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ДОРОГІ БРАТТЯ І СЕСТРИ! 
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІМО 

ЙОГО! 

Знову ми святкуємо подію, яка сталася 
понад 2000 років тому, коли Син Божий 
з'єднався з людською природою. 
Апостол Павло називає це «великою 
тайною благочестя: Бог явився у плоті» 
(1 Тим. 3: 16). Що це означає: «Бог 
явився»? Бог є дух, дух невидимий. 
Тому людина не може бачити 
невидимого. А для того, щоб людина 
побачила Бога, Він став людиною, 
народившись від Пресвятої Діви Марії і 
Святого Духа. Ми знаємо, як 
народжується немовля від похоті 
чоловіка і жінки, а ось як народився Син 
Божий від Діви і Святого Духа – не 
розуміємо. Тому апостол Павло і 
називає це народження великою 
тайною. 

Для чого треба було Сину Божому стати 
людиною, тобто в одній особі, в одній 
іпостасі Сина Божого з'єднати дві 
природи – божественну і людську? Для 
Бога це було непотрібно, а для нас, 
людей, потрібно. Чому для нас 
потрібно? Тому що внаслідок 
гріхопадіння Адама і Єви, перших 
людей, ми стали рабами гріха і смерті. 

Ніхто з нас не може визволитися від 
схильності до гріха і смерті. Чи не так? 

Так! Тому Бог зі Своєї безмежної любові 
до Свого творіння принижує Себе, 
з'єднується з нашою людською 
природою і стає подібним у всьому до 
нас, крім гріха. 

Син Божий як життя та істина, ставши 
людиною, відкрив нам тайну життя світу 
і людини. Через Нього ми знаємо про 
священний акт творіння світу волею 
всемогутнього Бога; знаємо про те, що 
Божественний промисл керує світом, 
народами і кожною людиною, що кожен 
із нас має безсмертну душу, що існує 
вічне життя, що основою життя є любов 
– бо Бог є любов, що всі люди рівні за 
природою, бо вони є творінням Божим і 
браттями між собою. 

Втілившись, Син Божий не тільки 
показав нам путь життя, а подолав у 
нашій природі гріх. Яким чином? Взяв 
на Себе наші гріхи через 
відповідальність за них перед Богом. 
Взяти на Себе відповідальність – це 
означає понести за них покарання. І Він 
ці покарання поніс, з волі Божої, але від 
грішних людей, які розп'яли Його на 
хресті. Син Божий, Господь наш Ісус 
Христос, перетерпів страждання на 
хресті добровільно заради нашого 
визволення від гріха. І помер теж 
добровільно. Помер заради того, щоб 
перемогти воскресінням смерть у 
людській природі. 

Тепер усі люди мають можливість через 
віру і покаяння очищатися від гріха, 
жити праведно і успадковувати Небесне 
Царство і вічне блаженне життя. Прийде 
час, коли в наших тілах буде 
переможена і смерть через загальне 
воскресіння із мертвих. Усе це звершив 
для нас, людей, Син Божий через 
народження від Пресвятої Діви Марії. Не 
було б Різдва Христового – не було б і 
спасіння від гріха і смерті. Тому в 
різдвяних колядках ми співаємо: «Ой, 
радуйся земле, Син Божий народився!». 



 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   3-січ-17   Рік XVIІI Число 364   c.  4 

 

Україна святкує Різдво Христове у 
складних умовах: на Донбасі йде війна, 
наші найкращі сини і дочки помирають 
за волю України, люди страждають. 
Церква закликає вірних до терпіння у 
стражданнях. Але сенс земного життя 
полягає не в терпінні, а у праведності і 
благочесті, в любові один до одного і в 
любові до Бога. Праведність – це 
властивість життя людини, коли вона 
співстраждає і співчуває знедоленим, і 
виконує покладені на неї обов'язки. 
Україна – миролюбива держава. З нами 
правда, а там, де правда, – там Бог, а де 
Бог – там завжди перемога. Тому ми 
віримо в нашу перемогу! 

Дорогі браття і сестри! Пам'ятаймо, для 
чого народився Син Божий від 
Пресвятої Діви Марії у Вифлеємській 
печері. А я вітаю вас із цим великим 
християнським святом Різдва 
Христового і з Новим Роком. Вітаю зі 
святом Президента України Петра 
Порошенка, Верховну Раду, Український 
уряд, наші Збройні сили, вірних і мужніх 
захисників нашої Батьківщини, які не 
шкодують навіть свого власного життя. 
Вітаю всіх наших земляків-українців, 
розсіяних по всьому світу: в Америці і в 
Канаді, в Європі і в Австралії, які 
люблять свою Батьківщину і 
допомагають їй. 

У ці радісні різдвяні дні подякуймо 
нашому Спасителю, Господу нашому 
Ісусу Христу, за всі Його благодіяння до 
нас, за радості і скорботи. Будемо 
благати Його, щоб Він простив усі наші 
гріхи, вільні і невільні; щоб дарував 
Україні перемогу над агресором; 
благословив Українську державу і весь 
український народ у 2017 році; дарував 
нам мир, злагоду, єдність; щоб ми 
керувалися в житті любов'ю до Бога і 
ближніх, і до України; щоб ми ходили 
дорогами правди і не звертали на криві 
дороги. Нехай світлосяйне проміння 
Вифлеємської зірки осяює наші душі і 
серця світлом миру, любові і правди! 

Христос народився! Славімо Його! 

Філарет, 
Патріарх Київський 
і всієї Руси-України 

Різдво Христове, 
2016 / 2017 р., 
м. Київ

 

"Той, хто полюбить своїх 

ближніх, яких бачить, той 

зможе полюбити Бога, тому 

що в нього в серці є любов" – 

Патріарх Філарет 
 

Святитель Іоан Золотоустий в кінці свого 
життя сказав такі слова: «Слава Богу за 
все». Що це означає? Це означає, що ми 
повинні прославляти Бога не лише за ті 
радощі, які ми маємо у своєму житті, а 
повинні прославляти Бога і за скорботи, які 
ми маємо.     
 Чому ми повинні дякувати Богові за 
скорботи? А тому, що через скорботи 
Господь наближає нас до Себе. Ось ви 
подивіться на себе всі: коли у вас все 
добре, то ви думаєте, що ви досягли 
всього самі й про Бога забуваєте, а ось 
коли виникають скорботи, труднощі й ви не 
можете з ними справитися, подолати їх, 
тоді ви звертаєтеся до тих, хто може вам 
допомогти, тоді ми звертаємося до Бога й в 
залежності від того з якою вірою ми 
звертаємося до Нього Господь або 
допомагає нам, або ні.  
 Візьмемо для прикладу жінку, яка 
вісімнадцять років страждала кровотечею, 
витратила на лікування все своє майно, а 
від хвороби не визволилася і тоді вона 
таємно підійшла до Господа Ісуса Христа, 
коли Він ще ходив по землі, доторкнулася 
до Його одежі й одужала, бо доторкнулася 
з вірою. Тому й ми в стражданнях повинні 
звертатися до Бога, але мати віру, що 
Господь по нашій вірі дасть нам те, що ми 
просимо. Буває часто, що ми просимо, й з 
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вірою просимо, чому Господь не виконує? 
А тому, що Він через ці страждання 
приведе нас до кращого.   
 Я хотів би нагадати: ось ми зараз 
терпимо скорботу, йде війна, люди 
страждають і в багатьох виникає питання: 
«Чому Господь допустив це?» Допустив 
для того, щоб по-перше виявити нашу віру, 
показати, що ми достойні мати свою 
державу. З другого боку показати любов до 
своєї Батьківщини, бо скільки молодих 
людей пішло і йде захищати нашу 
українську землю і скільки людей 
допомагають тим, хто страждає й тим 
самим виявляють свою любов до ближніх і 
виконують головну Заповідь Божу:? 
«Полюби ближнього свого як самого себе». 
А хто полюбить ближнього свого як самого 
себе, той зможе полюбити і Бога, бо 
апостол Іоан Богослов каже: «Якщо ви не 
любите своїх ближніх, яких бачите, то як ви 
можете любити Бога, якого ви не бачите?» 
Ось той, хто полюбить своїх ближніх, яких 
бачить, той зможе полюбити Бога. Чому? А 
тому, що в нього в серці є любов. А у того, 
хто не любить ближніх, яких бачить – 
любові нема, а раз у нього любові нема, то 
він не може любити ні ближніх, тим більше 
не може любити Бога" – сказав Святійший 
Патріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет у програмі "Вічне" на Першому 
Національному каналі України. 

 
 

ВІТАЄМО ГРОМАДУ 

КИЇВСЬОГО ПАТРІАРХАТУ В 

АВСТРАЛІЇ 
St. Savvas of Kalymnos, is a new Orthodox 

Church & Community recently established in Sydney 
under the Exarchate of Greece- Patriarchate of Kyiv.
 Our Church & Community was officially and legally 
registered, this in 2014, although permission was 
granted initially- ecclesiastically by the Holy Synod in 
Greece in 2010 at Fathers request and his 
members. Church Services initially took place at a 
temporary premises in Kogarah Bay, until the church 
was able to find a permanent existing church to 
purchase or land to buy & build in the area. Through 
Gods Grace a major miracle took place on 31st 
August 2016 by our Beloved St. Savvas and within 

two years of being established against all odds 
against those who were trying to shut us down & 
had attacked our Saint & community, we were given 
the opportunity to purchase an existing Church on a 
large block of land and a large hall with a smaller 
one with many other facilities, within the St. George 
area and on the main Hwy. Not only was this former 
Protestant Church established in 1890, it was a 
landmark of Banksia and the wider St. George Area. 
The first Agiasmo-blessing of the Church & premises 
took place on Wednesday 16th November 2016 & 
the First Historic Divine Liturgy with the blessings of 
our Patriarchate was served on Sunday the 20th 
November 2016. St. Savvas Orthodox Church, 
although it serves prodominatley in Greek & English- 
is an Eastern Orthodox Church and welcomes all 
Orthodox, having Parishoners who are Ukrainian, 
Serbian, Greek and many more.  
 Our Church & Community of St. Savvas the New 
of Kalymnos is one of the first Churches named 
solely after the Saint in all the world, apart from his 
Church on the Island of Kalymnos - were his 
Miraculous Holy Relic (Full Body) is found. Fr. 
Savvas has also been blessed to Be Given one of St 
Savvas Stoles from his monastery- which emanates 
a divine heavenly Fragrance and also from Aigina 
one of St. Savvas own icons he painted with his own 
hands while in Aigina in 1919, one year before his 
spiritual Brother St. Nektarios fell asleep. These 
priceless treasures have been placed within his 
church for all devout to venerate & receive 
blessings.      
 Within the main Church we also have a Chapel in 
Honour of Panagia Hrisoleontissa (Historical 
Monastery & Miraculous icon in Aigina) in which an 
exact copy of her Miraculous Icon was given to our 
Church by the Abbess of the Monastery who is Fr 
Savas & Presvyteras Styliani's Aunty and is now 
housed in her Chapel with a side altar to St. 
Euphemia as well. Panagia Hrisoleontissa had a 
special place in the hearts as we know of both St 
Nektarios & St. Savvas of Kalymnos as they not only 
both at one point lived within her monastery - while 
fixing Holy Trinity but also would go and spend 
hours in front of her miraculous icon and pray with 
tears in front of her. St. Nektarios himself before 
leaving Aigina to be entered into hospital before he 
fell asleep, he went up to the Monastery of 
Hrisoleontissa and prayed for the last time hours 
before her icon as he knew he was departing within 
days from this world. Both Saints loved Panagia 
Hrisoleontissa. Hanging from our icon is also an 
engolpio of our late bishop & exarch who dedicated 
it to Panagia but sadly did not get to see it be 
housed in her chapel here.   
 On the 19th January 2014, St. Savvas Church & 
Community Sydney along with Fr. Savas Pizanias 
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was accepted canonically under the Patriarchate of 
Kyiv with the Blessings of his Holiness Patriarch 

Filaret & his Exarch in Greece. A Patriarchate with 
close to 30 million faithful under it. 

 
 

З ЖИТТЯ ГРОМАДИ СВЯТОГО АНДРІЯ ПЕРВОЗВАНОГО В 

БЛУМІНГДЕЙЛІ 

    

 
СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ЗАВІТАВ ДО ГРОМАДИ СВЯТОГО АНДРІЯ 

 

18 грудня в авдиторії ім. Івана Трухлого, 
при Парафії Святого Андрія, до українських 
дітей завітав Святий Миколай. 

Перед тим, щоб отримати подарунки від 
Святого Миколая діти у своїх віршах і у 
своїх виступах прославляли Святого 
Миколая і просили, щоб Святий Миколай 
до дітей був щедрим. 

У відкритті свята, настоятель Громади 
прот. Віктор Полярний, звернувся до 
батьків які привели своїх дітей до такого 
чудового приміщення. 

Прот. Віктор згадав, що засновники 
Громади Святого Андрія, мали на меті 
саме такі плани, щоб українські діти, мали 
змогу урочисто відзначити не тільки свято 
Святого Миколая, а і всі інші імпрези. 

Отже, щоб мати в майбутньому  
можливість продовжувати українські і 

церковні традиції, саме батьки цих діточок, 
повинні активніше працювати на благо 
Громади Святого Андрія, батьки повинні 
перебрати керівництво Громади Святого 
Андрія, перше всього записуючи у 
повноправні члени Громади Помісної 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в США. Щоб 
Громада Святого Апостола Андрія 
Первозваного продовжувала свою активну 
діяльність ще довгі роки. 

 
В цьому допоможи нам Боже! 
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Проповідь виголошена в 

Катедрі Святого Апостола 

Андрія Первозваного 1-го 

січня 2017 р. 

 
 В ім’я Отця і Сина і Святого Духа!  

 Дорогі брати і сестри Христос серед нас!

 Сьогоднішня неділя, остання перед 

Різдвом Христовим, називається неділею 

Святих Отців, бо ми споминаємо рід 

Христа Спасителя.   

 Святий Євангелист Матвій починає 

писати Святу Єванглію про Христа книгою 

родоводу, від якого Ісус Христос 

народився, починаючи від Авраама і 

кінчаючи Йосифом, обручником Пресвятої 

Діви Марії.     

 В старому заповіту ми часто зустрічаємо 

перелік предків. Євреї шанували і в своїх 

книгах записували роди царські та 

первосвященицькі. Ісус Христос був з роду 

царського і первосвященницького. 

 Дорогі брати і сестри!   

 Велике значення має для кожної людини, 

хто були його предки. Предки, це є те 

зерно, з якого росте і розвивається, з якого 

народжується те родословне дерево, що 

називається народ.     

 Отже, шанувати своїх предків, їх віру, їх 

життя, з ними духовно єднатися, 

підтримувати те, про що вони мріяли і 

працювли, за що вони страждали, а навіть і 

своє життя поклали – для нас це є 

найбільше достоїнство.  

 Святий  апостол Павло свідчить, що 

предки єврейського народу були зразком 

віри для всіх народів, що вони вірою 

перемагали царства, гасили силу вогню.

 От ця велика віра, ця непохитна 

твердість, страждання, незрадлива любов 

до Бога і до своїх предків, любов до вічної 

правди, звернули на себе ласку Божу і 

зробили цих ісповідників віри достойними 

бути предками Христа Спасителя. 

 Предки з родоводу Ісуса Христа в 

найтяжчі часи не втрачали своєї духовної 

сили, бадьоро дивилися на своє майбутнє і  

твердо вірили у своє відродження і не бігли 

туди де їм було б вигодніше. 

 Дорогі брати і сестри!   

 І ми маємо велику честь у наших предках. 

Наш український народ пережив дуже тяжкі 

часи, наші предки були великої віри, 

правдивої і незрадливої віри до своєї 

Рідної Церкви та до свого 

Многострадального Українського народу.

 На жаль, сьогодні серед українського 

народу, є багато таких, що хочуть бути 

чимсь іншим ніж наші предки, вони 

цураються своєї матері. Ми розділилися, 

навіть дехто приймає чуже рідніше за своє.

 Єдиний спосіб відновити в нашому народі 

силу до свого рідного вільного життя, це є 

любов до батьківської віри, любов до 

матері України – ми мусимо не забувати і 

не цуратися  своїх предків, ми мусимо 

увійти з ними в духовне єднання, раз і 

назавжди зрозуміти чиї ми діти. 

 Відновлення духовного життя з нашими 

предками з’єднає увесь український народ 

у відродженні нашої Рідної Церкви. Ми не 

належимо до якоїсь нової Церкви, ми лише 

розбудовуємо ту рідну Церкву, за яку наші 

предки страждали і поклали своє життя на 

жертівнику  її незалежности. 

 Наближається велике свято – свято 

Народження Господа нашого Ісуса Христа 

від Пречистої Діви Марії. З безмежної 

любові Божої до світу і до людини 

народився як чоловік Син Божий, щоб 

визволити людей від гріха та смерті. 

 І ми віримо, що тільки наша віра – ця 

велика духовна сила, заохочує нас на 

добрі дії в боротьбі проти зла. На вірі 

будувалось і сьогодня будується спасіння 

світу.      

 Віра підсилює перемогу правди над злом 

і тільки великою, незламною і непохитною 

вірою ми можемо перетерпіти всякі 
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терпіння і наруги.    

 Отже, віра є наймогутнішою духовною 

силою, яка створила певні умови для 

народження від Пресвятої Діви Марії Сина 

Божого.     

 Віра є природна властивість душі, як 

розум і почуття. Без неї неможливе 

духовне життя. У денному життю люди 

керуються більше вірою, ніж розумом. Ми 

здобуваємо знання більше довір’ям до 

інших, ніж власним досвідом. І лише віра 

робить людину непохитною.  

 Там,  де людський розум стає 

безсильним, першенство перебирає віра.

 Віра відкриває нам майбутнє світу і 

людства і надає впевненості у здійсненні 

обітниць Божих.     

 Віра з’єднує нас з Богом, віра уводить у 

нашу душу Бога.     

 Віра творить релігію, тому віра і релігія є 

майже синонімами, бо означають по суті 

одне і те саме.    

 З цією вірою, дорогі брати і сестри, 

будемо зустрічати народження  Христа 

Спасителя.     

 Приймемо Його в наші душі, як у 

вифлиємські ясла, освітлимо Його вченням 

свої душі, як зіркою. Цією вірою ми 

з’єднаймося з безліччю тих світильників 

віри, яких недостойний був світ. 

 Нехай Господь наш Ісус Христос, що 

народився у Вифлеємі, допомогає всім нам 

зберігати у своїх серцях правдиву віру. 

 Віру в Бога, віру в Нашу Помісну 

Українську Православну Церкву Київського 

Патріархату і віру в перемогу добра над 

злом.      

 Амінь.     

 Христос серед нас! 

 
 

  

 

 

 ...ВІДЛІТАЮТЬ СІРИМ 

ШНУРОМ ЖУРАВЛІ У ВИРІЙ... 

 

 
  
 Громада Святого Андрія втратила 
Великого Патріота України. 19 грудня на 94 
році свого трудолюбного життя відійшла у 
вічність бл.п. Магдалина Кавшан. 
 Похоронні богослужіння звершив прот. 
Віктор Полярний, а тлінні останки 
похоронені на кладовищі Святого Андрія в 
Блумінгдейлі. Підчас заупокійних 
богослужінь прот. Віктор звернувся до 
присутніх слідуючими словами: «Дорога 
горем прибита родина новоспочилої раби 
Божої  Марії Магдалини Кавшан!  
 Дорогі брати і сестри!  
 Слава Ісусу Христу!   
 Сьогодні ми прийшли до цього 
погребного приміщення,  щоб віддати 
пошану і помолитися за спокій душі 
новоспочилої раби Божої Магдалини і 
розділити горе з родиною і рідними. 
 Дорогі брати і сестри!   
 Ми повинні завжди пам’ятати вчення 
Господа нашого Ісуса Христа, Який сказав: 
«Хто слово моє слухає і вірить у Того, Хто 
послав Мене, той має вічне життя і на суд 
не приходить, а перейшов від смерти до 
життя».     
 Смерть розлучає нас від наших рідних 
лише на деякий час, бо скорше чи пізніше 
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ми всі спочинему у гробі. Але у вічності ми 
знову стрінемося з нашими рідними. Ісус 
Христос запевняє нас, кажучи: «Що 
настане час, коли мертві почують голос 
Сина Божого і, почувши оживуть».«І 
вийдуть ті, хто творив добро, у воскресіння 
життя».     
 Коли ми пильно переглянемо 
трудолюбний життєвий шлях новоспочилої 
раби Божої Магдалини, то ми 
переконаємось, що вище сказані слова 
Ісусом Христом, були спрямовані до 
новоспочилої раби Божої Магдалини. 
 Покійна Марія Магдалина народилася 22 
вересня 1922 року в Західній Україні, яка в 
той час була окупована Польщою, а 
пізніше 1939 року Західна Україна була 
включена до Радянської України.  То були 
не найкращі часи, коли одні і другі 
переслідували будь який прояв 
українського патріотизму.   
 Коли німецька навала захопила українські 
землі, то німці почали насильно вивозити 
молодих дівчат на рабську працю у 
німецький райх, чи до Німеччин чи до 
Австрії.      
 В Австрії молода Магдалина перенесла 
страхіття другої війни і звірську поведінку 
окупантів.      
 Після закінчення війни Магдалина 
повертається на рідний край, але не 
доїждяючи українських кордонів, вона 
зустрілася з біженцями, які тікали від 
московських наїздників, і Магдалина 
рішила залишитися в Польщі, де Господь 
Бог обдарував її донькою Елисаветою.
 1965 року Магдалина переселються до 
Америки, де від початку свого приїзду стає 
активною членкиньою української церкви і 
українських громадських організацій.  
 Коли організувалася Громада Святого 
Андрія Магдалина переселилася до ДОМУ 
ЕМЕРИТІВ і активно працює  на благо 
Парафії Святого Андрія.   
 Сьогодні ми свідками коли Магдалина, 
членкиня сестрицтва Святої Софії при 
Парафії Святого Андрія, чесно і безкорисно 
працювала на парафіяльній кухні, дуже 
часто прала і пресувала скатерті після 
імпрез, а гроші за прання здавала на 

сестрицтво Святої Софії.   
 Ми з приємністю пам’ятаємо вмілі 
виступи Магдалини на імпрезах, чи то б 
була імпреза вшанування героїв 
національно визвольних змагань чи інші 
імпрези, де Магдалина з пам’яті 
деклямували повстанські чи патріотичні  
поезії.      
 Так само в дні відзначення Тараса 
Шевченка Магдалина повністю і дуже вміло 
деклямувала зворушливі поеми Шевченка 
чи то б були: «Чигирине, Чигирине» чи 
«Послання мертвим і живим», ще й 
сьогодні пригадую слова Магдалини в 
одному з її виступів:  

Свою Україну любіть, 
Любіть її во врем’я люте,   

 В останню тяжкую минуту, 
За неї Господа моліть! 

 Одним реченням Магдалина була 
неперевершеною патріоткою української 
нації, і ми гордимося, що ми мали нагоду 
провести хоча і коротеньку частину нашого 
життя в колі дорогої нашої парафіянки і 
нашої дорогої подруги і сестриці.  
 За словами Тараса Шевченка бажаємо 
щоб про пам’ять і любов до України 
новоспочилої раби Божої Магдалини 
рознеслася по всьому світі:   

Нехай же вітер все розносить 
  На неокраєнім крилі,  
  Нехай же серце плаче, просить 
   Святої правди на землі 
 Велика і незамінна втрата Громади 
Святого Андрія і українського суспільства 
взагалі.    
 Прийнявши Святі Таїни Сповіді та 
Причастя, 19 грудня 2016 року Ісус Христос 
покликав рабу Божу Магдалину до Царства 
Небесного.    
 Сьогодні ми прощаємось з новоспочилою 
рабою Божою Магдалиною, то ж нехай 
наша непохитна віра потішить вас усіх 
засмучена родина Елисавета, Agnes, 
Lechek, Michael and Victoria - приятелі і 
друзі, що нинішне сонце, що заходить, не 
заходить назавжди, завтра потішить нас 
своїм сходом і ми його знову побачимо. 
 І ми всі, в день воскресіння знову 
зустрінемося з нашими рідними,  а сьогодні 



 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   3-січ-17   Рік XVIІI Число 364   c.  10 

 

прощаючись з новоспочилою рабою Божою 
Магдалиною ми помолимось і попросимо 
Господа Бога нашого, щоб наша зустріч 
була радісною в домі Отця нашого 
Небесного.      
 А тебе дорога сестро проваджаємо твоїм 
улюбленом віршом: 
 Спи дорога Магдалино спи 
 Про долю-волю тихо сни.  
 Про долю-волю Вітчизни, 
 Чи можуть бути кращі сни? 
 Царство Небесне і вічна їй пам’ять! 

 

 
 

ПОХОРОНЕНО 
Великий плач і ридання, велике зітхання і горе – 
розлучення душі. Тікаймо від усякого гріха земного, 
щоб Царство Небесне успадкувати. Помолимося 
Христу, щоб оселив душі новоспочилих рабів божих у 
Царстві Небеснім.  

 
В місяці грудні упокоїлися і похоронні 

Богослужіння звершено в Катедрі Святого 
Апостола Андрія Первозваного: 

 

бл.п. МАРІЯ МАГДАЛИНА КАВШАН 
 

бл.п. АНАТОЛІЙ КОЛОМИЄЦЬ 
 

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЇМ ПАМ’ЯТЬ! 
 

В місяці січні в Катедрі Святого Апостола 
Андрія Первозваного Божественна Літургія 
відправляється кожної неділі о 10:00 годині 

ранку. 
 

Порядок Святочних Богослужінь  в 

Катедрі Святого Апостола Андрія 

Первозваного 

   6 січня, п’ятниця   

   НАВЕЧІР’Я РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

6:00 вечора – ВЕЛИКЕ ПОВЕЧІР’Я 

 

7 січня, субота  

РІЗДВО ГОСПОДА БОГА i СПАСА НАШОГО 

ІСУСА ХРИСТА 

 10:00 рано – Свята Літургія 

 Колядки після Божественної Літургії 

 

 8 січня, неділя 

 СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

 10:00 рано – Свята Літургія 

 

 9 січня, понеділок   

 СВ. ПЕРШОМУЧЕНИКА СТЕФАНА 

 10:00 рано – Свята Літургія 

 

14 січня, субота             

НАЙМЕНУВАННЯ ГОСПОДНЄ   

10:00 рано – Свята Літургія 

 

 15 січня, неділя  

   НЕДІЛЯ ПЕРЕД БОГОЯВЛЕННЯМ 

 10:00 рано – Свята Літургія 

 

   18 січня, середа  

НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ 

6:00 вечора – ВЕЛИКЕ ПОВЕЧІР’Я 

Освячення Свято-Йорданської Води 

Спільна Вечеря - Голодна Кутя  

 

 19-січня, четвер 

СВЯТЕ БОГОЯВЛЕННЯ, ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДА 

БОГА i СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

10:00 рано – Свята Літургія і Велике Освячення 

Свято-Йорданської Води 

  

 22-січня, неділя 

 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ БОГОЯВЛЕННЯ 

 10:00 рано – Свята Літургія 

 Свято Державности – Молебень 

 

 29-січня, неділя 

 10:00 рано – Свята Літургія 

 Панахида присвячена Героям Крутів 
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Ласкаво просимо помолитися разом з нами 
за примирення в Україні. 

 

 
 

ВІЧНИЙ СПОКІЙ ПОДАЙ 

ГОСПОДИ СПОЧИЛОМУ РАБУ 

БОЖОМУ АНАТОЛІЮ  

 
«Ніщо так легко не забувається, як розлука людини 

з людиною. Бо хоч короткий час і згадуємо когось, 

але забуваємо про смерть, маючи його за живого...» 
(Ікос 12).  
 

 У Громаді Помісної Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату в м. Бриджпорт  настоятель 
Парафії Святої Трійці прот. Олександр 
Двінятін звершив Заупокійну Панахиду за 
спокій душі довголітнього Голови Громади 
Святої Трійці бл.п. АНАТОЛІЯ ФАЛЬКО. 
 Велике горе і смуток ніколи не залишає 
дружину Надію, дочку з родиною та сина з 
родиною. 
 В пам’ять незабутнього дорогого 
чоловіка, батька та дідуся складаємо на 
нев’янучий вінок прес-фонду 
Інформаційного Бюлетня 60 доларів. 
Царство небесне і вічна йому пам’ять! 
 Надія Фалько 
 

 
 

Ділимося сумною вісткою, що 2 січня 2017 
року на 87 році свого трудолюбного життя 

відійшов у вічність бл.п. ЮРІЙ 
КОЛОМИЄЦЬ – поет, інженер, патріот 
української нації, залишив у великім 

смутку дружину Лесю, та доньок Таїсу і 
Тамару з їхніми родинами, рідних і 

приятелів. 
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЙОМУ 

ПАМ’ЯТЬ! 
 

 
 
 
 
 

ЩО ПИШУТЬ НАШІ ЧИТАЧІ? 
 
 Шановний Отче протоієрей В. Полярний, 
прошу прийняти річну передплату на 
Інформаційний Бюлетень в сумі 75 
доларів. 
 Дуже нам всім приємно бачити успіхи 
Ваших дорогих рук і розуму, дійти до 
ступня який Ви дорогий отче зробили. 
 Ви зробили добро для українських людей 
та цілої Української Православної Церкви.
 Нехай Господь Милосердний все має Вас 
і Вашу дорогу Паню у своїй сердечній опіці. 
 Щасти Вам Боже! 
            Лідія Овечко 
 
 Шановний отче Віктор! 
 Надсилаю Вам дар в сумі 50 доларів на 
Бюлетень в пам’ять бл.п. АНАТОЛІЯ 
ЯЦЮКА, мого земляка з Житомирщини, 
товариша по студіях в УТГІ (Український 
Технічно Господарський Інститут в 
Регенбурзі), активний вірний Київського 
Патріархату, який приймав активну участь 
разом з дружиною Мінодорою в розбудові 
парафії святого Миколая в Купер Ситі, 
Фльорида. Зазятий книголюб, батько і 
дідусь зразкової української родини.  
 Вічна йому пам’ять! 
  Леонід Гусак 
 

 
 

НОВА РАДІСТЬ СТАЛА! 

«Просим Тебе Царю 
Небесний Влодарю 

Даруй волю, щастя й долю 
Нашій Ненці Україні» 

 
 Наш маленький гурток добродіїв висилає 
на Коляду прес-фонду Інформаційного 
Бюлетня Помісної Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату в США 150 доларів. 
Микола і Марія Андріянів     25 дол. 
Марія Товстоп’ят    25 дол. 
Ліда Ємець Капустянська    25 дол. 
Марія Савеленко Гнип   25 дол. 
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Рая і Євгенн Дикун    25 дол. 
Марія і Іван Гнип   25 дол. 
 

Христос Народився! 
Славімо Його! 

   
    Марія Гнип 

 

 
 

 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 364-е 

число нашого видання.  Сердечно дякуємо 

жертводавцям на видавничий фонд 

“Інформаційного Бюлетня”:       
25,685 Марія і Іван Гнип                                                               

10,000 Надя і Юрій Федорів                                          

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

4,450 Володимир і бл.п. Раїса Братків                                      

3,225 бл.п. др. Володимир і бл.п. Галина Король                  

3,195 Лідія Ємець Капустянська і бл.п. Яків Ємець                   

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

2,260 Марія Савеленко Гнип                                                         

2,250 Лариса і бл.п. Андрій Івашко                                          

2,225 Марія Товстоп’ят                                                                  

2,130 Раїса і Євген Дикун                                                                                                                                     

2,100 Надія і Олександер Северин                                              

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                                                          

1,200 Марія і Віктор Одарченко                          

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                                                                                           

960 Ольга і Василь Карпенко                              

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

920 Галина і бл.п. др. Михайло Воскобійник                              

910 Надія і бл.п. Анатолій Фалько,                                              

900 бл.п. Антоніна і Леонід Гусак, Марія і Петро Новик, Віра і 

Юрій Капустянські                                                                            

856 Александра і Віктор Братків                             

850 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 Соня Ґавірко, 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                                                                        

675 Лідія Овечко                                                             

651 бл.п. Катерина Васильченко                                       

650 Ольга Петрончак, Петро Корнієнко                                            

615 Іван і Сусана Білобронь                                                                              

610 Марія і Микола Андріянів,  Андрій Загура             

605 бл.п. Юрій Шеляк                                

600 Леся Татарко, Ukrainian National Federal Credit Union - New 

York                                                                                                        

580 Євгенія Громницька                                  

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

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                                                                                                 

265 Ліліана і Григорій Гнип                                                                                     

260 бл.п. Ольга Басараб                                 

250 Раїса Мачула, Галина і Роман Боднар, Aрхимандрит Питирим  

255 Галина і бл.п. Славко Лин                                                        

240 Леся Марченко                                                        

220 Петро Гнип, Раїса Шлеґа                              

200 бл.п. Клавдія Люба і бл.п. 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                             
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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, бл.п. 

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 

 


