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РІЧНИЦЯ ГЕНОЦИДУ 

  

 9-го жовтня 2106 р. у храмі святих 
Володимира і Ольги українська 
спільнота міста Чикаго і околиць 
молилися за спокій душ понад десять 
мільйонів невинних немовлят, дітей, 
наших братів та сестер замучених 
штучним голодом московським 
режимом.    
 Спільна Заупокійна Панахида була 
відслужена під предстоятельством 
отця Івана Кротиця в співслужінні 
душпастирями Української Греко-
Католицької Церкви та душпастирями 
Помісної Української Православної 
Церкви Київського Патріархату та 
Української Православної Церкви і 
Вселенського Патріархату. 
 Після богослужінь в церковній залі 
відбулася мистецька частина 
присвячена Геноциду-Голодомору 
української нації. 
 Ми не маємо права нехтувати чи 
забувати Найбільший Злочин 

московського режиму проти Української 
Нації. 
 Царство Небесне і вічна пам’ять 
жертвам Геноциду!  
 

 
 

НЕДІЛЬНА ШКОЛА 

ГРОМАДИ СВЯТОГО 

АНДРІЯ 

Дві школи є у дітлахів, 
Потрібні так в житті. 

Одна із них — для голови, 
А друга — для душі. 

В одній навчають мови нас, 
Читають букваря. 

А в другій школі про Христа 
Вивчає дітвора.  

 В Катедрі Святого Андрія Первозваного 
Помісної Української Православної 
Церкви Київського Патріархату щонеділі 
під час Божественної Літургії в 
конференційному залі проходять уроки 
катехизму. Діти віком 4-11 років  пізнають 
про створення світу, життя перших 
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людей, про братів Каіна і Авеля, Велику 
повінь і ковчег Ноя, про Ангелів - 
хоронителів, історію життя Святих і 
мучеників, про дім Божий. А потім  у своїх 
малюнках передають своє бачення...  
 

 
  
 На наступних уроках ми будемо вчити 
про Мати Божу Покрову, заповіді Божі, 
Архангела Михаїла та ін. 

Щасливий той, хто з літ малих 
Тут має школи дві. 

О, Боже наш, благослови 
Здобуть знання нові.  

 

 
 

ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 

   

       Голова Громади Іван Яресько  
 

 16 жовтня біля пам’ятника 
присвяченого «НЕБЕСНІЙ СОТНІ І 
ГЕРОЯМ УКРАЇНИ» на посилості 
Громади Святого Апостола Андрія 
Первозваного Помісної Української 

Голова Громади пан Іван Яресько 
привітав всіх присутніх, а зокрема 
конгресмена Петера  Роскам і його 
дружину Елізабет, Високоповажного 
посла України в США Валерія Чалий і 
його дружину Людмилу, 
Воскодостойного консула України в 
Чикаго Ларису Герасько і запросив 
Настоятеля Парафії Святого Андрія 
прот. Віктора Полярного до слова, де 
він звернувся слідуючими словами до 
учасників урочистостей: Православної 
Церкви Київського Патріархату 
українська спільнота вшанувала «ДЕНЬ 
ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ».   
 Very Reverend fathers, honorable 
congressman Peter Roskam and your 
wife Elizabeth, your Excellency 
Embassador of Ukraine Valeriy Chaliy 
and your wife Liudmila, Honorable 
general consul of Ukraine in Chicago 
Larysa Herasko, dear members and 
comrades in arms of the Ukrainian 
American Veterans, dear members of the 
Ukrainian Community in Greater Chicago 
area, dear brothers and sisters.  
 Слава Ісусу Христу!!   
 It is a great honor and an imense 
privilege to be a part of today’s 
celebration of the DAY OF DEFENDERS 
OF UKRAINE.    
 Almost one thousand years ago the 
ruler of Ukraine Jaroslav the Wise, after 
defeating the warring tribe of 
PECHENIHS, as a token of appreciation 
to his Creator and Mother of God – Virgin 
Mary, built the famous Cathedral of St. 
Sophia in Kyiv, and Holy Annunciation 
Church at the Golden Gates, and elected 
the Virgin Mary as the Protectress of the 
Ukrainian people.   
 Since those times and to the present the 
Defenders of Ukraine elected the 
Protection of Mother of God as their 
Patron Saint, and according to the Church 
calendar it is celebrated on October 14.
 That is why on the on the day of the 
feast of Protection Mother of God and 
commemoration of the Defenders of 
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Ukraine are interconnected. Today, in our 
prayers, we shall ask the Mother of God – 
Virgin Mary, as did our ancestors to 
protect the Ukrainian people from the 
enemies, to attain long lasting peace and 
to secure the borders of Ukraine. At the 
same time we shall pray for the souls of 
those Ukrainian people that sacrificed 
their lives in defense of freedom and 
liberties in Ukraine.  
 Преподобні душпастирі Українських 
Церков, Високоповажний congressman 
Peter Roskam and your wife Elizabeth, 
Ваша Високоповажносте пане Посол 
України Валерій Чалий і Ваша дружина 
Людмила, Високодостойна 
Генеральний Консул України пані 
Лариса Герасько, дорогі побратими і 
ветерани Американських Збройних 
Сил, дорогі представники політичнх і 
церковних організацій, дорогі брати і 
сестри.    
 СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!   

 Мені припала велика честь привітати 
Вас на посилості Помісної Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату від імені Святійшого Отця 
нашого Патріарха Київського і всієї 
Руси-України Філарета та від Громади 
Святого Андрія, на цьому острові 
української землі, з святом ДНЯ 
ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ та Святом 
Покрови Пресвятої Богородиці!
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 ПОСОЛ УКРАЇНИ ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ 

Український народ від давніх князів, від 
війська козацького до січових стрільців і 
вояків УПА завжди обирав Пречисту 
Діву Марію і її Покров за свою 
Покровительку і Опікунку, так як і 
сьогодні захисники українського народу 
обирають Пресвяту Богородицю своєю 
Покровителькою.    
 Князь Ярослав Мудрий після 
перемоги над печенігами у 1036 р. із 
вдячности Богові та Його Матері будує 
величний собор св. Софії і храм 
Благовіщення на Золотих Воротах, в 
якому у 1037 р. офіційно проголошує 
Пресвяту Богородицю Заступницею і 
Покровителькою нашого народу. 
 Свято Пресвятої Богородиці і День 
Захисника України нерозривно 
сполучені між собою і символізують 
зв’язок поколінь, славної пам’яті наших  
батьків, дідів та прадідів, які поклали 
свої голови на жертівнику 
незалежности України, з нинішними 
хоробрими Захисниками  Державности 
України.  

ЮНІ БАНДУРИСТИ ОДУМ 

 І сьогодні у сучасних нелегких 
обставинах життя українського народу 
ми звертаємося до Матері Божої з 
проханням та благословенням про мир, 
добро, благополуччя, про злагоду, 
братолюбство, одномислення і про 
щасливе життя українського народу. 
 Піднесім наші щирі молитви під час 
Молебня до Пресвятої Богородиці за 

многі і щасливі літа всім хоробрим 
лицарям, що сидять в окопах на 
Донбасі і попросимо Ісуса Христа щоб 
прийняв у Царстві Небеснім душі 
кращих дітей України, які віддали своє 
життя за Соборність і Незалежність 
Української Держави.   

 БАНДУРИСТКА АНАСТАСІЯ ЛУЦЕНКО 
 

   Від щирого серця вітаю з цими 
знаменними святами всіх тут присутніх, 
всіх громадян України, гідних нащадків 
великих прадідів, у чиїх жилах, за 
словами нашого Пророка Тараса 
Григоровича Шевченка, тече свята і 
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чиста українська кров і правдивий дух 
наших героїчних попередників! 

Слава Ісусу Христу і Слава Україні!  

ЧАСТИНА ДІТЕЙ З ШКОЛИ 
УКРАЇНОЗНАВСТВА СВЯТОГО АНДРІЯ

 

                                     «ЧАР ЗІЛЛЯ» 

 Прот. Віктор Полярний в сослужінні 
прот. Миколи Бурядника від Громади 
Греко-Католицької Громади Святого 
Йосипа Обручника та клірика Катедри 
Святого Андрія ієрея Михайла 
Лещишина відслужили подячний 
Молебень до Пресвятої Богородиці, і 
церковний хор під провідом пана 
Богдана Кулешко вшанували поляглих 
героїв України жалібним співом Вічная 
Пам’ять.     
 З привітами виступали Консул 
Високодостойна пані Лариса Герасько, 
Високоповажний Посол України 
Валерій Чалий, Конгресмен Петер 
Роскам і інші. Привіти і моління 
завершилися виголосом многоліття 

прот. Миколою Бурядник.   
 Після моління коло пам’ятника 
українська спільнота перейшла до 
Культурного Центру, де українські діти 
вітали гостей.   

 

                  ЦЕРКОВНИЙ ХОР 

 

                Прот. Микола Бурядник 
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    За дорученням Святійшого Отця 
нашого Патріарха Київського і всієї 
Руси-України Філарета прот. Віктор 
Полярний вручив Високодостойному 
Послу України в США Валерію Чалий 
за його корисну працю для добра і 
розквіту українського народу на 
міжнародній ниві орден  «ЗА 
ЖЕРТОВНІСТЬ І ЛЮБОВ ДО 
УКРАЇНИ». 

 В мистецькій частині виступали 
бандуристи «ЧАР ЗІЛЛЯ», діти школи 
«ЕЛЕГІЯ» під вміливим керівництвом 
пані Світлани Поляк, діти школи 
українознавства та церковний хор при 
Громаді Святого Андрія, юні 
бандуристи при організації «ОДУМ» під 
керівництвом пані Оксани Родак, а 
переповнена до вінця святочна 
громада ногороджували всіх 
вистпаючих  рясними оплесками. 
 На завершення урочистостей ієрей 
Михайло Лещишин подякував усім 
учасникам сьогоднішнього свята, та 
паням сестрицям які приготували 
смачні страви для всіх присутніх. 
 Урочистості завершилися спільним 
«БОЖЕ ВЕЛИКИЙ...» 

        Слава Богу і Слава Україні! 

 
 

ХРАМОВЕ СВЯТО СОБОРУ 

СВЯТОЇ СОФІЇ в ЧИКАГО 

 

 В останній день вересня християни, 
які живуть за Юліанським календарем, 

відзначають свято Віри, Надії, Любові 
та їх матері Софії. Для парафії Святої 
Софії, що носить ім’я цієї 
великомучениці в цей день подвійне 
свято – минає 65 років з дня створення 
парафії.     
 У неділю 2 жовтня у церкві Святої 
Софії відбулось урочисте святкування 
Храмового свята на честь 
покровительки Святої Софії та її трьох 
доньок – Віри, Надії, Любові. 
Вшанування цих чотирьох святих 
співпало також із 65 річницею 
заснування самої парафії. Адже саме у 
ці дні минає 65 років з того знаменного 
дня, коли церква Святої Софії 
відчинила свої ворота в Храм 
Господній для усіх мирян.  
 О 10:00 год. розпочалась Свята 
Божественна Літургія, яку очолив 
Настоятель Парафії св. Андрія 
Первозванного Митрофорний 
Протоієрей Віктор Полярний. Разом із 
ним співслужили Настоятель Парафії 
св. Софії Митрофорний Протоієрей 
Олексій Касперук спільно з отцем 
Ярославом Василиком і отцем 
Михайлом Плескуном. 
 

 Після Божественної Літургії о. Віктор 
Полярний виголосив проповідь, в якій 
звернув увагу на важливість 
відвідування церковних богослужінь і 
додержування Божих і церковних 
заповідей парафіянами нашої церкви. 
Він підкреслив, що саме Свята Софія і 
три її доньки, які носили імена трьох 
головних християнських чеснот – Віра, 
Надія, Любов – були замучені за свою 
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відданість Богу. Любов – це основа, на 
якій стоїть світ, а віра в Бога і надія, 
тільки береже і підсилює любов до 
Бога, який є творцем усього світу. 
Отець Віктор закликав нас довести 
своїми ділами, помислами і словами 
свою відданість Всевишньому. Адже, 
коли ми вірні нашій церкві, то ми є вірні 
народові, а хто вірний народові – 
вірний Богу. Хто служить Богу – той і 
любить Бога. Ці слова заставили 
задуматись кожного присутнього у 
церкві, адже усвідомлення того, що Бог 
є джерело життя і любови, дає краще 
розуміння того, що любов до Бога і до 
ближнього – це і є основа нашого 
суспільного і духовного життя. Також 
отець Віктор в присутності всіх 
парафіян і прихожан привітав нашого 
Митрофорного Протоієрея Олексія 
Касперука. Саме так співпало, що о. 
Олексій Касперук у цей день відзначив 
25-ти річчя своєї невтомної праці у 
Божому винограднику. Святкове 
богослужіння закінчилось многоліттям 
Митрофорному протоієрею Олексію і 
усім жінкам, що носять імена Софії, 
Віри, Надії і Любові. Усе Богослужіння 
супроводжувалось гарним та 
милозвучним співом у виконанні 
церковного хору під керуванням Ольги 
Сивик. Під сам кінець служби, у їхньому 
виконанні пролунала пісня-молитва 
Миколи Лисенка на слова Олександра 
Кониського «Боже великий, єдиний, 
нашу Вкраїну храни», яку ще наші 
прадіди вважали своїм духовним 
гімном.    
 На завершення богослужіння було 
здійснено чин освячення води і 
окроплено дві ікони, Хрест до 
Тетраподу і чотири хоругви, які 
пожертвували нашому храму 
парафіяни Михайло Комарнитський та 
Марія і Віктор Войтихів.  

 Святкування продовжилось у 
прицерковній залі. Святкову програму 
відкривав Голова парафіяльної управи 
– Віктор Войтихів, а пані Олександра 
Косогор була ведучою програми і 

представляла усіх гостей, що до нас 
завітали. Пан Віктор розповів усім 
присутнім про історію заснування нашої 
парафії від моменту її створення по 
сьогоднішній день. Відзначив усіх 
людей, що вірно служили і 
продовжують служити на благо і 
розвиток нашої парафії. Також пан 
Віктор вручив грамоту отцю Олексію, 
який відзначив 25 років свої 
душепастирської праці на теренах 
православної церкви. Він підкреслив, 
що хоча отець Олексій не так довго є 
при нашій парафії, але за цей короткий 
проміжок часу йому вдалось згуртувати 
і скріпити нашу парафіяльну громаду, 
залучити до церкви наймолодше 
покоління.     
 Далі до слова було запрошено отця 
Олексія Касперука, який виголосив 
слова вдячності усім всечеснішим 
отцям і гостям, що прийшли розділити 
із нами радість від спільного 
проведення парафіяльного свята. О. 
Олексій подякував усім присутнім за 
щирі поздоровлення на його адресу з 
нагоди 25-ти річної наполегливої і 
відданої праці українській церкві. А 
також побажав усім нам, щоб у наших 
серцях завжди лунали слова Господа 
нашого – «Любіть один одного! Як я 
Вас полюбив, так і Ви полюбіть один 
одного».    
 Привітання і привіти лунали від 
представників і священнослужителів 
різних парафій в Чикаго. Нам за честь 
було приймати високошанованих о. 
Віктора Полярного від парафії Св. 
Андрія Первозванного в Блумінгдейл, 
о. Івана Лимара (православна катедра 
святого князя Володимира в Чикаго), о. 
Анатолія (Українська Православна 
Катедра св. Покрова в Чикаго). Пані 
Христина Верещак представляла 
парафію Св. Ольги і Володимира. 
Отець Микола Бурядник зачитав 
привітання від української греко-
католицької церкви св. Йосипа в. 
Чикаго. Отець Микола підкреслив, що 
це є дуже важливою і необхідною 
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справою усім разом збиратись і 
об’єднуватись під час проведення 
таких заходів. Адже у такий спосіб ми 
не тільки доводимо тісну співпрацю усіх 
парафій і парафіян, але й 
демонструємо цілісність і 
нероздільність української громади. 
Привіти лунали від Фундації і 
Кредитівки «Самопоміч». Парафія дуже 
вдячна Фундації та Кредитівці за дуже 
щирий дар. Рівнож, голова УККА, відділ 
Ілліной, пан Ігор Дячун тепло і щиро 
вітав парафію.  
 Потішили своїми виступами і 
концертною програмою наші 
наймолодші прихожани, які є 
одночасно учнями вокальної студії 
«Елегія» під керуванням Світлани та 
Віти Поляк із допомогою від Олі Сивик. 
Ця студія дуже успішно існує при нашій 
церкві уже декілька років поспіль. 
Навчання і заняття у цій студії дають 
змогу ознайомити наших дітей з 
історією українського народу, його 
традиціями і піснями, що є дуже 
важливим на сьогоднійшній день. Тому 
що, саме наші діточки, зростаючи з 
любов’ю до усього українського і з 
любов’ю до Бога, будуть продовжувати 
і зміцнювати нашу церкву. Серед юних 
артистів хотілось би відмітити і 
подякувати Соломійці Михайлюк, Юлії 
Курдіані, Юлії Маковійчук, Ангелінці 
Бакун, Ані Гордій, Катрусі Глют, Галині 
Мазурик, Кароліні Катрич, Марічці 
Гарматюк, Юлі Лисій, Іванкові Когуту, 
Марічці Касперук.   
 Не можемо ми не відзначити роботу 
нашого сестринського комітету, який 
приклав багато зусиль для проведення 
свята. Наші сестриці порались на кухні, 
поки усі гості частували смачні 
українські страви і весело проводили 
час. Віктор Войтихів від імені усіх 
гостей подякував сестринському 
комітету за смачно приготовлений обід, 
а також за щедру матеріальну 
допомогу на розвиток церкви та її 
благоустрій. Низький уклін пані Любі 
Путренко, Марії Войтихів, Христині 

Сабецькій, Оксані Фармизі, Мілі Челак, 
пані матці Любі Касперук, Євгенії 
Бузько, Оксані Когут, Люді Путренко, 
Олі Старик за вашу невтомну працю. 
 І на завершення хотілося б 
підкреслити, що кожен із нас, 
перебуваючи за тисячі кілометрів від 
України, тужить і сумує за своєю 
рідною землею, за рідними і близькими, 
та Бог є всемилостивий і не забуває 
нікого, роздаючи кожному свої дари. 
Таким Господнім дарунком для нас 
українців у Чикаго, є наша церква 
Святої Софії. Сюди ми поспішаємо із 
своїми радостями і бідами, тут ми 
отримуємо відповіді і слушні поради на 
свої запитання. Тут завжди чекають на 
нас наші священнослужителі, які вчать 
нас любити Бога і вірити в нього. Отже, 
не забуваймо щодня дякувати нашій 
церкві, нашим отцям, що ми маємо 
можливість бути частиною великої 
української громади на такій далекій від 
України, Американській землі. 
П. Наталія 
 

 
 

ПРОМОВА ПАНІ НАТАЛІЇ 

ЯРЕСЬКО ПІД ЧАС 

СВЯТКУВАННЯ В ЧИКАГО 

25-ЛІТТЯ  НОВІТНЬОГО 

ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ  

 

 Dear Reverend Fathers, Congressman 
Roskam, Consul Generals and representatives 
of the diplomatic community, Members of 
the organizational committee, and the Kyiv-
Chicago Sister Cities committee,  
 Dear Guests:     
 It is a great honor to be here with you today 
in my hometown having just arrived from my 
home - Kyiv.     
 It is a privilege to celebrate with you 25 
years of Ukrainian independence and more 
importantly, more than 1000 years of our 
statehood and our battle for freedom. 
 What are we celebrating?   
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 What do we have to celebrate?  
 We are celebrating the multi-ethnic, multi-
religious, multi-lingual free and proud 
Ukrainian nation.   
 We are celebrating an unbreakable nation. 
And today, more than ever, we are 
celebrating a united nation.   
 We are celebrating a strong nation. 
 Think back 25 years.  Be honest.  How many 
of us sitting here could have predicted a 
peaceful end to the Soviet Union?  We feared 
that Soviet communism would continue to 
deprive our nation of its right to exist, its 
language, its history, its culture, its right to 
freedom and prosperity.  We feared it would 
break our DNA and snuff out our unique 
freedom-loving identity.   
 But we are a strong nation.   
 We broke those chains without violence, in 
peace on August 24, 1991 with the vote of 
the Ukrainian Republic Parliament that 
declared Ukraine independent.   
 On December 1, 1991, over 90% of the 
Ukrainian population voted in favor of 
independence in every region of the country, 
including Crimea, by a majority vote.  
 We are a strong nation.   
 A U.S. President had warned “pursuit of 
independence is a form of suicidal 
nationalism.”  Some feared the worst.  Yet 
our strong nation began a long journey, a 
historic journey, of building our nation state, 
its democratic institutions, its civil society and 
its market economy.    
 Has it been easy?  How could it possibly be 
easy?     
 100 years ago we were divided between 
empires    
 80 years ago we were starved to death by 
Stalin’s man-made famine-genocide  
 70 years ago we were decimated by World 
War II on our soil – with the highest civilian 
casualties of any nation in Europe  
 30 years ago we suffered one of the worst 
known nuclear power disasters  
 And just 2 years ago we were attacked by 
the largest standing army in Europe, the 

Kremlin illegally annexed Crimea, occupying 
some 7% of our territory representing nearly 
20% of our GDP.    
 And yet, as Cardinal Lyubomyr Husar 
recently wrote: “We never stopped being 
Ukrainians, sons and daughters of our nation, 
not when forbidden to use our native 
language and not when we had to fight for 
our right to exist.”   
 We are a strong nation.   
 We have a strong desire to be free, to enjoy 
the fruits of our own labor, to build a state 
that values human dignity and international 
law. So we press forward against all odds, 
regardless of the odds.  
 Building our state has not and cannot be 
easy.  One can be frustrated with the speed 
of change, but one cannot deny the change.  
Our Orange Revolution reawakened the 
national spirit and without it I am certain the 
Revolution of Dignity could not have been 
possible.    
 The Revolution of Dignity almost three 
years ago now clearly marked a new era. 
Ukrainians paid with their lives to ensure this 
path to freedom was not taken away from 
them. Since the Revolution of Dignity, we 
have seen remarkable changes, too 
numerous to outline, so I will name just a 
few:      
 First and foremost, we now enjoy a vibrant, 
active and demanding civil society – the best 
checks and balances possible -- an active 
society that knows it wishes to create a 
society based on rule of law, a level playing 
field, European values and principles.  
Together with the advent of technology, civil 
society now acts to ensure transparency, 
support real reform, question decisions and 
more. It is civil society, volunteers, who came 
to defend against the aggressors in eastern 
Ukraine when our military was yet unable.  It 
is civil society, volunteers, who developed the 
new e-procurement system that fights 
corruption in state purchases and is 
responsible for saving much-needed funding.  
It is civil society who serves as “angels of 
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war” treating the wounded at the front and 
evacuating them from the heart of the 
battlefield.  It is civil society that provided the 
first supply chains to feed and clothe our 
military when the war began and the treasury 
was empty as a result of the last regime.  It is 
civil society that created GoCamps to teach 
Ukrainians to speak English. I could go on and 
on and on.  This is the true lasting legacy of 
the Revolution of Dignity.     
 We are a strong nation.   
 Second, we enjoy religious freedom and 
tolerance for all faiths. Compare this to many 
of our neighbors….I had the honor of being in 
The Hague this spring when representatives 
of a broad spectrum of faiths and beliefs 
were visiting to jointly and in unison declare 
Ukraine’s commitment to European values 
and principles. I took great pride in hearing 
from Dutch parliamentarians how positively 
in awe they were to see a Ukrainian 
delegation made up of representatives of the 
Kyivan Patriarchate Orthodox Christian, 
Ukrainian Catholic, Protestant, Jewish, and 
Muslim faiths – all speaking in one tongue of 
the future and promise of Ukraine.    
 We are a strong nation.  
 Third, we have broken the chains of our 
dependence on Russian natural gas.  During 
the last year and heating season, we 
imported no natural gas from Russia, instead 
importing from Europe via reverse flow.  Our 
reforms in this sector over the past two years 
have eliminated all the intermediaries in the 
import of gas, which was the fuel of the 
largest corruption in our country the past 20 
years.  We have stopped subsidizing a non-
transparent state-owned oil and gas 
company, instead uniting market prices, 
encouraging energy efficiency, and 
supporting those in need in our population 
directly.       
 We are a strong nation.   
 Fourth, we have stabilized the economy 
after an unprecedented economic crisis and 
have returned to the path of economic 
growth, job creation, lower inflation and a 

stronger banking system.  We built an 
international coalition with the support of the 
USA, EU, IMF, World Bank, and raised $25 
billion in 2015.  We restructured our debt, 
saving USD 3.8 billion and postponing 
principal payments for four years while we 
regain economic and financial strength.  In 
one year, we reduced the public finance 
deficit by some 80% from over 10% of GDP to 
just 2.1% of GDP in 2015.  After three years of 
recession, our GDP started to recover in the 
third quarter of 2015 and estimates for 2016 
are of 1-1.5% growth.  We have done this 
while resettling some 1.8 million internally 
displaced people from Crimea and Donbas in 
our communities.  As a result of this progress 
and our promise, we have seen renewed 
foreign investment flows from Cargill, 
Fujikura, Ericsson, to name just a few. 
 We are a strong nation.   
 Fifth, we have implemented a broad 
diplomatic and information campaign to build 
support, inform and educate the world to the 
horrors of this unethical and unprovoked 
war, to the plight of our citizens taken as 
prisoners of war and conscience.   
 Let me take a moment to welcome 
yesterday’s return home of two of those 
prisoners, Volodymyr Zhemchugov and Yuriy 
Suprun.  One year ago, Volodymyr 
Zhemchugov was taken prisoner by the 
Russian-financed terrorists in Luhansk and 
left prison yesterday mutilated without limbs 
and almost blind saying:  “Don’t look at me 
and see a wounded person –war is war.  And 
always after war comes victory.” As he left his 
captors, he told them:  “Ukraine doesn’t 
abandon its own.”   
 We are a strong nation.  
 And finally, and perhaps most critically, we 
have not only built our military from scratch, 
we have stopped the aggressor in his tracks, 
returning some 60% of previously occupied 
territory to our control.  We have devoted 5% 
of our GDP to defense and security, which 
was robbed, infiltrated and ruined by the 
previous regime.  We started with nothing in 
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2014, literally. And today, our military 
proudly defends not only Ukraine, but all of 
Europe.    
 We are a strong nation.   
 The Kremlin knows and has always feared 
that we are a strong nation.  And thus, after 
seeing the strength of the Ukrainian nation 
again, it attacked us with this hybrid war – 
military, information, trade, and cyber.  They 
attacked our peaceful nation for no reason 
other than because    
 We are a strong nation.  
 Yet, they cannot win. In the words of our 
“nail that will not bend” Ukrainian filmmaker 
jailed four years ago for 20 years by the 
Kremlin because of his stance against the 
illegal annexation of Crimea Oleh Sentsov: 
“Each enemy has different goals. But we are 
on paths different from the ones they’re 
taking. I know who will win. The desire for 
freedom and progress is unstoppable.”   
 We are a strong nation.   
 So I stand here today proud of our strong 
nation and ask you to be an integral part of it 
and celebrate it.  Each and every one of you 
has a role to play.  Each and every one of you 
can make a difference on our historic 
journey.  You should urge Washington to 
continue and expand its support for 
Ukrainian reform, for the Ukrainian heroic 
military, for Ukrainian success in improving 
education and healthcare.  You should 
establish links with parishes in the villages of 
Ukraine, and support local communities with 
information, exchanges, financial and moral 
support.  You should visit Ukraine and 
support the economy with historic, cultural 
and nature tourism.  You should make the 
world aware of the strength, perseverance, 
culture and intellect of the Ukrainian nation, 
of our ancestors who married monarchs and 
ruled throughout Europe to our young IT 
geniuses who are responsible for the creation 
of What’s App, Skype, and so much more.  
You can do so very much.  You have a lot to 
celebrate.    
 And all this is possible because we are a 

strong nation.    
 In conclusion, on the 160th anniversary of 
birth of one Ukraine’s great poets - Ivan 
Franko, I will echo his words: 
“Довго нас наруга жерла 
Досі нас наруга жре. 
Та ми крикнім:  
Ще не вмерла, 
Ще не вмерла і не вмре." 
Slava Ukraini!  Heroyam Slava! 

 

 
 

UKRAINIAN AMERICAN 

VETERANS 

 

  15 жовтня Ветерани Українсько-
Американських Збройних Сил 
відзначила 69 річницю із часу 
заснування своєї організацї. 
 На початку Бенкету  в Українському 
Культурному Осередку при Громаді 
Святих Володимира і Ольги Української 
Греко-Католицької Церкви  
Головнокомандувач 32 відділу 
Українсько-Американських Ветеранів 
полковник Петро Бенчак запросив прот. 
Віктора Полярного на молитву, де він 
висловив слідуючу молитву: 

Let us pray! 
O, Almighty and Merciful God - on this 

Ukrainian American Veterans Celebration 
in your name we honor our veterans. We 
thank you – as we thank them – for their 
sacrifice.     
 At the same time, we pray, O Merciful 
God, give eternal rest in the Heavenly 
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Kingdom to the souls of those that made 
the ultimate sacrifice in defense of our 
liberties.    
 Guide with your wisdom those that 
control world policies, grant them courage 
and devotion so that their plans and 
actions may be purified and strengthened 
for the Peace of the entire World.  
 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 true democracy 
for the greater good of all people. 
 With your Divine Shield protect our 
countries of the United States of America 
and Ukraine.     
 And we commend to your gracious care 
and keeping men and women who serve 
in the armed forces of our countries.  
 Defend them day by day with your 
heavenly shield; support them in their 
trials and temptations; give them courage 
to face their fears; and grant them a 
sense of your abiding presence.  
 O Merciful God, we believe and pray 
that your Divine intervention will bring 
peace, cooperation and brotherly love for 
the American and Ukrainian people. 
 Also, we ask for your blessings of good 
health and many happy years for the 
Ukrainian American Veterans, their 
families and for all good people 
celebrating today’s festivities and we ask 
for your blessings for the food and drinks 
that we are about to receive. 
 And finally, O Almighty God, bless our 
countries of the United States of America 
and Ukraine.    

 Amen. 
На Бенкеті були присутні 

Високоповажний Посол України 
Валерій Чалий та його дружина 
Людмила, Високодостойна Консул 
України в Чикаго пані Лариса Герасько, 
Генерал Американського Війська 
Леонід Кондратюк та багато інших 
заслужених і достойних представників 
українських організацій. 

Хор СПІЛКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ в 
Чикаго під керівництвом пана 

Володимира Поповича дуже вміло 
виконував американський і український 
гімн, та багато інших пісень на двох 
мовах. 

Слава Ісусу Христу і Слава Україні,  
and God bless both the United States of 
America and Ukraine. 

 

 
 

На Житомирщині 

продовжується об’єднання 

православних громад 

інших юрисдикцій в лоні 

Київського Патріархату 

    
 Враховуючи проголошене бажання 
відновити церковну єдність на канонічних 
основах, Українська Православна Церква 
Київського Патріархату прагне до 
подолання існуючого церковного 
розділення та утворення в Україні 
автокефальної єдиної Помісної Української 
Православної Церкви з Патріаршим 
престолом у м. Києві.                               
 З цією метою Київський Патріархат 
неодноразово (у 1995 р., у 2000-2001 рр., у 
2005 р., у 2011 р., у 2015 р.) розпочинав 
діалог з УАПЦ про об’єднання. На жаль, 
кожного разу цей діалог зупинявся з 
незалежних від Київського Патріархату 
причин. Предстоятелі та архієреї 
Київського Патріархату і УАПЦ 
неодноразово підписували спільні 
документи, покликані привести наші 
Церкви до єдності. Такі документи 
підписувалися і у присутності Вселенського 
Патріарха, що засвідчує прагнення 
Константинопольської Матері-Церкви до 
того, щоб Київський Патріархат і УАПЦ 
об’єдналися. Однак усі спроби 
завершувалися безрезультатно. Але багато 
духовенства і віруючі УАПЦ були і 
залишаються вірними ідеї автокефалії 
Української Церкви. «В УАПЦ є багато 
розсудливих людей – ми будемо 
спілкуватися безпосередньо з окремими 
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парафіями та священиками, які хочуть 
належати до єдиної Української 
православної Церкви. Об’єднання ітиме з 
низів, від священиків та віруючих. Їх і 
закликатимемо об’єднуватися в єдину 
Церкву» - заявив Святійший Патріарх 
Київський і всієї Руси-України Філарет. 
 Сьогодні і на Житомирщині 
продовжується об’єднання православних 
громад інших юрисдикцій в лоні Київського 
Патріархату. В ці дні під архіпастирський 
омофор архієпископа Житомирського і 
Овруцького Ізяслава, виявила бажання 
перейти ще одна парафія, яка раніше 
належала до Української Автокефальної 
Православної Церкви. Керуючий 
Житомирською єпархією УПЦ КП 
задовольнив прохання громади ікони 
Божої Матері «Скоропослушниця»  м. 
Бердичів (настоятель протоієрей  Микола 
Семенюк) та благословив надалі 
продовжувати своє служіння в лоні УПЦ 
Київського Патріархату. У поданих 
проханнях спонукою до такого рішення 
священнослужитель вказує прагнення 
долучитися до становлення в Україні 
єдиної Помісної Православної Церкви. 
Релігійна громада приймала рішення 
осібно, з дотриманням усіх вимог чинного 
законодавства України. 
 

 
 

В Катедрі Святого Андрія 

Помісної Української 

Православної Церкви 

Київського Патріархату 

 

ВІТАЄМО НОВИХ 
ПОВНОПРАВНИХ ПАРАФІЯН 

 
Mr. Ihor and Mrs. Iryna Musiakevych      
Mr. Dmytro Bidash and Mrs. Iryna 
Sokolovska 
Mr. Vitaliy and Mrs. Nataliya Skochylis  
Mr. George and Mrs. Alexandra 
Kolomayets  

Mr. Volodymyr and Mrs.Yulia Maletsky  
Mr. George and Mrs.Ludmila Romanenko 
Ms. Helene Barabasz  
Mr. Myroslav and Mrs. Oksana Kilyk  
Ms. Veronica Nikolaenko  
Mr. Vasyl and Mrs. Oksana Tomey  
Mr. Alexander and Mrs. Nadiya Chorniy  
Mr. Serhij and Mrs. Iryna Cherniachivskyj 
Mr. Vitaliy and Mrs. Hanna Bruchko 
Вітаємо і щиро бажаємо найкращих 
успіхів і Божого благословення Вам і 
Вашим родинам. 
 
  

ОХРЕЩЕНО 
 

2 жовтня  Александра Осадчук сина 
Ірини і Олега Осадчук 
 

15 жовтня Максима Москалу сина 
Богдана Глинська і Анрел Москалу 
 

ПОВІНЧАНО 
 

22 жовтня Анастасію Рокоша і Назарія 
Фуг 
 

Многі і щасливі літа всім, що 
прийняли Божественні Таїнства у 

Катедрі Святого Андрія! 
 

              ПОХОРОНЕНО  
  
 В місяці жовтні упокоїлася і похоронні 
Богослужіння завершено в Катедрі Святого 
Апостола Андрія Первозваного:  

бл. п. Надії Міненко 

і похоронено на кладовищі Святого Андрія. 
 
 Великий плач і ридання, велике зітхання і горе – 
розлучення душі. Тікаймо від усякого гріха 
земного, щоб Царство Небесне успадкувати. 
Помолимося Христу, щоб оселив душу новоспочилої 
раби Божої Надії у Царстві Небеснім.  
 

 
 

В місяці листопаді в Катедрі Святого 
Апостола Андрія Первозваного 

Божественна Літургія 
відправляється кожної неділі о 

10:00 годині ранку. 
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Ласкаво просимо помолитися разом з 
нами за примирення в Україні. 

 

 

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 361-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         

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                               

1.500 Паша і Микола Таран                                                  

1,405 Анна і Олег Федак                    

1,395 Галина і Олексій Воскобійник           

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

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, 
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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      

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 

 

 


