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ВІТАННЯ СВЯТІЙШОМУ 

ПАТРІАРХОВІ КИЇВСЬКОМУ 

І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ 

ФІЛАРЕТУ 

 

 Святійший Владико благословіть! 

 Від імені Вікаріату Помісної 

Української Православної Церкви 

Київського Патріархату в США й Канаді  

поздоровляємо Вашу Святість з нагоди 

21-ої річниці Інтронізації на Пресвятий 

Престол Київського Патріархату 

Помісної Української Православної 

Церкви.    

 Ваша Святосте, прийміть з глибини 

наших сердець найщиріші і найкращі 

побажання у Вашій тяжкій і відданій 

праці у розбудові й закріпленні нашої 

Святої Помісної Української 

Православної Церкви і Незалежної 

Української Держави.  

 Ми, разом з нашими співвітчизниками 

по всьому світі, в один голос 

повторюємо слова виголошені в Свято-

Володимирському  Соборі, в  Києві 22-

го жовтня 1995-го року Божого:   

      “Аксіос! Аксіос! Аксіос!”  

  Ми молимося, щоб Господь Бог 

послав Вашій Святості: міцного 

здоров’я,  безмежної витривалости і 

найкращих успіхів на проводі нашої 

Церкви-Великомучениці, яка дбає і 

молиться за утвердження Української 

Державности.   

 Ми молимося і дякуємо Всевишньому, 

Господу Богу нашому,  що не залишив 

нас під чужим церковним проводом і в 

наших молитвах дякуємо Пречистій 

Богородиці, що Вона охороняє Своїм 

Всезахищаючим Покровом нашу Святу 

Помісну Українську Православну 

Церкву, під мудрим і непохитним 

управлінням Вашої Святості.  

 Ми пишаємося своїм Предстоятелем, 

якому Господь Бог вручив любов до 

матері України і дарував соломонову 

мудрість на благо нашої рідної Церкви 

та всього українського народу.  

  Ми вітаємо Вашу Святість з річницею 

Вашого Патріаршого служіння – 

Ісполла еті Деспота – Святійший 

Владико!    

 Ми пересилаємо Вам, Ваша Святосте, 

наші щирі і сердечні побажання. 

  Ми покірно, з найглибшою і 

найщирішою пошаною, схиляємо наші 

голови перед Вашою Святістю і 

просимо Вашого патріаршого 

благословення. 

 Прот. Віктор Полярний 

ВІТАЄМО СВЯТІЙШОГО 

ОТЦЯ НАШОГО ПАТРІАРХА 

КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ РУСИ-

УКРАЇНИ НА НАШІЙ 

ПРИДБАНІЙ БАТЬКІВЩИНІ 

    Повідомляємо, що Святійший Отець 

наш Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет з архипастирським 



 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   23-вер-16   Рік XVIІI Число 360   c.  3 

 

візитом відвідає Громаду Святого 
Вознесіння Української Православної 
Церкви Київського Патріархату в 
Кліфтоні від 4 до 8 листопада 2016 
року.       
 В суботу, 5 листопада о 10:00 годині 
ранку відбудеться Конференція 
Настоятелів і Голів Громад Київського 
Патріархату у церковній залі Парафії 
Святого Вознесіння.                                 
  6-го листопада Святіший Отець наш 
Патріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет очолить архиєрейську літургію 
у храмі Святого Вознесіння, після 
Божественної Літургії звершиться 
Заупокійна Панахида перед 

пам’ятником Голодомору і святочна 
трапеза у церковній залі.   
 Запрошуємо вірних і прихильників 
Помісної Української Православної 
Церкви Київського Патріархату на 
урочистості в місті Кліфтоні. 
 Благодать Господа нашого Ісуса 
Христа, любов Бога Отця нехай буде з 
усіма нами.   
 Митрофорний протоієрей Віктор 
Полярний    
 Секретар Вікаріату Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату                                               
в США і Канаді 

 

УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА ЧИКАГО І ОКОЛИЦЬ ВІДСВЯТКУВАЛА 

25-ЛІТТЯ НОВІТНЬОГО ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 

 
Частина парафіян Катедри Святого Андрія під час урочистостей з нагоди святуквання 25-ліття Державности 

України 
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 18 вересня 2016 року під патронатом 
Генерального Консульства України в 
Чикаго, Chicago Sister Cities 
International і Українського 
Конгресового Комітету Америки  
Українська Спільнота міста Чикаго і 
околиць прийшла до престижного і 
розкішного готелю «HILTON» 
розташованого в центрі міста Чикаго, 
щоб урочисто відзначити чверть 
століття новітнього Відродження 
Державности України. 
 Після виконання Українського та 
Американсього гімну, хористами СУМ-
Чикаго Генеральний Консул України в 
Чикаго Високодостойна пані Лариса 
Герасько привітали півтисяну 
українську спільноту.  
 З привітами виступали гості з України 
віце-прем’єр міністра Високодостойна 
пані Івана Климпуш, екс-міністер 
фінансів України Високодостойна пані 
Наталія Яресько і парафіянка Катедри 
Святого Апостола Андрія Первозваного 
Помісної Української Православної 
Церкви Київського Патріархату в 
Блумінгдейл, як також сенатори і 
конгресмени американського уряду. 
 Висловлюємо щиру вдячність 
організаторам (Committee Co-Chairs) 
Генеральному Консулу України в 
Чикаго Високодостойній пані Ларисі 
Герасько, панові Павлові 
Бандарівському, пані Вірі Єлішевській, 
пані Марті Фаріон, пані др. Марії 
Коркатч-Грошко і панові Іванові 
Яресько. 
  СЛАВА УКРАЇНІ – ГЕРОЯМ СЛАВА! 

 

 

 

 

 

 

Слово Святійшого 

Патріарха Філарета під час 

відвідин Національної 

академії сухопутних військ 

імені гетьмана Петра 

Сагайдачного 

 
 Ваші Преосвященства! 

Шановний начальнику Національної 
академії сухопутних військ Павле 
Петровичу! 

 
 Дорогі офіцери, курсанти! 
 Шановні гості! 
 Я дуже радий, що маю можливість у 
цей складний для України час відвідати 
Академію сухопутних військ. Чому? 
Тому що наша армія сьогодні є 
реальним захисником нашої 
Української держави. Реальним 
захисником! І ми це бачимо на власні 
очі. І Росія як агресор уже зрозуміла, 
що силою зброї нас не подолати. Не 
подолати! І тому вони зараз шукають 
інші засоби перемоги над Україною. А 
чому Росія не впевнена у своїй 
перемозі зброєю? Тому що в нас 
народилася нова армія – боєздатна, 
непереможна. І навіть Європа сьогодні 
бачить, що наша українська армія 
стала найсильнішою в Європі. І ви 
бачите, з якою повагою народ 
ставиться до військових. Мені особисто 
це нагадує часи перед Другою світовою 
війною, коли така ж повага була в 
народі до військових. Переконаний, не 
в останню чергу завдяки цьому ми 
перемогли фашизм, перемогли 
агресора Гітлера. Це повинно надихати 
нас на перемогу і над цим агресором. 
 Без армії незалежної держави не 
може існувати. Це аксіома. Навіть є 
вислів такий відомий: “Не хочеш 
годувати свою армію, будеш годувати 
чужу”. Утім, у захисті незалежності 
держави важливу роль відіграє і 
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Церква. Чому Церква відіграє важливу 
роль? Тому що Церква має засоби 
впливу на душу, на дух людини. Якщо 
дух слабкий, то зброя не має великого 
значення, слабкодухий не може 
користуватися достойно зброєю, яку 
йому вручили, а сильний духом і 
слабкою зброєю перемагає. Тому 
завдання Церкви підняти дух нашої 
армії. Для цього ми створили інститут, 
так званих, капеланів, тобто військових 
священиків, які повинні не тільки 
молитися за перемогу і за мир, а 
повинні надихати воїнів на великі 
подвиги. 
 Ось ми тільки що відвідали ваш музей 
і бачили скільки героїв випустила ваша 
Академія, скільки відважних синів, які 
смерті не боялися. А чому вони смерті 
не боялися? А тому що вірили і вірять в 
існування вічного життя. На цей подвиг 
їх надихала любов до свого народу, до 
своєї Батьківщини і до своєї землі, а 
більшої сили, ніж любов на світі не 
існує. Якщо ми згадаємо історію 
християнства, історію Церкви, то вона 
нам засвідчить те, що мученики, які 
віддавали своє життя у страшних 
муках, смерті не боялися. І наші воїни, 
які віддають своє життя за волю 
України, теж смерті не бояться, бо 
вірять, що є вічне життя і що, якщо 
вони віддадуть своє життя тут, то 
отримають блаженне вічне життя після 
смерті. І це є правда! Це не якийсь міф, 
якась казка, що використовується для 
надихання, це є правда. А доказом 
того, що це правда, є те свідчення 
Самого Бога Господа нашого Ісуса 
Христа. Він сказав нам, що є вічне 
життя, і довів правдивість своїх слів 
тим, що Сам воскрес із мертвих. Якщо 
Він воскрес із мертвих, значить сказане 
Ним є правдою. Цю правду повинні 
нести капелани в нашу армію для того. 
 Чому ми впевнені що досягнемо 
перемоги? Тому що з нами правда! А в 
чому полягає наша правда? Наша 
правда полягає в тому, що не ми 
звершили агресію проти Росії, а Росія 

звершила агресію проти України і ще й 
нахабно бреше, що вона не бере участі 
в цій війні. То скажіть, Бог правди може 
бути з цією брехнею? Ніколи! Так само, 
як Бог не може бути зі злом, а тільки з 
добром. Ми свою ядерну зброю 
віддали. Україна була третьою по силі 
ядерною державою, і ось ця третя по 
силі ядерна держава відмовилась від 
добровільно ядерної зброї. То скажіть, 
чи не свідчить це про нашу 
миролюбність? Свідчить це, що ми є 
миролюбива держава. Наш народ 
протягом всієї своєї історії був 
миролюбивим, бо він не захоплював 
чужих земель. Ніколи! Але свою землю 
боронив. За свою землю помирало 
наше українське козацтво і водночас 
досягало великих перемог. Згадаймо 
перемоги Богдана Хмельницького, 
згадаймо перемоги під Конотопом 
нашого гетьмана Виговського... Це 
була така перемога, що російський цар 
із Москви втік у Володимир-на-Клязьмі, 
а росіяни почали копати окопи під 
Москвою! Але ж наші козаки не пішли 
захоплювати російську землю: 
перемогли, вигнали зі своєї землі 
загарбника і на цьому зупинилися. Чи ж 
не свідчить це про нашу миролюбність? 
Україна миролюбивою була впродовж 
усієї своєї історії і в сучасних умовах 
також довела, що вона миролюбива. 
Бо ж зі всіх ядерних держав жодна не 
відмовилася від своєї зброї, одна 
тільки Україна. Правильно вона 
зробила чи ні? Бо багато хто каже, що 
це помилка. Ми думаємо, що Україна 
не помилилася, тому що вона тим 
самим проявила свій християнський 
дух – показала, що надію свою 
покладає не на ядерну зброю, а 
найперше на Бога, бо Бог може 
перемогти в будь-яких умовах і навіть 
погано озброєному народу може дати 
велику перемогу. 
 Беручи все це до уваги, ми віримо і 
переконані, що перемога над 
агресором буде наша, українська. І не 
тільки українською буде ця перемога, а 
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й усього цилівізованого світу. Бо саме з 
нами цилівізований світ, не з 
агресором, а з нами. З нами він, тому 
що ми захищаємо не тільки себе, свою 
Українську державу, а, як я вже казав, 
ми захищаємо мир у Європі, бо через 
подолання України відкриваються двері 
до Європи. Вистачає доказів того, що 
Путін не хоче зупинитися на Україні. 
Тому то з нами вся Європейська 
цивілізація. Вона не хоче воювати, 
вона не хоче допустити виникнення 
Третьої світової війни і тому допомагає 
Україні чим тільки може. Нехай зараз 
нам її допомога видається і не 
настільки суттєвою, але коли дійсно 
треба буде, то і Америка, і Європа 
нададуть нам усе необхідне для гідної 
відсічі. Утім сподіваємось і віримо, що 
до цього справа не дійде, Господь не 
допустить цього. 
 Хоче Бог миру чи не хоче? Якщо Бог 
не хоче миру, то це означає що Він 
хоче зла. А хіба може Бог бажати зла? 
Ні! А звідквілля виникають війни? Від 
Бога? Ні, не від Бога! Війни виникають 
від злих людей, і цих людей історія 
знає і ми знаємо їх – і сучасних, і 
минулих. 
 Тому, усвідомлюючи все це, ми 
маємо тверду надію, що перемога буде 
з нами. Бо з нами Бог, тому що з нами 
правда!    
 Слава Ісусу Христу! Слава Україні! 
 
(слово виголошене під час зустрічі з 
офіцерським викладацьким складом і 
курсантами в рамках відвідин 
Святійшим Патріархом Київським і всієї 
Руси-України Філаретом Національної 
академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного в часі 
Першосвятительського візиту до 
Львівської єпархії, 12 вересня 2016 
року Божого) 

 

 

 

Святійший Патріарх 

Філарет: "Єдина Помісна 

Церква в Україні - шлях до 

примирення у світовому 

Православ’ї" 

 

 Традиційно щоосені до Львова зі 
спеціальним Першосвятительським 
візитом приїжджає Патріарх Київський і 
всієї Руси-України Філарет. Цей рік – не 
виключення із традиції. Впродовж 
перебування у Львові редакція 
інтернет-ресурсу "Духовна велич 
Львова" зустрілися із Його Святістю і 
обговорили останні події, які 
відбуваються у православному світі, а 
саме – реакції після Всеправославного 
Собору щодо питання української 
автокефалії, а також внутрішній діалог 
у межах нашого релігійного 
середовища. Про важливість церковної 
помісності і збереження автентичності 
духовного простору – у ексклюзивній 
розмові зі Святійшим.   
 Ваша Святосте, сьогодні у 
суспільстві дедалі більше 
говорять про проблему творення 
єдиної Помісної Церкви. Зрештою, у 
червні під час Всеправославного 
Собору на Криті у кулуарах 
релігійного середовища 
порушувалось питання України. 
Напередодні було відповідне 
звернення Верховної Ради України 
до Константинопольського 
Патріарха Варфоломія. Тобто 
багато кроків зроблено. Наскільки 
проблема церковної помісності є 
важливою не лише для релігійного 
середовища, але і цілого 
суспільства?   
 Для України єдина Помісна 
Православна Церква дуже потрібна. 
Якби у нас була б така Церква, то тієї 
війни, яка сьогодні триває на сході, не 
було. Росія б не відчувала підтримки в 
Україні, бо не мала б тут своєї Церкви. 
Для того, щоб утвердити українську 
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державу, потрібні дві речі - міцна армія 
і єдина Помісна Православна Церква. 
Що стосується армії, то вона вже 
формується. Впродовж першого дня 
візиту у Львові я мав можливість 
побувати в Академії сухопутних військ. 
Хочу сказати, що начальник академії, 
генерал-лейтенант Петро Ткачук 
зробив багато для підвищення 
кваліфікації кадрів, видно, скільки 
Героїв Україні дала Академія. 
Нещодавно Президент Порошенко 
наголосив, що наша армія, – не та, яка 
була два роки тому. Наша армія – 
боєздатна, тому Росія на сході не може 
«просунутися». Агресор захопив Крим 
нечесним шляхом, а от 
«розширюватись» далі – не може. 
Наша армія не дозволяє це зробити. Бо 
ті окупаційні сили на сході лише 
захопили третину Донбасу, дві третіх – 
контролюється чинною владою. Це 
свідчить про те, що ми маємо армію. 
Вона зростає і зміцнюється, є наразі 
відповідна співпраця з НАТО. Я вірю, 
що з часом у нас буде сучасна зброя, 
та й, зрештою, ми самі зможемо 
випускати зброю. Чому я так багато 
говорю про армію? Якщо її нема, то і 
держави не може бути. Якщо є 
кваліфікована армія – це надія, що 
нашу державу не зможуть подолати. 
Інший чинник, який може або 
ослаблювати Україну, або її 
зміцнювати – це Церква. Якщо ми 
розглянемо історію держав, що 
виникли у результаті розпаду імперії, то 
всі вони стали незалежними завдяки 
утворенню Помісних Церков. Приклади 
– Греція, Румунія, Болгарія, Сербія. Ці 
Помісні Церкви стали незалежними, 
хоча Константинополь був проти 
їхнього відокремлення, подібно до 
сьогоднішньої Москви. Завдяки тому, 
що Церкви відокремились від 
Константинопольського Патріархату, 
збереглись держави. А у нас не вийшло 
так, оскільки Москва розділила 
українську Церкву на дві частини. Якби 
не було розділеної Церкви, то і 

проблеми не було б. І Росія не 
наважилася б нападати на Україну. 
Виходячи з цього, нам треба мати 
єдину Помісну Православну Церкву. Це 
прекрасно розуміли всі українські 
Президенти, проте у них, на жаль, не 
було такої активності щодо вирішення 
цього питання. Сьогоднішній 
Президент, який хоч і належав до УПЦ, 
зрозумів, що без єдиної Помісної 
Церкви України не буде, тому він 
активно включився у процес церковної 
помісності.     
 А яким, власне, має бути механізм 
здобуття автокефалії? 
 Єдиний механізм – це отримання від 
Константинопольського Патріарха 
Томос про автокефалію Київського 
Патріархату. Якщо б ми отримали цей 
документ, тоді постало б питання: в 
Україні є дві Православні Церкви; 
обидві визнані – і Московська Церква, і 
Київського Патріархату, але не може 
бути в Україні Церкви, яка має свій 
центр в країні агресора. Логічно вона 
не має права називатися українською 
Церквою. Ви можете існувати, 
користуватися правами православних 
Церков, але вважатися українською не 
можете. Тоді перед парафіями УПЦ 
постане питання ідентичності – 
російської чи української Церкви, треба 
буде заново проводити реєстрацію. 
Нещодавно Президент у залі Верховної 
Ради зазначив, що в Україні не буде 
державної Церкви, у всіх будуть рівні 
права. Але, коли перед парафіями 
постане питання вибору, яку назву 
обрати – українську чи російську, то 
відповідь – проста. Яку назву оберуть 
українці? Маю великий сумнів, що 
українці хотіли б належати до 
Російської Церкви. Тоді приєднання до 
української Церкви неминуче. Зараз, 
наприклад, ви не хочете об’єднуватись, 
бо вона – неканонічна. А коли вона 
стане канонічною? То яка причина не 
бути у єдиній Помісній Православній 
Церкві? Тому відбудеться об’єднання, 
таким чином сформується єдина 
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Помісна Православна Церква. Це не 
значить, що тут не буде Російської 
Церкви. Вона буде, бо ми знаємо, що в 
Україні є парафії і громадяни, які 
підтримують Росію. Але це буде 
порівняно невелика частина. А 
пануючою, підкреслюю – недержавною 
Церквою, буде Помісна Православна 
Церква, яка незалежна від Москви. 
 І якщо буде така Церква як 
найбільша, до якої доєднається 
Українська Греко-Католицька Церква, 
яка теж стоїть на державницьких 
засадах, так само як і Протестантська, і 
Римо-Католицька Церкви, то це буде в 
сумі велика духовна сила, яка 
переможе. І тому Росія втратить 
підтримку. Ті, які будуть прихильниками 
Російської Церкви, перебуватимуть у 
меншості. І тому зараз і наша Церква, і 
Президент, працюємо в одному 
напрямку – визнання Київського 
Патріархату як Автокефальної 
Української Церкви. Друге питання – 
прийняття закону щодо Церкви, яка 
має свій центр в країні агресора, і не 
має права називатись українською. І 
оце реальний шлях до утворення 
єдиної Помісної Церкви. Я не говорю 
про УАПЦ. Автокефальна Церква 
приєднається, якщо будуть 
приєднуватись парафії Московського 
Патріархату, тоді будуть 
перереєстровуватись всі православні 
парафії.    
 Ваша Святосте, який наразі стан 
стосунків між УПЦ КП і УАПЦ? 
 Стосунки у нас такі: ми відмовились 
від перемовин з УАПЦ, бо бачимо, що 
це – безплідний діалог, і він ніколи не 
приведе нас до об’єднання. Нас тільки 
обманюють, ми витрачаємо сили, а 
коли підходить час до об’єднання – 
вони відмовляються. І тому ми сказали, 
що більше діалогу з Автокефальною 
Церквою вести не будемо, а будемо 
приймати окремі парафії, якщо вони 
захочуть перейти. І це вже 
відбувається. Ось, наприклад, в Івано-
Франківській області відразу перейшло 

20 парафій із Автокефальної Церкви. 
Процес триває. Ну і на Львівщині є 
окремі парафії, але ми не звертаємо на 
це уваги. Бо це зараз не є ключовою 
перешкодою на тому шляху, який ми 
накреслили – до утворення Єдиної 
Помісної Православної Церкви.  
 У липні цього року, у Хресній Ході, 
організованій духовенством УПЦ 
КП, брав участь Предстоятель 
Чорногорської Православної 
Церкви, Блаженніший Михаїл. 
Відомо, що у вас була зустріч 
опісля у Софії Київській. Про що 
вдалося поговорити, якщо, звісно, 
це не конфіденційна інформація? 
 Нічого особливого ми не 
обговорювали. Ми спільно молились, 
мали Богослужіння. Наша Церква не є 
визнаною, їхня – також. І тому ми 
переживаємо одну і ту ж біду. Оскільки 
ми в однаковому становищі, тому ми із 
ними співслужимо, разом будемо 
домагатись автокефалії для своїх 
Церков. Але шлях до визнання – не 
через Москву, а Константинополь. Ми 
вже свого часу звертались до Москви. 
У 1991 році, після того, як Україна 
проголосила свою незалежність, а 
напередодні 1 грудня 1991 року 92% 
українців проголосували за 
незалежність, ми провели Помісний 
Собор. І на Помісному Соборі 
вирішили, що нам потрібна 
Автокефальна Церква – не просто 
незалежність в управлінні, але повне 
відокремлення від Московського 
Патріархату. Це підтримали 
одностайно на Помісному Соборі, були 
підписи всіх делегатів, а це архиєреї, 
духовенство – отже, представництво 
всіх архиєпархій, монастирів, духовних 
та навчальних закладів. Тобто, вся 
Церква виступила, що нам потрібна 
автокефалія. І тоді ми звернулись до 
Московського Патріарха. І Патріарх, і 
єпископат відмовили. І досі вони 
категорично виступають проти 
утворення Автокефальної 
Православної Церкви в Україні. Тому 
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ми відкинули Москву і звертаємось 
тепер до Константинопольського 
Патріарха. Чому? Тому що 
Константинопольський Патріарх до 
цього часу не визнає законним 
приєднання Київської митрополії в 1686 
році до Московського Патріархату. У 
1589 році вони отримали 
Патріаршество від Константинополя, а 
в 1686 році незаконно приєднали 
Київську Митрополію до Московського 
Патріархату. Оце незаконне 
приєднання Київської Митрополії, тобто 
України, до Московського Патріархату, 
до Росії, до цього часу 
Константинопольський Патріарх не 
визнає. І на цій підставі у 1924 році 
Константинопольський Патріарх 
Ієремія надав автокефалію 
Православній Церкві Польщі. Так ось, 
зважаючи на те, ми також можемо 
боротись за автокефалію. Оце наш 
відкритий, чесний шлях. Ми нічого не 
приховуємо, нема в нас ніяких таємних 
переговорів, ми – відкриті. Звертались 
до Москви – нам відмовили, тепер ми 
звертаємось до Константинополя. 
 Ваша Святосте, які реакції у 
Патріарха Варфоломія щодо 
української автокефалії вже після 
Всеправославного Собору? 
 До скликання Помісного Собору всім, 
хто виступав від імені держави і нам 
також, Вселенський Патріарх говорив, 
що до Собору не може вирішувати це 
питання, оскільки головним завданням 
було провести Собор. Подія відбулася. 
Патріарх побоювався, що коли він буде 
порушувати українську проблему, то 
Собор не відбудеться. Саме тому 
питання української автокефалії було 
відкладеним. Незважаючи на неучасть 
чотирьох Православних Церков, Собор 
відбувся, хоча Російська Церква і ще 
три Церкви, не визнають законності 
Собору. Так раз ви не врахували 
позицію Московського Патріархату 
щодо скликання і проведення Собору, 
то тепер відповідно ставтеся і до 
вирішення українського питання. Єдина 

Помісна Церква в Україні буде 
надзвичайно великою за кількістю 
вірних. Вона майже наполовину 
«скоротить» Російську Церкву. І ця 
Церква внесе мир у Православ’я. 
Чому? Бо зараз йде боротьба між 
Москвою і Константинополем за вплив, 
за першість. Константинополь 
наголошує, що їхня Церква завжди 
була першою після розділення 
християнства на східну і західну вітки. 
Натомість духовенство Російської 
Церкви заявляє: «А ми найбільша 
Церква! Одна Церква Московського 
Патріархату дорівнює за кількістю 
вірних всім Церквам разом взятим. І 
тому ми повинні бути першими». Ця 
боротьба між Константинополем і 
Москвою триває до сьогодні. А ось коли 
утвориться Українська Церква, то тоді 
Московський Патріархат скорочується 
наполовину. І уже пишатись тим, що 
вони складають більшість у 
Православ’ї, нема сенсу. Тим більше, 
Українська Церква, якщо вона отримає 
томос про автокефалію, буде в братніх 
стосунках з Константинопольським 
Патріархатом. І таким чином між 
Москвою і Константинополем настане 
примирення.    
 Отже, Помісна Церква в Україні 
важлива не лише у внутрішньому 
релігійному просторі, але й 
глобально – для світового 
Православ’я?   
 Так, вона стане чинником для 
примирення, тому що не буде підстав 
для боротьби за першість! Єдина 
Помісна Церква в Україні – шлях до 
примирення у світовому Православ’ї, 
адже Вона не менша за чисельністю, 
ніж Російська Церква. А християнство 
вони отримали від Києва, а не навпаки 
– Київ від Москви. І тому у них немає 
ніяких підстав вимагати першості у 
Православ’ї. А якщо не буде цього 
змагання, – настануть мир і злагода. 
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В Катедрі Святого Андрія 

Помісної Української 

Православної Церкви 

Київського Патріархату 

  
ОХРЕЩЕНО 

 
27 серпя Вівієн Рогаченко доньку Али і 
Анатолія Рогаченко  
 
4 вересня Вікторію Тріховську доньку 
Уляни Смоляк і  Ненада  Тріховський 
 
10 вересня Василя Тімура Яровенко 
сина Али і Андрія Яровенко 
 
11 вересня Марту Петрину Бабюк 
доньку Ольги Венгер і Сергія Бабюк 
 
25 вересня Юлію Журавлинську доньку 
Катерини Лангворт і Віталія 
Журавлинський 
 
25 вересня Матвія Свинарчука сина 
Надії і Сергія Свинарчук 
 

ПОВІНЧАНО 
 
2 вересня Крістін Барабаш і Ніколас 
Бертсатос 
 
3 вересня Ольга Венгер і Сергій Бабюк 
 
3 вересня Богдана Марія Кришталь і 
Віктор Годжур 
 
17 вересня Богдана Глинська і Аурел 
Москалу 
 
18 вересня Наталія Словінська і Андрій 
Терлецький 

Многі і щасливі літа всім, що 
прийняли Божественні Таїнства у 

Катедрі Святого Андрія! 
 

   
 

 

В місяці жовтні в Катедрі Святого 
Апостола Андрія Первозваного 

Божественна Літургія 
відправляється кожної неділі о 

10:00 годині ранку. 
 

Ласкаво просимо помолитися разом з 
нами за примирення в Україні. 

 

Свято Покрови Пресвятої Владичиці нашої 
Богородиці і Приснодіви Марії –                
14 жовтня – п’ятниця     
Божественна Літургія о 10:00 ранку  
 

 

 

Українська діаспора може 

змусити Трампа 

поплатитися за любов до 

Путіна – 

 

 Республіканець даремно налаштував 
проти себе східноєвропейську діаспору 

в США. 
 
 В липні, під час конвенції 
Республіканської партії, стало 
здаватися, що сумнівні заяви Дональда 
Трампа щодо захисту Центральної і 
Східної Європи від Росії, а також 
відмова його команди передавати 
оборонну зброю Україні може 
коштувати йому голосів кількох 
мільйонів надійних виборців-
республіканців у ключових штатах, 
таких як Огайо, Пенсільванія, Мічіган і 
Флорида.            
 Про це в статті на Newsweek пише 
експерт Американського інституту 
торгівлі Марк Тіссен, який додає, що, 
власне, саме це і відбувається зараз. 
Він нагадує про статтю на сторінках 
New York Times під заголовком 
"Американські українці у відчаї через 
Трампа", в якій йшлося, що українці 
довгі роки були вірними виборцями 
Республіканської партії на всіх 
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виборах.     
 Але тепер через мільярдера і його 
симпатії до Володимира Путіна, який 
розв'язав війну проти України, вони 
вперше з часів Рузвельта схиляються 
до кандидата-демократа на 
президентських виборах.  
 New York Times підкреслив, що 
близько мільйона американців 
українського походження живуть у 
таких важливих для кампанії Трампа 
містах, як Детройт, Філадельфія, 
Клівленд. Їхні голоси можуть стати 
вирішальними для республіканського 
кандидата.     
 Експерт зауважує, що українці не 
єдині, кого тривожить те, як Трамп 
захоплюється Путіним чи критикує 
НАТО. Американці польського, 
чеського, словацького, словенського, 
румунського, угорського, латвійського, 
литовського і естонського походження 
теж стривожені.    
 Більшість цих громад рішуче 
лобіювали розширення НАТО, зокрема 
включення в альянс країни колишнього 
Варшавського договору. І вони теж 
можуть виступити проти Трампа. 
Приміром, в Огайо живе близько 433 
тисяч американців польського 
походження, 491,3 тисячі чеського 
походження, 157,1 тисяч словацького і 
47,2 тисячі українського походження, а 
також 23,9 тисяч американських 
литовців. У Пенсільванії – 824 тисячі 
поляків-американців, 243 тисячі 
громадян мають словацьке 
походження, 240 тисяч – чеське, 122,3 
тисячі – українське і 78,3 тисячі – 
литовське походження.    
 Ще один штат, де Трамп заявляє, що 
переможе безумовно, живе 46,4 тисяч 
українців, яких він образив своїми 
заявами, а також 854,8 тисяч поляків-
американців, 283,3 тисяч чехів, 31 
тисяча литовців і 28 тисяч словаків. 
 Або, приміром, у Флориді живе 429,7 
тисяч американців польського, 323,2 
тисяч чеського, 42,8 тисяч українського, 
38,7 тисяч литовського і 29,7 тисяч 

словацького походження. Звісно, по 
всій території США живе значно більша 
кількість громадян з країн Центральної і 
Східної Європи.    
 Якщо Трамп втратить підтримку у всіх 
цих штатах і програє на виборах, його 
поразка буде пов'язана не з рухом 
NeverTrump, який агітує не голосувати 
за мільярдера. "Це станеться тому, 
що він вирішив відмовитися від 
спадщини Рейгана і мільйонів 
виборців, які не можуть прийняти 
президента, який, здається, любить 
авторитарну Росію більше 
демократій, які нещодавно втекли від 
її окупації і домінування", - йдеться в 
статті.    
 Впродовж кампанії кандидат в 
президенти від Республіканської партії 
Дональд Трамп зробив кілька 
скандальних коментарів щодо України. 
Спочатку він заявив, що розгляне 
визнання Криму територією російським 
у разі своєї перемоги. Згодом він навіть 
повторив вигадки російської 
пропаганди, що нібито більшість людей 
на півострові "хотіли приєднатися до 
Росії". Також він заявив, що Росія не 
нападе на Україну, хоча це вже 
сталося. Пізніше Трамп спробував 
незграбно виправдатися за слова про 
ненапад Росії на Україну, але лише 
продемонстрував свою 
некомпетентність у міжнародній 
політиці. Західні ЗМІ також відшукали 
відео, на якому Трамп у 2014 році 
хвалив Путіна за "розумну" окупацію 
Криму. За матеріалами:DT.UA  
 

 

У пам’ять св. п. д-ра 

Володимира Короля 

 
 2-го липня 2016 року українська 
громада південно-західної Флориди 
попрощалася з одним з найбільш 
активних діячів громади св. п. доктором 
Володимиром Королем, який помер на 
94 році свого трудолюбивого життя. 
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 Д-р В. Король народився 6-го квітня 
1922 р. у Биткові, одному з чарівних 
селищ Гуцульщини, в Україні. 
Початкову школу та гімназію закінчив у 
Биткові, а опісля поїхав на студії до 
Львівського університету.  
 Так, як більшість молодих українців 
того часу, він поринув в українські 
політичні організації між двома 
світовими війнами, прагнучи осягнути 
відновлення української Держави в той 
час, коли землі України були поділені 
між Совєтським Союзом, Польщею, 
Чехословаччиною та Румунією. 
 Опісля він став членом 1-ї Дивізії 
Української Національної Армії. 
 По приїзді до США професійно 
працював у медичній лабораторії 
компанії Pfizer y Groton, Connecticut. У 
1994 пішов на пенсію, зі своєю 
дружиною Галиною переїхали до Норт-
Порту, Флорида. Тут вони обоє 
долучилися до активної праці у великій 
українській громаді при Українському 
культурному та релігійному осередку 
ім. св. Андрія. Д-р В. Король впродовж 
багатьох років був членом Управи а в 
роках 2004-2006 рр. та 2008-2011 рр. – 
головою Управи.   
 Після відновлення незалежності 
України в 1991 р. св. п. Володимир 
Король організував у Флориді Комітет 
гуманітарної допомоги Україні з метою 
збирати фонди на поміч молодій 
Державі. Вже першого тижня існування 
цієї організації в Норт-Порті було 
зібрано $84,700 від 300 жертводавців. 
Ця організація завдяки Володимирові і 
Галині Королям зібрала досить великі 
суми грошей, і всі кошти були передані 
до сиротинців, медичних закладів і 
бібліотек в Україні. Д-р В. Король і його 
дружина Галина, яка упокоїлася в 2014 
році, були також активними членами 
Товариства української мови (ТУМ) і 
щедро підтримували фінансово всі 
проекти ТУМ.   
 10-го липня ц. р. була відправлена 
панахида за св. п. В. Короля у Farley 
Funeral Chapel, North Port. Відправляли 

о. Іван Фатенко та о. Олег Сацюк (від 
православної церкви) й о. Володимир 
Волощук (від греко-католицької 
церкви). Підчас панахиди слова 
співчуття висловили отець мітрат В. 
Волощук – від громади при церкві св. 
Марії, д-р Богдан Боднарук – від 
осередку ім. св. Андрія, проф. Віра 
Боднарук – від Товариства української 
мови та д-р Володимир Мотика від 
Українського села (при осередку) та від 
ветеранів Української Національної 
Армії. На завершення Українсько-
Американські Ветерани віддали 
останній салют покійному. 
 Наступного дня, 11-го липня, 
відбулася поминальна Служба Божа у 
каплиці св. Андрія, яку відслужили о. 
Іван Фатенко та о. Олег Сацюк. Хор під 
орудою п. Анастазії Фатенко брав 
участь під час обох богослужінь. 
 У 40-й день після смерті у каплиці св. 
Андрія при осередку ім. св. Андрія була 
відправлена панахида, а опісля при 
великій кількості учасників відбулася 
поминальна тризна. 
Вічна йому Пам’ять! 
Атанас Кобрин 
(з англійської мови переклав  
д-р Богдан Боднарук) 

 

 

 

НАШЕ ВЕЛИКЕ і ЩИРЕ 

СПАСИБІ! 

Хочемо подякувати всім Вам за вашу 

жертвенність і заохочення до дальшої 

праці. Нехай Милосердний, Господь 

Бог, пошле Вам міцного здоров’я і 

всього найкращого у вашому житті. 

Завдяки Вам це вже є 360-е число 

нашого видання.  Сердечно дякуємо 

жертводавцям на видавничий фонд 

“Інформаційного Бюлетня”:  

25,660 Марія і Іван Гнип                                                           

10,000 Надя і Юрій Федорів             

4,560 Тереза і Стефан та бл.п. Володимир Бакум                                

4,150 Володимир і бл.п. Раїса Братків                                      

3,225 бл.п. др. Володимир і бл.п. Галина Король         
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3,170 Лідія Ємець Капустянська і бл.п. Яків Ємець                 

2,890 бл.п. Люба і бл.п. Іван Заковоротний           

2,250 Лариса і бл.п. Андрій Івашко             

2,235 Марія Савеленко Гнип                  

2,200 Марія Товстоп’ят                                                            

2,100 Надія і Олександер Северин                                            

2,105 Раїса і Євген Дикун                                                         

2,060 бл.п. Віталій і бл.п. Катерина Шумаков            

1,825 бл.п. Ляля і бл.п. Юрій Вибачинський                 

1,740 Іванка і бл.п. Іван Богданів                                

1,725 Люба і бл.п. Володимир Шипілка                              

1,650 Катя і др. В’ячеслав Вестон     

1,600 Тамара і Василь Дудка – Канада                         

1,405 Анна і Олег Федак                    

1,395 Галина і Олексій Воскобійник           

1,375 бл п. Галина Черінь Паньків і Інна Момотюк, Паша і 

Микола Таран                                                                         

1,240 Галина і Петро Слюсаренко            

1,230 бл.п. Олена Зубенко      

1,170 Марія і Василь Кушнір                                                     

1,165 Мінодора і Анатолій Яцюк                                             

1,160 Галина і др. Михайло Темник                                       

1,135 Ольга і бл.п. Микола Пайчук                                                                     

1,125 Оля Гнип Трущ і бл.п. Григорій Гнип                    

1,150 Maрія і бл.п. Петро Салівон                                        

1,085 бл.п. Галина Шевченко     

1,050 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій Крамаренко, 

Катерина і Іван Безпалий, Валентина і бл.п.  Василь 

Косогор, Марія Ярмоленко         

1,030 Ярина і бл.п. Віктор Лютий                                                      

1,025 прот. Георгій Ощапівський та п/м. Віра                                                                             

1,010 Людмила і бл.п. Петро Доброноженко, Євгенія і 

бл.п. Осип Головацький                                

1,000 Марія і Віктор Одарченко                                                                        

960 Ольга і Василь Карпенко           

950 Ніна і Михайло Ґлавчеф, Валентина і бл.п. Андрій 

Опанащук                                                                                       

920 Галина і бл.п. др. Михайло Воскобійник                                 

900 Марія і Петро Новик, Віра і Юрій Капустянські                   

856 Александра і Віктор Братків        

850 бл.п. Антоніна і Леонід Гусак, Надія і бл.п. Анатолій 

Фалько, Лідія і др. Петро Шаєнко, Анна і бл.п. Тихон 

Кульбіда                                                                                  

840 Віра Самодіна          

800 Ольга і бл.п. Юрій Вермонт, бл.п. Стефан і 

бл.п.Тамара Фаберовська                                                     

780 «САМОПОМІЧ» Українсько-Американська Федеральна 

Кредитова Спілка - Чикаго                                      

770 Парафія Святої Тройці - Норт Роялтон, Огайо       

760 бл.п. Юрій Сиволап         

750 бл.п. Людмила і бл.п. Євстахій Мазяр       

720 бл.п. Таня і бл.п. Яків Сененко        

700 Ольга і Петро Матула, бл.п. Надія Лотоцька, бл.п. 

Леся і бл.п. Микола Дудка          

651 бл.п. Катерина Васильченко        

650 Ольга Петрончак, Петро Корнієнко                                     

620 Соня Ґавірко                                            

610 Андрій Загура                      

605 бл.п. Юрій Шеляк          

600 Леся Татарко, Лідія Овечко, Ukrainian National Federal 

Credit Union - New York                                                                                              

585 Марія і Микола Андріянів                                                                                                                                                        

580 Євгенія Громницька            

570 бл.п. п/м. Олена і бл.п. архєп. Степан Біляк      

560 Марія і Микола Андріянів                                                             

555 Іван і Сусана Білобронь                                                                          

550 Валентина і Володимир Мантика, Леся і бл.п. Іван 

Мельник,                                                                                     

525 бл.п. Галина Білоус                                                                  

500 “О.Л.”, Стефан Матковський, бл.п. Марія і бл.п. 

Михайло Сущенко, Марія і Василь Краснобрижий, Оля Лак, 

Наталія і Арнольд Бірко                                                                              

480 Анна Боровик          

475 Валентина і Микола Міщенко         

470 п/м Валентина i прот. Віктор Полярний                      

460 Александра і бл.п. Михайло Ґабер                                   

450 Алла і бл.п. Ігор Черний                                                     

400 Парафія Св. Михаїла, Юніондейл, Ярослав Сидоренко, 

Леся і Юрій Мацик, бл.п. Олександра і Василь Дорошенко   

390 Елізабет і Микола Ляшенко        

385 бл.п. Анна і Петро Макуха        

375 Афанасія і Михайло Рачкевич        

365 Віра і бл.п. Василь Масланчук         

360 Наталка і бл.п. Антін Угляр        

350 Микола Сороколіт, Лариса і др. Анатолій Вальков, Ліда і 

Тарас Кохно, Ольга Фрит          

330 Любов і Борис Журa, Марія Кравець       

325 Марія і Микола Барнай           

305 Христя і Ярослав Верещак        

300 Марія і Йосип Серна, Александер Власенко, Анна і 

Микола Кучеренко                                          

275 Валентина і Віктор Бабанський, Раїса і бл.п. Валентин 

Кохно                                                                         

260 бл.п. Ольга Басараб          

250 Раїса Мачула, Галина і Роман Боднар, Aрхимандрит 

Питирим                                                                                       

265 Ліліана і Григорій Гнип                                       

255 Галина і бл.п. Славко Лин                                                 

240 Леся Марченко                                  

220 Петро Гнип, Раїса Шлеґа        

200 бл.п. Клавдія Люба і Василь Мирутенко, Леся і др. 

Теодор Костюк, Ліда і др. Василь Трухлий, бл.п.Лідія 

Щербак, Тамара і бл.п. Бруно Моске, Іван Деркач, Надія і 

Володимир Сулим, Елеонорa і Теодор Бабій, Іван Тищенко                                                                                       

180 Maрія і Юрко Бурлій                                                        

175 Лариса і Стефан Андрусяк-Ємець, Ольга Федак      

160 Ана Столець, Ізаура і Володимир Хремко       

150 Катерина і Василь Вільчинський, Елізабет і Юрій Ємець, 

Стефані і Валентин Ємець, Марія і Олександер Багнівський, 

Борис Кучинський, Віра і бл.п.Василь Швець, бл.п. Софія 

Барусевич                         

140 Марія Сулківська, Анна Грицик          

135 Зінаїда і бл.п. Віталій Гречнів            

110 Анна Снігач, Ніколас Забродський       

100 Валентина Бунь, Парафія Святої Покрови-Фінікс, бл.п. 

Іван Сірик, Марія Антонишин, Петро і Наталія Буняк, 

Володимир і Ліда Коновал, Маруся і Іван Міщенко, Таня 

Гарбуз, бл.п. Віра Кропівна, Добродійка Галина і прот. 

Ярослав Думанський, Ігор Яремкевич, Богдан Гальчак, Зіна 

Лупо, Леонід Клочко, Соня і Ендру Ґаудер Одарченко, 

Наталія і бл.п. Павло Коновал, Іларіон Хейлик, Катерина О. 

Северин, Галя О. Северин-Вітінґ                                           

80 Михайло Дзвінка, Марія і Тоні Зулім         

75 бл.п.В’ячеслав Партикевич, Катерина Довбенко, Петро 

Кардаш, Раїса і бл.п. Василь Євтушенко, Віра Руденко,  

Магдалина Кавшан                            

70 Зоя Филипович            

60 Наталка Ортіз, Марія Лукасевич, Клара і Володимир 

Хомяк, Людмила і Андрій Задерей                             

55 Александра Медвідь                                                                                                            

50 Сусана і Алберт Дідомізіо, Памела і Івась Яресько, Віра і 

Тоні Лаврішин, Роман Боднарук, Aлександер і Євгенія 

Тищенко, Рімма Івченко, Наталка Флендерс, Леонід 

Шаргородський, Василина Швейко, Дуся і Іван Швець, Люба і 

Яків Середа, Люба Ведмедик, Лілія Кіхевка, бл.п. Інна 

Врублівська                                                                                 

45 Михайло Цар, Люся і Михайло Гарасимів, бл.п. Андрій 

Полярний, Люба і Олексій Шевченко, бл.п. Василь Кива      
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40 Пантелеймон Завірюха, Ірена і др. Володимир Ґерент, 

бл.п. Леонід Лисенко, бл.п. Валентина Бранчанська                                                           

30 п/м. Місако і ієрей Павло Королюк, др. Андрій Олесюк, 

Галина Бистрицька, Антоніна Леcь               

25 Ніна Брикнер, Ліна Швейко, Валентин Кап, Ольга Кобзяр, 

Ярослав Цетенко, Наталка Рибій, Віра Руденко, Уляна і 

Роман Романів, Наталка Погребінська, Любомир 

Кульчитський, п/м. Лідія Ковальчук, Микола Криворук, 

Євгенія Мельничук, бл.п. Юрій Благодатний                                                           

Парафія Святого Андрія Первозваного в 

Блумінгдейлі відповідає за всі кошти 

друку і розповсюдження нашого 

видання. Отже, просимо всі пожертви 

пересилати на вище подану адресу 

Вікаріату і Управа Громади Святого 

Андрія випише Вам відповідне 

поквитування. Зазначити, що пожертва 

призначена на Інформаційний 

Бюлетень. Виписувати чеки на: 

St. Andrew Ukrainian Orthodox Church 

 

 


