовлений, підпорядкований ідеям 

ісихазму (богословського монашого руху): в центрі композиції біла 

сорочка Ісуса несе знак фаворського світла – вічної Божественної 

енергії. Це світло поза простором і часом, воно є причиною всього. 

Білий колір стоїть понад усіма кольорами, це єдність усіх кольорів. Він 

виражає досконалість і повноту, позначає перебування Божества у світі. 

Це колір Логоса, Який прийшов на землю. Оранжевий колір гіматія 

(плаща) Ісуса символізує неземне умиротворення, золотий асист (риски-

складки) на ньому – присутність Святого Духа. Поєднання чорного з 

рожево-пурпурним на мафорії (плащі, який покриває голову) 

Богородиці передає непізнавану таємницю Її материнства. На образі 

золоте тло протистоїть тривимірному простору. Воно поміщає святих в 

ідеальний світ, у якому зображені постаті втрачають фізичну вагу й 

об’єм. Це – існування поза простором і часом. Так фізичними засобами 

відкривається духовний світ ікони, який допомагає збагнути драматизм 

людського життя, хвилює неповторною глибиною, будить естетичні 

співпереживання. Поряд зі стриманістю і зосередженістю Богородиця 

виражає внутрішню силу, гідність і велич. 
 

 Тростянецька реліквія світиться духовним аристократизмом наших 

предків. Сама Пречиста обрала цей образ місцем Своєї духовної 

присутності. Народ зберіг його в безпросвітні часи нищення, і завдяки 

йому незглибима Божественна сила передається наступним поколінням. 
 
 

Лариса Обухович 



Силовики в Криму заблокували  

храм Київського Патріархату 
 

 У Криму вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм 

св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української 

Православної Церкви Київського Патріархату в Сімферополі. Про це 

“Крим.Реаліі” повідомив архиєпископ Сімферопольський і Кримський 

УПЦ КП Климент. 

 

 Як стверджує архиєпископ, його не впускають в храм. “О 10 ранку 

виконавча служба увірвалася на територію церкви, зламала приміщення 

першого поверху, були зламані двері вівтаря на другому поверсі, доступ 

віруючим перекритий. Ніякі доводи про те, що територія першого 

поверху відповідно до договору оренди належить управлінню Єпархії, 

не діють. Вони показують якісь рішення суду, які зобов’язують 

Духовний центр виселитися з приміщення, хоча Духовного центру в 

управлінні Єпархії немає більше двох років”, – сказав він. 

 

 Директор державного підприємства “Національне газетно-

журнальне видавництво” Андрій Щекун повідомив “Крим.Реаліі”, що 

майно українського храму в Криму попсоване. “Зірвано замки, варвари 

вдерлися в храм, ламають вівтар, конфіскують образи”, повідомив 

Щекун. 

 

 Виконавча служба поки не коментує те, що відбувається. 
 

(Джерело: www.risu.org.ua) 

 

 
 

ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

В. Юровський (в пам’ять  $80.00 

  батьків) 

А. Мартиненко (на   100.00 

  фарвування церкви) 

В. Мартиненко (на   100.00 

  фарвування церкви) 

С. Єричук (в пам’ять  100.00 

  бабусі, Ауріки) 

https://ru.krymr.com/a/news/28707041.html


С. Рабська (в пам’ять  250.00 

  cина, Андрія) 

В. & Е. Буйновські        5,000.00 

Г. Богуславський   200.00 

М. Лозинська   100.00 

П. & М. Цехош     50.00 

панство Миронюк   100.00 

Т. Макогон      40.00 

О. Боровик    100.00 

Н. Малик      50.00 

С. Чиж      50.00 

К. Брила (в пам’ять  500.00 

  матері, Ольги Хомич) 

А. Пісоцька (в пам’ять  100.00 

  Ольги Хомич) 

Б. Богуславський (в пам’ять 100.00 

  Ольги Хомич) 

 
ПОЖЕРТВИ НА ХОР 

DONATIONS TO THE CHOIR 

С. Рабська    $50.00 

 

 

Список включає пожертви від 19-го червня до 27-го липня. 

 

 

 

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: Воздвиження Чесного Хреста, с. Ванівка, Львівщина  

   (середина 15 ст.) 

 

Cover:   Elevation of the Holy Cross, Vanivka, Lviv province (mid- 

   15th 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. 
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3-го вересня, 

неділя 

Неділя 13-та після П’ятидесятниці.  

Голос 4 

10:00 ранку 

Літургія 

10-го вересня, 

неділя 

Неділя 14-та після П’ятидесятниці. 

Голос 5 
10:00 ранку  

Літургія 

11-го вересня, 

понеділок 
УСІКНОВЕННЯ ГОЛОВИ ПРОРОКА, 

ПРЕДТЕЧІ І ХРЕСТИТЕЛЯ 

ГОСПОДНЬОГО ІОАНА. Піст 

10:00 ранку 

Літургія 

17-го вересня, 

неділя 

Неділя 15-та після П’ятидесятниці. 

Голос 6 
10:00 ранку  

Літургія 

21-го вересня, 

четвер 
РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ 

НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ 

МАРІЇ 

10:00 ранку  

Літургія 

24-го вересня, 

неділя 

Неділя 16-та після П’ятидесятниці.  

Голос 7 
10:00 ранку  

Літургія 

27-го вересня, 

середа 
ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І 

ЖИВОТВОРЧОГО ХРЕСТА 

ГОСПОДНЬОГО. Піст 

10:00 ранку  

Літургія 

 

Величаємо Тебе, Життєдавче Христе, і шануємо  

Хрест Твій Святий, бо Ти ним визволив нас із неволі ворожої. 
 

(Величання на Воздвиження Чесного Хреста − 27 вересня) 
 

 
 

We magnify You O Christ, Giver of Life, and we honour Your Holy Cross, by 

which we have been saved from the bondage of the enemy. 
 

(Magnification for the Elevation of the Precious Cross – 27 September) 
 

   
 

Всім членам парафії св. Андрія Первозванного! Просимо вирівняти Ваші 
ЧЛЕНСЬКІ ВКЛАДКИ на 2017 рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь!  

 

We ask all members of St. Andrew’s parish to remit your ANNUAL DUES for 2017 at 
your earliest convenience. Thank you for your co-operation! 


