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ВЕЛИКИЙ ПІСТ 
 Великий піст це є найважливіший і найдавніший з 
усіх благоденних постів. Великий піст нагадує нам про 
сорокоденний піст Спасителя нашого – Ісуса Христа у 
пустелі; він же вводить нас у Страсний тиждень, а 
потім до радості свята свят – СВІТЛОГО 
ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА БОГА НАШОГО ІСУСА 
ХРИСТА.      
 Великий піст – час молитви і покаяння, коли кожен з 
нас повинен виблагати у Господа відпущення своїх 
гріхів і достойно причаститися святих Христових Таїн, 
згідно з заповіддю Христовою.   
 Цього року Великий піст починається 23-го лютого, а 
Світле Воскресіння Христове припадає на 12-го 
квітня.      
 Наша Свята Церква закликає всіх нас зустрічати 
Світле Воскресіння Христове з чистим серцем і 
добрим сумлінням. Також, наша Свята Помісна 
Українська Православна Церква Київського 
Патріархату закликає нас до покаяння і прийняття 
святих Таїн Сповіді і Причастя.  
 Одночасно, в ці складні часи нашої Батьківщини 
України, ми просимо всіх вас підсилити ваші молитви 
за мир, спокій і злагоду для українського народу. 
 В храмі Святого Андрія Первозваного Божественні 
Літургії відправляються кожної неділі і у дванадцяті 
свята. Під час Великого посту Божественні Літургії 
звершуються і по суботах.   
 Вірних бажаючи приступити до Святої Сповіді та 
Святого Причастя просимо прийти до храму о дев’ятій 
годині ранку. 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ 
28-го лютого – субота 
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
 
1-го березня – неділя – 1-а неділя Великого посту 
Торжество православ’я 
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
Молебень 
 
7-го березня – субота  
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
Загальна панахида 
 
8-го березня – неділя – 2-а неділя Великого посту 
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
 
14-го березня – субота  
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
Загальна панахида 
 
15-го березня – неділя – 3-я неділя Великого Посту 
Хрестопоклонна 
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
 
21-го березня – субота 
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
Загальна панахида 
 
22-го березня – неділя 4-а неділя Великого посту 
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
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28-го березня – субота 
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
 
29-го березня – неділя – 5-а неділя Великого посту 
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
 
4-го квітня – субота – Восскрешення Лазаря 
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
 
5-го квітня – неділя – 6-а неділя Великого посту 
Вербна неділя 
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
Освячення верби 
 
7-го квітня - вівторок – Благовіщення Богородиці 
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
 
9-го квітня – ВЕЛИКИЙ СТРАСНИЙ ЧЕТВЕР 
7:00 година вечора – УТРЕННЯ - СТРАСТІ ГОСПОДНІ 
ЧИТАННЯ 12 Євангелій 
 
10-го квітня – ВЕЛИКА СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ 
7:00 година вечора – Велика Вечірня – Процесія 
навколо Храму 
 
11-го квітня – ВЕЛИКА СТРАСНА СУБОТА 
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
 
11-го квітня – субота  

11:30 вечора – Полуношниця, Процесія навколо 
храму, Пасхальна Рання, Великодня Божественна 
Літургія і освячення пасок та інших великодніх страв. 
 
12-го квітня – НЕДІЛЯ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО 
12:00 півдня – Великоднє Богослужіння англійською 
мовою та освячення пасок. 
 
13-го квітня – Світлий понеділок 
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
 
14-го квітня - Світлий вівторок 
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
 
18-квітня - Світла субота – Проводи 
Від 9:00 до 12:00 години ранку поминання спочилих 
на ELMWOOD CEMETERY 
 
19-го квітня - ФОМИНА НЕДІЛЯ – ПРОВОДИ 
10:00 година ранку – Божественна Літургія 
Загальна панахида за всіх парафіян 
Від 1:00 до 3:00 полудні поминання померлих на 
КЛАДОВИЩІ СВЯТОГО АНДРІЯ 
Поминальний Обід в Культурному Центру 
 
  Святійший Владика благословив читати молитву, що в дні 
неспокою та нашестя ворогів на Державу і Вітчизну нашу: 

O, Almighty and Merciful God as we pray for the 
salvation of our souls, we ask for your Divine intervention 
for peace, love and liberty in our beloved countries of the 
United States of America and Ukraine. Hear us and have 
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mercy, our adversaries gathered against us in order to 
destroy our country and our places of worship. 
 Help us, O God our Savior, for the glory of your 
name, we invoke the words spoken by Moses: be brave, 
stand firm and see the salvation of the Lord, which He 
will work for you today (Exodus 14,13).   
 O Merciful God forgive the transgressions and 
iniquities of your people, and do not turn away your face 
with anger, but with your grace and mercy come dwell 
within us, your humble and imploring servants; we need 
your Divine intervention for the positive outcome of our 
armed forces.     
 Illumine the darkness of the minds of our 
adversaries so that they may see your light, think your 
thoughts, and serve your glory by advancing the greater 
good of all people.      
 We pray O Lord for peace and tranquility as 
smoke vanishes, so shall vanish our enemies, and as the 
dust scatters from the face of the wind, so will disappear 
their evil thoughts in destroying the Ukrainian State. 
Guide with your wisdom those that resist your 
commandments, and remind them that blessed are the 
peacemakers because they will be called children of 
God.        
 And for those who ignore your commandments, 
send anger, grief and fierce angels who will inspire fear in 
them for calling themselves Christians.    
 If your Divine guidance is to lay down our soldier’s 
lives in the battle for the Faith and Ukraine, let you will be 
done and on the day of your Righteous Judgment forgive 
their sins and reward them with incorruptible crowns.  

 O Merciful God, we believe and pray that your 
intervention will bring peace to us all. You are the 
protection, victory and salvation for those who trust in you 
and bless the Kingdom of the Father, and of the Son, and 
of the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. 
Amen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 


