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21-ша річниця 

інтронізації Святійшого 

Патріарха Філарета 

 22 жовтня 2016 року Українська 
Православна Церква Київського 
Патріархату відзначила 21-ту 
річницю інтронізації свого 
Предстоятеля - Святійшого 
Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета. З нагоди свята у 
Володимирському кафедральному 
соборі столиці відбувся ряд 
богослужінь. 22 жовтня відбулося 
Всенічне бдіння, яке очолив 
Святійший Патріарх Київський і 
всієї Руси-України Філарет у 
співслужіння єпископату УПЦ 
Київського Патріархату.         
 23 жовтня зранку у 
Володимирському соборі відбулася 
урочиста Божественна літургія. Як і 
напередодні, Предстоятелю 
співслужив єпископат Церкви і 
численне духовенство Києва та 
інших єпархії України.                    
Під час літургії Святійший Владика 
рукоположив у дияконський сан 
іподиякона Миколу Лоя.                 
Під час причастя духовенства до 
вірних зі словом звернувся 
секретар Священного Синоду, 
архієпископ Чернігівський і 
Ніжинський Євстратій. Владика 
підніс Богу подяку за Його дари до 
нашої Церкви та всієї пастви: “Якщо 
згадаємо ті давні роки, то Церква 
наша була подібна до плачучих і 
ридаючих, які йшли хоронити 
єдиного сина вдови, про що ми 
чули сьогодні в Євангельському 
читанні. Але Господь доторкнувся 
до нашої Церкви. Господь відкрив 
Свою волю, ласку і милість, і підняв 

нас з цього ложа, воскресивши до 
служіння Українському Народу, 
поставивши нам правдивого 
Архіпастиря, правдивого 
світильника й служителя, який є 
дійсним Патріархом, котрий веде 
нас шляхом правди, 
настановляючи не тільки своїми 
словами, а й своїм життям. У 
сьогоднішній день ми будемо ще і 
ще раз підносити молитви, щоби 
Господь оберігав нашого 
Патріарха, зміцнював нашу Церкву, 
зміцнював усіх нас – єпископів, 
священиків і всіх вірних – у творенні 
правди й у виконанні заповідей».   
Наприкінці літургії було звершено 
подячний молебень, який очолив 
Предстоятель Церкви. Завершуючи 
молебень, Святійший Владика 
помолився з духовенством та 
вірними до Всевишнього Бога про 
визволення України від ворогів.  
Після святкового богослужіння 
Патріарха Філарета від імені 
Священного Синоду та всієї 
повноти Київського Патріархату 
привітав Патріарший намісник, 
ректор Київської православної 
богословської академії, митрополит 
Переяслав-Хмельницький і 
Білоцерківський Епіфаній.      
Вітальне слово Патріаршого 
намісника та ректора Київської 
православної богословської 
академії митрополита Переяслав-
Хмельницького і Білоцерківського 
Епіфанія Святійшому Патріарху 
Київському і всієї Руси-України 
Філарету в День інтронізації: 
 Ваша Святосте! 

21 рік тому волею усієї повноти 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату Ви були 
обрані на древній Київський 
першосвятительський престіл – Ви 
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стали Патріархом Київським і всієї 
Руси-України.                                   
 У чому полягає сутність 
патріаршого служіння? Що означає 
бути Патріархом Української 
Церкви?                                    
 Своїм ревнісним і відданим 
служінням Ви повною мірою 
показуєте, що патріарше служіння – 
це, найперше, постійне звершення 
богослужінь, у тому числі 
загальноцерковних і загально-
українських. Це любов до 
особистої, приватної молитви. Це 
постійне благоговійне сповідання 
перед Богом. Це заохочення усіх 
вірних до благодатного життя у 
таїнствах Церкви.             
 Патріарше служіння – це й 
безперестанна проповідь. Ви, 
подібно до старозавітних пророків 
та новозавітних сповідників віри, 
стали совістю української нації. 
Ваше повчальне, а іноді й 
викривальне слово лунає й до тих, 
хто носить меч влади, так само, як і 
до простого народу.                    
 Бути Патріархом означає й бути 
для всіх повсякчасним духовним 
наставником. Мабуть немає такого 
ієрарха, до якого міг би зайти будь-
який віруючий зі своїми нагальними 
потребами, як Ви, Ваша Святосте. 
Кожному Ви вділите увагу й 
кожного настановите до праведного 
побожного християнського життя.  
Носити зовнішні ознаки патріаршої 
гідності означає й нести 
повсякчасний тягар обмеження 
себе у всьому, а найперше у 
відсутності вільного часу. Кожний 
ваш день розписаний ледь не 
похвилинно, хоча немає жодної 
такої справи, яка не була б Вами 
розглянута.                               
 Своїм подвигом архіпастирського 

служіння Ви показуєте, що бути 
Патріархом – це безмежно любити 
свій народ, свою паству. Це задля 
нас Ви жертвуєте собою.         
Особливим чином ця любов 
виявляється зараз, під час 
неоголошеної війни з підступним й 
лукавим агресором – Російською 
Федерацією.    
 Ви не лише словесно надихаєте 
наших воїнів, молитеся за них, 
допомагаєте матеріально, 
заохочуєте церковними 
нагородами, а й самі 
безпосередньо відвідуєте місця 
бойових дій.             
 Супроводжуючи Вас у візиті в 
місця проведення 
антитерористичної операції, було 
видно наскільки Ви вболіваєте за 
свою малу батьківщину – Донбас, 
де Ви народилися й виросли. Ви не 
лише самі вірите й знаєте, що ця 
земля була, є й буде українською, 
але й надихаєте до цього інших, 
насамперед захисників нашої 
держави.                                 
 Широко відомою є Ваша участь як 
державотворця та дипломата у 
міжнародній діяльності. Кожного 
року Ви звершуєте десятки 
закордонних візитів не лише до 
парафій, а й у різноманітні 
міжнародні інституції. Майже 
щотижня Ви відстоюєте позиції 
українського православ’я й 
держави перед послами багатьох 
країн світу.                                  
  А скільки Ви їздите по Україні? 
Мабуть немає такого місяця 
впродовж року, в який би Ви не 
здійснили архіпастирський візит в 
одну з єпархій Київського 
Патріархату. Інколи й за тиждень 
Ви їх звершуєте кілька.                    
За роки Вашого патріаршого 
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служіння Українська Православна 
Церква Київського Патріархату 
настільки зросла, що ми вправі не 
просити, а вимагати визнання нас 
автокефальною Церквою у родині 
Вселенського православ’я.             
Як ректор Київської православної 
богословської академії та голова 
Синодального управління у справах 
духовної освіти з синівською 
любов’ю дякую за неоціненну 
підтримку як Київської академії, так 
і духовної освіти й науки в цілому.   
Без Вашого благословення ми не 
мали б ні ліцензії, ні акредитації, ні 
свого сьогоднішнього статусу, ні 
всього того, що ми сьогодні маємо і 
за що Вам щиро дякуємо. 
 Ваша Святосте!  
 Нині триває 22-ий рік Вашого 
патріаршого служіння. Усі ми – 
архіпастирі й пастирі, працівники 
синодальних установ й викладачі, 
чернецтво й миряни – уся ваша 
паства – просимо Всещедрого Бога 
дарувати Вам міцного здоров’я та 
кріпості сил у звершенні 
патріаршого служіння!  
 Іс полла еті Деспота 
 Владика Епіфаній подарував Його 
Святості просфору та букет квітів. 
До присутніх з подячним словом 
звернувся Святійший Патріарх 
Філарет:   
 «Ваші преосвященства. Всечесні 
отці, дорогі браття і сестри. 
 Насамперед я хочу подякувати 
вам за те, що ви завжди приходите 
до Володимирського собору і разом 
з нами молитеся Богу і за мене 
грішного, і за Український Народ, і 
за нашу паству Київського 
патріархату.   
 Вислухавши слова владики 
Епіфанія, я подумав і згадав слова 
святих отців: якщо ти подумаєш, що 

ти такий, яким тебе хвалять, то 
підеш у пекло. Тому що в дійсності 
ти не такий. Навіть якщо ти й 
зробив щось добре, то згадай свої 
добрі справи і свої гріхи, і порівняй, 
скільки гріхів, а скільки добрих 
справ. Тоді ти прийдеш до 
висновку, що недостойний такої 
похвали.   
 Дорогі браття і сестри, ми повинні 
молитися один за одного, щоб 
Господь простив нам наші гріхи. 
Особливо ми повинні молитися за 
те, щоб Господь простив гріхи 
нашому народу. Бо Господь дав 
нам незалежну державу, а тепер 
випробовує, чи достойні ми мати її, 
або ж повинні бути в складі іншої 
держави, бути в неволі. Наш народ 
доводить, що він достойний мати 
свою державу. Доводить тим, що 
віддає життя за свободу і 
незалежність Української Держави. 
Доводить і тією гуманітарною 
допомогою, яку волонтери дають 
людям, які постраждали і, 
насамперед, воїнам, які захищають 
нашу землю.   
 Це добре, що ми хочемо мати 
свою незалежність. Але не треба 
забувати про наші гріхи. А їх в 
України багато. Адже горезвісна 
корупція до цього часу не 
переможена. Ось за ці та інші гріхи 
Господь і карає нас. 
 Тепер згадаємо пророка Мойсея. 
Ізраїльський народ після 
визволення з рабства, замість того, 
щоб дякувати Богові за визволення, 
створив собі золотого тільця і 
кланявся йому як богові. А ми хіба 
не так робимо? Замість того, щоб 
дякувати Богові за те, що Він дав 
нам державу, ми поклоняємося 
тому ж золотому тільцю у вигляді 
грошей. Бо в основі корупції лежать 
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гроші. І ми покланяємося цьому 
ідолу. Після цих подій Мойсей 
звернувся до Бога і просив Його: 
«Господи, викресли мене з Книги 
Життя, але народ помилуй». Ми не 
можемо порівнювати себе з 
Мойсеєм і не можемо дійти до 
такого стану, щоб просити Господа 
викреслити нас із Книги Життя, не 
давати нам Царства Небесного, 
але простити наш народ. Проте 
молитися Богові, щоб Він простив 
гріхи нашого народу, ми можемо. 
Тому ми й повинні просити, щоб 
Господь простив грішних і напоумив 
грішників, щоб вони залишили 
дороги беззаконня і стали на 
дорогу правди.   
 Крім того, ми повинні дякувати 
Богові, що Він зміцнив нашу Церкву 
і з гірчичного зерна виростив її до 
великого дерева. Зараз уже всім 
видно, що Київський патріархат 
став найбільшою в Україні 
Православною Церквою. А 
згадайте, якою була наша Церква у 
1992 році. Вона виросла до такого 
великого дерева, що тепер 
охоплює всю Україну. І це все 
завдяки благодаті Божій. За це ми 
повинні дякувати Богові, що Він 
милостивий до нас, не зважаючи на 
наші гріхи.    
 Ми молимося і робимо все для 
того, щоб створити в Україні одну 
Православну Церкву. Ми 
переконані, що в Україні буде єдина 
Православна Помісна Церква. І, не 
зважаючи на всі перешкоди, які 
були і до цього часу є, Господь 
переможе їх, як переміг перешкоди, 
які дотепер стояли на шляху 
Київського Патріархату. Як ми 
стали найбільшою в Україні 
Церквою, так само прийде час, 
коли Київський патріархат буде 

визнаний вселенським 
православ’ям як Помісна 
Українська Церква. Але треба 
набратися терпіння. Досі ми 
терпеливо переносили всі 
перешкоди й страждання, і Господь 
увінчав наше терпіння перемогою. 
Так і в даному випадку треба 
потерпіти, але йти прямою 
дорогою.    
 У чому полягає пряма дорога: є 
держава – мусить бути в цій 
державі незалежна Церква. Це є 
аксіома. Всі держави, які виникали 
після розпаду імперій, завжди 
отримували незалежну Церкву: і 
Греція, і Румунія, і Болгарія, і 
Сербія, і інші. Хіба може бути 
Україна виключенням? Не може. 
Тому дорога Церкви вірна і пряма, 
а всі інші дороги - криві, ведуть не 
до тієї мети, до якої треба. 
 Тому ми, дорогі браття і сестри, 
повинні молитися Богу і не 
ворогувати зі своїми 
супротивниками. Чому не 
ворогувати, коли вони ворогують 
проти нас? Тому що завтра вони 
будуть з нами. І чим менше буде 
ворожнечі, тим швидше 
відбудеться об’єднання.  
 Нас звинувачують в тому, що ми 
силою захоплюємо храми. Це 
неправда.     
 Про нас розповсюджують 
неправду таку саму, коли й 
говорять, що ми розкольники. Не 
ми розкольники, а вони 
розкольники. Але, не зважаючи на 
ці наклепи, треба їх перетерпіти. 
Вони закінчаться, коли ми 
об’єднаємося. Ніколи не слід 
забувати, що Бог – непереможний і 
правда, і любов – непереможні. Гріх 
перемагається, а чесноти, добрі 
справи – непереможні. Тому ми 
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повинні йти дорогою правди, 
чинити добрі справи, не тільки 
допомагати воїнам і постраждалим, 
а допомагати один одному, 
виявляти ту християнську любов, 
яку заповідав Господь Ісус Христос: 
«Полюби Бога всім серцем і 
ближнього, як самого себе». 
 Ось ви уявіть, якщо людина 
виконує цю заповідь Божу, але 
спотикається і на цьому шляху 
грішить. Як ви думаєте, невже 
Господь не зглянеться на цю 
людину і не допоможе їй? Який 
батько не допоможе своїй дитині, 
коли вона хоче робити добро? 
Допоможе. Ви ж це знаєте із 
власного життя. А Бог безмежний в 
любові, тому допоможе. А оскільки 
нам допоможе Бог, то ми не 
повинні упадати у відчай. Тому що 
відчай – страшний гріх. Нехай 
Господь дає нам силу перемогти 
цю людську неміч. 

Будемо вірити і прийде час, коли 
ми будемо святкувати і перемогу 
над агресором, і визнання 
Київського Патріархату, і будемо 
святкувати об’єднання всього 
Українського Православ’я. Ось за 
це нам треба молитися, просити 
Господа, щоб Він привів нас до цієї 
мети не нашою мудрістю, а Своєю 
премудрістю і Своєю 
Божественною благодаттю. Йому 
слава на віки віків. Амінь». 
 Козацьким многоліттям 
Святійшого Владику привітали 
Патріаший хор, кліросний хор 
Володимирського собору та хор 
Київської православної 
богословської академії, які 
прикрасили цього дня богослужіння 
своїм співом.   
 Також протягом дня до резиденції 
Святійшого Патріарха приходили 
численні гості з вітаннями та 
побажаннями Предстоятелю 
Української Церкви многолітня. 

ПАТРІАРШИЙ ВІЗИТ ДО ВІРНИХ ПОМІСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В США 

 В п`ятницю, 4-го листопада, в 
терміналі Newark Liberty 
International Airport Нью Джерсі, 
зібралися духовенство Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату та інші діячі, в очікувані 
Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета.   
 З Божою допомогою, у свої 88 
років, після вчорашньої поїздки в 
Краматорськ Донецької обл., 
сьогодні, на запрошення громади 
Церкви Вознесіння Господнього в 
Кліфтон Нью Джерсі, з пастирським 
візитом, у супроводі митрофорного 
протоієрея Олександра 
Трофимлюка він прибув до США! 
На летовищі Патріарха зустріли: - 

Настоятель парафії св.Андрія 
Первозванного УПЦ КП в 
Блумінгдейл шт.Іллінойс протоієрей 
Віктор Полярний, настоятель 
парафії св.Трійці УПЦ КП в Норт 
Роялтон Огайо митрофорний 
протоієрей Роман Загурський, наст. 
Парафії св. Покрови УПЦ КП в 
Чікаго Іллінойс протоієрей Анатолій 
Басараб, настоятель парафії 
св.Андрія УПЦ КП в Норт Порт 
Флорида ієрей Олег Сацюк, наст. 
Парафії св. Вознесіння Господнього 
УПЦ КП в Кліфтон Нью Джерсі 
протоієрей Олексій Гольчук, 
о.ігумен Андріян з Брукліна Нью 
Йорк, голова парафіяльної ради 
УПЦ КП св. Андрія Первозванного в 
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Блумінгдейл Іллінойс Іван Яресько, 
голова управи парафії св. 
Вознесіння Господнього УПЦ КП в 
Кліфтон Нью Джерсі Іван Мигалко, 
фін.референт парафії св. 

Вознесіння Господнього в Кліфтон 
Нью Джерсі Володимир Могучий та 
парафіянин ц.св. Трійці в Норт 
Роялтон Огайо Олександр Зайцев.

 

 

 

ЗБОРИ ВІКАРІАТУ УПЦ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 
 

   Ранком, 5 листопада Патріарх 
Київський і всієї Руси-України 
Філарет, у супроводі першого 
проректора Київської 
Православної Богословської 
Академії, член Вищої Церковної 
Ради УПЦ КП протоієрея 
Олександра Трофимлюка, прибув 
до Свято-Покровської парафії в 
Кліфтоні Нью Джерсі, де очолив 
збори Вікаріату Української 
Православної Церкви Київського 

Патріархату в США та Канаді. 
 У зібранні, взяли участь 
настоятелі та голови управ 
протоієрей Ярослав Думанський 
настоятель архистратига Михаїла 
м.Юніондейл (Нью Йорк) 
настоятель Свято-Вознесенської 
парафії м. Кліфтона (Нью-Джерсі) 
протоієрей Олексій Гольчук, 
настоятель Свято-Троїцької 
парафії м. Бріджпорту 
(Конектикут) протоієрей 



 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   18-лис-16   Рік XVIІI Число 362   c.  9 

 

Олександр Двінятін, настоятель 
Свято-Покровської парафії м. 
Чикаго (Іллінойс) протоієрей 
Анатолій Басараб, місійний 
священик у Брукліні (Нью-Йорк) 
ігумен Адріан, настоятель парафії 
святого апостола Андрія 
Первозваного міста Норт Порт 
(Флорида) ієрей Олег Сацюк, 
голова управи парафії святого 
апостола Андрія Первозванного 
м. Блумінгдейл (Іллінойс) Іван 
Яресько, голова управи Свято-
Вознесенської парафії м. 
Кліфтона (Нью-Джерсі) Іван 
Мигалко, голова управи Свято-
Покровської парафії м. Кліфтона 
(Нью-Джерсі) доктор Сільвія 
Білобронь, секретар управи 
парафії святої Софії в Чикаго 
(Іллінойс) Олександра Косогор, 

скарбник Свято-Вознесенської 
парафії м. Кліфтона (Нью-Джерсі) 
Володимир Могучий, член Свято-
Троїцької парафії м. Норт 
Роялтон (Огайо) Олександр 
Зайцев, представники багатьох 
інших громад.  Під час зборів 
були заслухані звіти про 
діяльність парафій, розгянуті 
актуальні питання з життя 
патріарших парафій у США та 
УПЦ Київського Патріархату й 
Вселенського Православ’я, а 
також були прийняті деякі рішення 
та постанови. 
 Після того, Владика вручив 
регенту та голові управи Свято-
Покровської Парафії в Кліфтоні 
доктору Сільвії Білобронь медаль 
“За Жертовність і Любов до 
України.”  
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 5 листопада 2016 року у другій 

половині дня Святійший Патріарх 

Філарет відвідав Український 

музей у Нью-Йорку, де оглянув 

виставки, присвячені 25-річчю 

проголошення Незалежності 

України.   

 Крім того тут Предстоятель 

Київського Патріархату зустрівся з 

ініціаторами створення громади 

УПЦ Київського Патріархату в 

Брукліні (Нью-Йорк).  

 На початку зібрання слово мав 

Володимир Майченко, який 

окреслив сучасний стан і 

перспективи парафії. 

 Святійший Владика висловив 

свої поради та надав 

архіпастирське благословення 

майбутній громаді. 

 

 6 листопада у Кліфтоні штату Нью-
Джерсі, мабуть відрізнявся від усіх 
інших ранків. На небі повільно, 
великими зграями пливли густі 
осінні хмари. Сонечко, 
пробиваючись крізь ті хмари, 
створювали яскраві прямі лінії, і 
золотим сяйвом, пестили прихожан 
храму Вознесіння Господнього, що з 
нетерпінням чекали на поважного 
гостя.     
 З архіпастирським візитом, до них 
прибув Патріарх Київський і всієї 
Руси-України Філарет.   
 Не приховуючи радості, громада 
під дзвін дзвонів, його зустріла з 

квітами та короваєм.   
 Під час архієрейської служби, 
владиці з трепетом співслужили: 
член Вищої церковної ради УПЦ 
Київського Патріархату, професор 
протоієрей олександр Трофимлюк 
та багато священнослужителів 
Вікаріату Київського Патріархату в 
США та Канаді: секретар Вікаріату, 
настоятель кафедрального собору 
святого апостола Андрія 
Первозванного м. Блумінгдейл 
штату Іллінойс протоієрей Віктор 
Полярний, настоятель Свято-
Троїцької парафії м. Норт Роялтон 
штату Огайо протоієрей Роман 
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Загурський, настоятель Свято-
Михайлівської парафії м. Юніондейл 
штату Нью-Йорк протоієрей 
Ярослав Думанський, настоятель 
Свято-Троїцької парафії м. 
Бріджпорту штату Конектикут 
протоієрей Олександр Двінятін, 
настоятель парафії святого 
апостола Андрія Первозваного міста 
Норт Порт штату Флорида ієрей 
Олег Сацюк, настоятель Свято-
Вознесенської парафії м. Кліфтона 
штату Нью-Джерсі протоієрей 
Олексій Гольчук, настоятель 
сусідньої Свято-Покровської парафії 
м. Кліфтона штату Нью-Джерсі 
протоієрей Ярослав Яріш, 
настоятель Свято-Покровської 
парафії м. Чикаго штату Іллінойс 
протоієрей Анатолій Басараб та 
місійний священик у Брукліні (Нью-
Йорк) ігумен Адріан. 
 Свята літургія проходила овіяна 
Божою благодаттю. Прекрасний 
мелодійний спів хору зворушував 
кожну душу, і молитви, як приємний 
фіміам, піднімалися до Божого 
престолу.   
 Перед завершенням богослужіння, 
Владика, на підставі притчі про 
багача та Лазара, закликав батьків 
виховувати дітей, прививаючи їм 
терпіння та любов і самим бути для 
них прикладом. Християнин має 
жити без нарікань, терплячи 
переносити усе, що трапляється у 
житті. “Лазар в страшних муках від 
болю, смиренно чекав щоб пси 
прийшли і полизали його рани, від 
чого йому ставало легше. І він за 
своє терпіння і смирення отримав 
від Бога нагороду”- сказав Патріарх.
 Після того Владика нагородив 
активних парафіян Свято-
Вознесенського храму та інших 
храмів Вікаріату орденами, 

медалями та патріаршими 
грамотами. Також, за 30-річне 
пастирське служіння Його Святість 
відзначив протоієрея Ярослава 
Думанського орденом рівно-
апостольного князя Володимира ІІІ-
го ступеня.   
 Богослужіння закінчилось співом 
заупокійної літії перед пам'ятником 
жертвам Голодомору-геноциду 
українців. Далі урочистості 
продовжились в церковній залі. Під 
керівництвом Алли Куцевич, гостям 
була представлена вистава, у якій, з 
сльозами, які тяжко було 
стримувати, Божена Плотиця, 
Оленка Курпіта, Марта Гольчук, Віта 
Стефурак, Ольга Дроздяк, 
Олександр Купина та Андрій Рівний, 
своїм чудовим виступом відродили у 
пам'яті присутніх пережиті жахи 
кремлівського терору.  
 Цей день був дуже насичений 
духовною поживою від якої послідує 
плідний результат.   
 За усю ту чудову організацію, за 
тепле прийняття, за усі старання, за 
зібрані кошти для придбання 
автомобіля для українських 
капеланів, що несуть служіння в 
тяжких та небезпечних умовах на 
сході України, гості та місцева 
громада щиро вдячні настоятелю 
Свято-Вознесенської парафії 
протоієрею Олексію Гольчуку, 
Братерській та Сестринській радам, 
Управі церкви, кухарам та усім, хто 
брав участь у цьому торжестві. 
 Божого Вам благословіння! 
 

 

Батуринська трагедія 
 13 листопада 1708 р. сталася одна 
з найбільших трагедій в історії 
України - "батуринська різня". Йшов 
восьмий рік Великої Північної війни. 
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Молодий король Швеції та чудовий 
полководець Карл ХІІ отримував 
перемогу за перемогою над 
московськими військами. Старий та 
мудрий гетьман Іван Мазепа, 
розуміючи політику Петра І та 
московського царату загалом, 
передбачав, що козацька автономія 
буде постійно утискатися. 
 А бажання царя зробити з козаків 
регулярну лінійну армію означало б 
кінець козацтву, як стану, а отже, і 
державності загалом. Гетьман, 
правильно оцінюючи політичну 
ситуацію, розумів: союз із Карлом 
ХІІ - це реальний шанс вирватися з 
братських обіймів Москви і отримати 
реальний суверенітет під 
протекторатом шведського короля. 
Тривала війна втомлювала і 
шведське військо, а тактика 
випаленої землі, використовувана 
московитами не дозволяла зробити 
шведам зимовий похід на 
Смоленськ та Москву. Гетьман 
запропонував своєму новому 
союзнику зимівлю в своїй столиці - 
Батурині, добре укріпленій з 
великою кількістю гармат, їжі та 
солдат. Російський цар, дізнавшись 
про перехід гетьмана до шведів 
посилає князя Меньшикова з 20-25-
тисячним військом і наказує в 
найкоротший термін взяти Батурин. 
Мазепа з 3-тисячною армією 
вирушив на зустріч Карлу ХІІ, в 
Батурині залишилося близько 7-8-
ми тис. козаків. 
 Підійшовши до міста Меншиков 
відправляє гінця з пропозицією 
здатися, на що батуринці відповіли 
гарматним залпом. Попри високий 
бойовий дух, серед оборонців 
Батурина була частина козаків 
очолювана наказним (в/о) 
полковником Іваном Носом, яка 

хотіла здати місто московитам. 
Зрадник був прикований до гармати, 
але навіть в такому стані він через 
свого сотника Соломаху передає 
Меншикову інформацію про 
розташування чорних ходів. 13 
листопада о 6-й ранку драгуни 
Меньшикова вриваються в місто, і 
починається кривава бійня. 
Незважаючи на раптову атаку в 
спину, козаки знищили біля 3 тисяч 
ворогів, але цього було недостатньо 
- місто впало протягом кількох 
годин.     
 Але тут трагедія тільки почалася. 
Частина московитів була зайнята 
розграбуванням міста, а інша 
частина знищувала полонених 
козаків. Частина козаків була 
четвертована, частина прибита до 
плотів, інших вбивали та катували 
такими способами, на які їм 
вистачало фантазії. Згідно свідчень 
сучасників, було вирізане все 
цивільне населення, в тому числі 
жінки, діти і старші люди. 
Врятувалося близько 1,5 тис. 
людей, які покинули місто 
напередодні. Кількість жертв 
Батуринської трагедії історики 
визначають в 11-15 тис. людей 
(цивільні та військові), саме місто 
було повністю розграбовано і 
спалено, загарбники не 
пошкодували навіть церков.  
«Цареві московському 
Коня напоїла... 
У Батурині; як він їхав 
В Москву із Полтави. 
Я була ще недолітком, 
Як Батурин славний 
Москва вночі запалила, 
Чечеля убила, 
І малого, і старого 
В Сейму потопила. 
Я меж трупами валялась 
У самих палатах 
Мазепиних … Коло мене 
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І сестра, і мати 
Зарізані, обнявшися, 
Зо мною лежали...». 

                     Тарас Шевченко. 
 Батуринська різня - одна з 
багатьох трагедій нашого народу, 
пов'язаних з нашим північним 
сусідом. Всю історію наш 
самопроголошений старший брат 
силою та жорстокістю 
демонстрував, хто вдома хазяїн. 
Зараз же, криваво та героїчно, ми 
намагаємося вирватися з братських 
обіймів Московії-еРеФії. І, якщо 
цього разу ми остаточно з Москвою 
не порвемо, то Батурин може 
повторитися не раз. 
 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета 

до вірних Київського Патріархату 
і всього українського народу 

з нагоди дня Гідності та Свободи 

Дорогі брати і сестри! 
Шановні співгромадяни!  
 21 листопада Україна відзначає 
День Гідності та Свободи – свято, 
встановлене в пам’ять про 
Помаранчеву революцію (2004 р.) та 
Революцію Гідності (2013-14 рр.), які 
розпочалися цього дня як протест 
проти беззаконня і неправди. 
 На моє переконання глибоко 
символічним є те, що і події, які ми 
згадуємо, і саме свято співпадають з 
днем вшанування Церквою 
Архістратига Михаїла та інших 
Небесних Сил. Архангел Михаїл є 
очільником Ангельських Воїнств, 
який разом з вірними ангелами 
повстав проти сатани і спокушених 
ним ангелів, що відпали від добра і 
правди та стали бісами, – і переміг 

їх. На підставі Божого одкровення 
Архангел Михаїл завжди 
вшановувався як помічник у 
боротьбі зі злом, захисник правди, 
оборонець істини. Цей символічний 
зв’язок підкреслюється й тим, що під 
час Революції Гідності 
Михайлівський Золотоверхий 
монастир у Києві відіграв важливу 
роль, надавши притулок 
переслідуваним, відкривши двері 
пораненим. У найважчі хвилини його 
дзвони закликали до єднання і 
протистояння злу, нагадували про 
Божий захист тим, хто відстоює 
правду.    
 Тоді всі учасники Майдану та люди 
доброї волі по всьому світу із 
захопленням вітали позицію Церкви. 
Але зараз, коли пройшов час, знову 
можна почути голоси тих, хто 
намагається загнати Церкву у 
своєрідну суспільну резервацію, 
ізолювати її від громадського життя, 
затулити її вуста тоді, коли вона 
закликає суспільство і державу 
дотримуватися Божого Закону і 
християнської моралі. 
 Стається за народним прислів’ям: 
«Як тривога – так до Бога, як по 
тривозі – так і по Бозі». У час 
Майдану лише його противники 
обурювалися позицією Церкви, яка 
підтримала справедливі вимоги 
народу, яка молилася разом з 
людьми на Майдані та по цілій країні 
й у державах українського 
поселення, яка надавала допомогу і 
моральну підтримку протестуючим, 
надихаючи їх боротися за Гідність і 
Свободу. Тож закликаю тих, хто 
зараз намагається зневажити і 
применшити суспільну роль Церкви 
– не уподібнюйтеся радянським 
войовничим безбожникам, не 
ставайте спільниками тих, хто 
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боровся проти власного народу, що 
вийшов на справедливий протест на 
Майдані. Відкрийте своє серце для 
діалогу, а не розпалюйте в 
суспільстві руйнівну ворожнечу 
проти Церкви.   
 У день свята хочу також нагадати 
всім, хто має владні обов’язки – від 
найвищих державних посадовців і 
аж до рядових службовців місцевого 
рівня, депутатам Рад всіх рівнів, 
керівникам та учасникам політичних 
партій, усім суддям: і Помаранчева 
революція, і Революція Гідності 
сталися тоді, коли державна влада 
на всіх рівнях і у всіх гілках 
перестала належним чином 
виконувати свої обов’язки, коли 
вона свідомо стала на шлях 
неправди і обману власного народу, 
коли злочинці отримували від 
держави схвалення, а чесні 
громадяни зазнавали 
переслідування. Тому кожен з вас в 
міру належної вам відповідальності 
та повноважень нехай робить все 
для того, щоби не допускати 
подібного спотворення державного 
життя. Пам’ятайте також, що навіть 
якщо хтось і може через втечу або 
обман уникнути тимчасового суду 
людського закону – ніякий 
злочинець це уникне Суду Божого, 
непідкупного і остаточного. 
 Церква не раз нагадувала і 
продовжує це робити, що корупція – 
головне зло для нашої держави, яке 
є навіть більш небезпечним, ніж 
кремлівська агресія. Підкуп 
державних посадовців, хабарі, 
розкрадання народних коштів та 
привласнення народного майна – 
все це є і злочини за державним 
законом, і важкий гріх перед Богом. 
Тому знову і знову нагадуємо всім – 
стережіться корупції, як палаючого 

вогню! Бо якщо винний у корупції не 
припинить свого гріха, не покається і 
не виправиться – неправедне 
багатство, зібране в злочинний 
спосіб, і пов’язані з ним тимчасові 
принади цього життя – обернуться 
важким тягарем на шию і палаючим 
вогнем вічних мук, осудом Божим і 
вічними стражданнями.  
 Слід не забувати, що корупція має 
не лише матеріальний вимір. Пусті 
слова політиків, які заради 
досягнення влади готові обіцяти 
всім усе, не турбуючись, чи можуть 
вони це здійснити і навіть не маючи 
справжнього наміру цього робити – 
це теж корупція. У такий спосіб 
безвідповідальні політики руйнують 
державу і розбещують народ, а їхні 
солодкі обіцянки обертаються 
гіркими плодами. 
 Безвідповідальність і популізм, 
турбота лише про своє місце при 
владі, а не про Україну, її теперішнє 
і майбутнє – це теж гріх перед 
Богом. Тому від імені Церкви 
закликаю всі політичні сили, а 
особливо представленні у 
парламенті, – як ті, які при владі, так 
і ті, що в опозиції – працюйте заради 
України, а не заради свого місця в 
Україні!   
 Демократія, яку ми як громадяни 
бажаємо утвердити в нашій державі, 
передбачає міцність інституцій та 
традицій. Найдавніші та найбільш 
процвітаючі демократичні країни 
досягли успіху саме завдяки тому, 
що від виборів до виборів, від 
одного покоління політиків до іншого 
все суспільство поважало державні 
інституції та демократичні традиції. 
Політики приймають волю народу, 
висловлену на виборах, не залежно 
від того, опинилися вони при владі 
чи в опозиції. Владні сили працюють 
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для виконання своїх обіцянок, а 
опозиція працює над тим, щоби 
переконати виборців у час 
наступних виборів довірити владу 
їм, як таким, що зможуть нею 
розпорядитися краще. 
 Новітня державність України є 
молодою і ще в повності не 
усталеною. Тому дуже важливо 
саме зараз переймати найкращі 
зразки демократичного устрою. На 
кожних виборах є переможці та 
переможені, за наслідками виборів 
формується політична більшість і 
опозиція. Однак якщо кожного разу 
незадоволені своїм програшем і 
опозиційним становищем політики 
будуть вимагати перевиборів – 
країна зануриться в хаос, потоне в 
популізмі та прийде до повного 
руйнування державних інституцій.
 В умовах зовнішньої агресії така 
безвідповідальна політична 
поведінка здатна привести до 
повного знищення самої української 
державності – як це сталося 
століття тому під час Української 
революції, коли через незгоду серед 
українських політиків молоду 
державу врешті-решт окупували 
кремлівські більшовики. Ми не 
маємо права допустити, щоб знову 
стали реальністю гіркі слова 
Гетьмана Івана Мазепи: «През 
незгоду всі пропали, самі себе 
звоювали!»    
 Є і може бути багато приводів для 
критики як конкретних політиків, так і 
державних інституцій. Глава 
виконавчої влади, урядовці, 
парламент, місцеве само-
врядування зазнають критики в 
будь-якій демократичній державі. 
Але критика осіб та їхніх дій не 
повинна перетворюватися на 
руйнування і знищення самих основ 

державності. Критикуючи дії 
Президента, Кабінету міністрів, 
Верховної Ради та інших інституцій, 
потрібно зберігати повагу та 
підтримувати самі ці інституції – 
тільки так може працювати 
демократична країна.  
 Тому з усією відповідальністю, як 
громадянин хочу засвідчити перед 
українським народом – для блага 
нашої країни обрані на 
демократичних і вільних виборах 
інституції, а саме Президент, 
Верховна Рада і місцеві органи 
самоврядування, повинні 
виконувати свої повноваження до 
кінця визначеного законом строку. А 
політичні сили повинні не 
розпалювати ворожнечу в 
суспільстві, а співпрацювати між 
собою для блага України, щоби не 
популістськими закликами, а 
відповідальною діяльністю 
переконувати виборців довірити їм 
владу на чергових виборах. 
 Дорогі брати і сестри! Шановні 
співвітчизники!   
 За власну державність, за нашу 
незалежність, за гідність та свободу 
український народ заплатив у 
минулому та платить тепер дорогу 
ціну – ціну крові та життя патріотів. 
Лише наша громадська 
відповідальність, мудрість, 
суспільне єднання здатні зберегти і 
примножити, а не бездумно 
розтратити те, що так дорого 
здобуте. «Доки будете жити в 
громадськім порядку, дружно 
держатися купи, незламно стояти всі 
за одного, а один за всіх, доти ніяка 
ворожа сила не побідить вас» – ці 
слова Захара Беркута, через 
літературний образ якого до нас 
промовляє Іван Франко, втілилися в 
Революції Гідності та привели народ 
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до перемоги.   
 Тож і зараз, коли ми проходимо 
через нові випробування, звертаю 
до всіх вас молитовний заклик 
єднання словами відомої церковної 
пісні:  

«Боже, послухай благання, 
Нищить недоля наш край. 
В єдності сила народу – 

Боже, нам єдність подай!» 

 Нехай Боже благословення 
перебуває з усіма вами!  
 Зі святом, дорогі брати і сестри, 
шановні співвітчизники – з Днем 
Гідності та Свободи! 

ФІЛАРЕТ, 

Патріарх Київський 
і всієї Руси-України 

18.11.2016 р. 

    

В Катедрі Святого Андрія 

Помісної Української 

Православної Церкви 

Київського Патріархату 
  

ОХРЕЩЕНО 
 

6 листопада  Давида Казнієнко 
Осадчук сина Аліни і Івана Казнієнко 
 

6 листопада Марка Болонний сина 
Надії і Романа Болонний 
 

ПОВІНЧАНО 
 

26 листопада Марину Острижная і 
Остапа Хорін 
 

Многі і щасливі літа всім, що прийняли 
Божественні Таїнства у Катедрі Святого 

Андрія! 

 

В місяці грудні в Катедрі Святого 
Апостола Андрія Первозваного 

Божественна Літургія відправляється 
кожної неділі о 10:00 годині ранку. 

 
11 грудня – неділя - Храмове Свято о 

9:30 ранку стрічаємо архієпископа 
Євстратія. 

 

Також, 17-го грудня – субота - о 6:00 
годині  вечора буде відправлений 

АКАФІСТ перед мощами 
Великомучениці ВАРВАРИ. 

 

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 

362-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           
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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, 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 
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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 
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