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88-ліття Святійшого Отця нашого Патріарха Київького і

   всієї Руси-України Філарета

 23 січня 2017 року Святійший Патріарх 

Київський і всієї Руси-України Філарет 

відзначає своє 88-ліття від дня 

народження. З цієї нагоди у Свято-

Володимирському кафедральному соборі 

м. Києва відбулися урочисті богослужіння.

 21 січня, напередодні неділі 31-ї після 

П'ятидесятниці, після Богоявлення, 

Предстоятель Київського Патріархату 

звершив Всенічне бдіння.   

 Його Святості співслужив собор 

архієреїв, які прибули до столиці привітати 

свого Предстоятеля з днем народження, та 

численне духовенство. Після богослужіння 

єпископат, священики та миряни мали 

змогу особисто привітати Предстоятеля з 

днем народження.    

 За богослужінням молилися викладачі 

Київської православної богословської 

академії, а разом з патріаршим та 

кліросним хорами Володимирського собору 

співав також і хор КПБА під керівництвом 

диякона Юрія Мигаля.   

 22 січня, у день Соборності України, 

Святійший Патріарх Філарет, у співслужінні 

архіпастирів і собору духовенства, звершив 

Божественну літургію.   

 За богослужінням також молились 

ректор, професорсько-викладацький склад 

та студенти Національного педагогічного 
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університету імені М.П. Драгоманова. По 

завершенні літургії ректор університету 

професор Віктор Андрущенко, від імені 

цього вищого навчального закладу, 

привітав Патріарха Філарета з днем 

народження та подарував Святійшому 

Владиці картину і букет квітів.  

 Після літургії та подячного молебня від 

імені єпископату, духовенства і вірян 

Української Православної Церкви 

Київського Патріархату до Предстоятеля зі 

словом вітання звернувся Патріарший 

намісник, митрополит Переяслав-

Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній:

 Ваша Святосте, високодостойний 

наш Першоієрарше та милостивий 

отче!      

 Усі ми, які щойно на цій Божественній 

літургії «від одного Хліба й Чаші 

причащалися», «єдиними устами і єдиним 

серцем» підносимо свої щирі молитви до 

престолу небесного Владики і Господа за 

благоденственне і мирне життя в доброму 

й міцному здоров’ї нашого Предстоятеля – 

Святійшого Патріарха Київського і всієї 

Руси-України Філарета.   

 Але ці молитви підносимо не лише ми, 

зібрані в цьому величному Свято-

Володимирському патріаршому 

кафедральному соборі, і не лише сьогодні, 

за цією Божественною літургією. За Вас 

молиться в усіх храмах нашої Церкви як в 

Україні, так і далеко за її межами, на 

кожному богослужінні вся Ваша паства, 

поминаючи Вас як свого Предстоятеля. І 

цим не лише виявляють єдність Церкви, 

адже 34 апостольське правило каже «знати 

першого серед єпископів будь-якого 

народу і визнавати його як главу, і нічого не 

робити без його вказівок», а й засвідчують 

свою синівську любов.   

 У день Вашого народження дякуємо Вам 

за Ваше багатогранне Патріарше служіння, 

за Ваші ревні молитви і благоговійне 

звершення церковних служб, за Вашу 

проповідницьку та просвітницьку 

діяльність, за Ваш патріотизм і мужність, за 

Вашу перекладацьку та видавничу справу, 

за Ваші чуйність і милосердя. Усе це 

забезпечило зростання та зміцнення від 

гірчичного зерна до ряснолистого дерева 

Української Православної Церкви 

Київського Патріархату.   

 Під Вашим святительським омофором 

Київський Патріархат вже понад 25 років 

бореться за утворення єдиної Помісної 

Православної Церкви в Україні та визнання 

її автокефального статусу збоку 

Константинопольської Матері-Церкви. 

 Українське церковне питання є складним, 

усі ми це усвідомлюємо, але в 

українському суспільстві, за даними 

соціологічних опитувань, більшість 

респондентів підтримують звернення 

Верховної Ради України до Вселенського 

Патріарха Варфоломія із проханням 

надати автокефалію Православній Церкві в 

Україні, висловлюються за створення в 

Україні єдиної Помісної Православної 

Церкви, незалежної від інших церковних 

центрів за межами України, та вважають, 

що єдину Помісну Українську Православну 

Церкву повинен очолити Предстоятель 

УПЦ Київського Патріархату Святійший 

Патріарх Філарет.   

 Священний синод нашої Церкви для 

ведення діалогу щодо надання томосу 

Вселенського Патріарха про автокефалію 

Православної Церкви в Україні утворив 

комісію, яка, з Вашого благословення, 

нещодавно перебувала з офіційним 

візитом у резиденції Вселенського 

Патріарха в Стамбулі та мала спілкування 

з уповноваженими членами Святого і 

Священного синоду Константино-

польського Патріархату.  

 Будемо молитися та сподіватися, що 

Господь Своїм благим промислом 

допоможе якнайкраще та якнайшвидше 

для всіх вирішити це питання. 

 Ваша Святосте!   

 Минулого року ми на високому рівні 
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відзначили величний ювілей 50-ліття 

Вашого перебування на древній Київській 

кафедрі. Цього ж року виповниться 55 років 

Вашого самовідданого служіння у 

винограднику Божому в архієрейському 

сані. Усі ці роки Ви присвятили служінню 

Богові та людям.   

 Святійший владико!   

 У цей радісний день від Священного 

синоду, синодальних установ, єпископату, 

духовенства, чернецтва, вищих духовних 

навчальних закладів та всієї пастви ще раз 

підносимо подяку Богові за всі Його 

благодійства, виявлені до Вас упродовж 

вісімдесятьох восьми років земного життя, 

та бажаємо Вам і надалі мати милість в 

очах Божих та сповна відчувати її на собі 

задля блага, зміцнення й утвердження 

єдиної помісної Української Православної 

Церкви Київського Патріархату в єдиній, 

соборній, суверенній та незалежній 

Українській державі та в усьому світі. 

 Іс полла еті Агіотате деспота!

 Митрополит Епіфаній подарував 

Предстоятелю просфору та букет квітів.

 Після цього до присутніх з повчальним 

словом звернувся Святіший Патріарх 

Філарет:     

 Ваші преосвященства, всечесні отці, 

шановний Віктор Петрович, дорогі 

браття і сестри! 

 Насамперед я хочу подякувати всім вам 

за молитви і добрі побажання на мою 

адресу. Але день мого народження не має 

особливого значення, бо кожен із нас 

народився і кожен із нас відзначає день 

свого народження. Для нас важливо, що це 

є привід для того, щоб ми збирались разом 

і єднались. Єднались у молитві та в любові 

один до одного, і до нашого народу, і до 

нашої Батьківщини України. У всіх нас 

на вустах одні і ті ж слова «єдина Помісна 

Українська Православна Церква». Але 

Українська Церква як Помісна вже є – це 

Київський Патріархат. Ми боремось зараз 

не за Помісну Церкву, а боремось за єдину 

Помісну Церкву, щоб у нас в Україні була 

одна Українська Церква, а не було у нас 

Російської Церкви. Чому ми не хочемо, 

щоб у нас була Російська Церква? А тому, 

що Російська Церква служить інтересам 

свого народу – російського. Живе в Україні, 

а служить інтересам російського народу. То 

ми хочемо справедливості. Раз ми 

український народ православний, то 

повинні належати до Української Церкви, а 

не до Російської. І це наша мета. 

 Будемо ми мати єдину Українську 

Помісну Православну Церкву чи ні? 

Будемо, якщо буде Українська держава. 

Якщо Української держави не буде, то тоді 

ніякої помісної Церкви в Україні не буде, і 

ми це вже пережили, коли знаходились в 

єдиній державі Російської імперії і в 

Радянському союзі. Тоді не було 

незалежної Української Православної 

Церкви, а Українська Церква була 

складовою частиною Московського 

Патріархату. Тепер ми маємо незалежну 

державу і, справедливості ради і згідно 

церковних канонів, ми повинні мати 

незалежну Українську Церкву. 

 Сьогодні ми відзначаємо день Соборності 

України, і я всіх вас вітаю з цим нашим 

українським святом. Але у той же час ми 

проходимо випробування – чи достойні ми, 

українці, мати свою незалежну державу, чи 

знову в неволю? Наш народ доводить 

своїм життям, своєю жертовністю, що він 

достойний мати незалежну державу. Тому 

ми переконані, що перемога буде наша. 

Чому буде наша перемога? Тому що 

правда з нами. А там, де правда, там Бог.

 У чому наша правда? Наша правда 

полягає у тому, що не ми звершили 

агресію, а проти нас звершена агресія. 

Причому той, хто був гарантом 

недоторканості нашої держави. На весь 

світ заявив, коли Україна віддала свою 

ядерну зброю, що будуть гарантувати нам 

недоторканість наших територій, тільки 

ядерну зброю віддайте. Ядерну зброю ми 
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віддали, а вони Крим захопили. Скажіть, є 

тут якась правда? Можна вірити цим 

керівникам держави? Не можна. 

 Бачить це все Бог чи не бачить? Бачить. І 

тому правда, як перемагала завжди в 

історії, так і тут переможе.  

 Але є і наша провина, як народу, в тому, 

що відбувається на Сході. У чому наша 

провина? Наша провина у гріхах, 

несправедливості, у корупції, яку ми ніяк не 

можемо перемогти, - це наш гріх, у якому 

треба покаятись. Не просто покаятись, 

сказавши: «Ось, Господи, ми 

корупціонери», а треба виправити це, тому 

що покаяння полягає у виправленні 

людини у своїх гріхах. І тому, чим швидше 

ми подолаємо нашу несправедливість, яка 

існує у нашій державі, у нашому народі, 

тим швидше Господь нам дасть цю 

перемогу.    

 Стосовно визнання автокефалії 

Української Церкви. Як Церква ми існуємо, і 

немає великої різниці між визнаною 

Православною Церквою і невизнаною. Ось 

ми невизнані, як автокефальна Церква. 

Але стоїть питання: Церква ми чи не 

Церква? Можемо ми спасатись у такому 

стані, у якому ми є, чи ні? Чи Господь 

закрив нам Царство Небесне через те, що 

комусь ми не подобаємось? Ні. Наша 

Церква є Церква Христова, і у нас 

звершуються всі таїнства церковні і 

благодать Божа діє.   

 Ось ми сьогодні звершили Божественну 

літургію, причащались. Чого ми 

причащались? Тіла і Крові Христових чи 

хліба і вина? Ми віримо, що ми 

причащались Тіла і Крові. То що для нас 

більше – Христос чи визнання? Якщо нас 

визнає Христос і дає Своє Тіло і Кров, чого 

ви хочете більше? Щоб вас хтось визнав? 

Визнав ким? Якщо Христос нас визнає 

своїми, то що нам більше ніж Христос?

 Але все-таки ми хочемо визнання. Для 

чого? Ми хочемо молитовно спілкуватись з 

усіма православними. Ось заради цього 

нам потрібне визнання, тільки через це, а 

більшого нам не потрібно, ніж ми маємо. 

Ми маємо Христа, і ми навколо Христа 

хочемо єднатись з усіма православними і 

цього ми прагнемо. І ми досягнемо цього, 

тому що з нами Бог. І тому, дорогі 

браття і сестри, треба по життєвому шляху 

йти впевнено, покладаючи надію на Бога. 

Бо Бог керує не лише усім світом, усіма 

народами, а керує, зокрема, кожною 

людиною. І це треба кожному з нас 

усвідомлювати і нічого не боятись, нічого 

не боятись у житті, тому що Бог з нами. А 

Він Непереможний, і Він дає таку силу 

людині, яка здається і непритаманна 

людині.     

 Наприклад, свята великомучениця 

Варвара, отроковиця, якій було 12 чи 14 

років. Як вона могла витримати такі 

страшні страждання? Коли уявляєш собі 

те, що вона перетерпіла, то думаєш – 

невже людина може витерпіти таке? А вона 

перетерпіла, будучи слабкою за природою. 

Тому і ми можемо перемагати цією ж 

Божественною благодаттю, яка діяла тоді і 

зараз діє.     

 Ми здатні все перемагати, але з Богом, 

не самі по собі. Бо самі по собі ми немічні, 

ми навіть не можемо подолати свій гріх, а з 

Божою допомогою можемо все, і смерть 

перемогти. І це не пусті слова, що ми 

можемо і смерть перемагати, бо наші 

воїни, які захищають нашу землю – смерті 

не бояться, тому що благодать Божа діє, а 

діє вона у них тому, що вони люблять. І 

заради їх любові до своєї Батьківщини, до 

свого народу, до своєї держави, за цю 

любов Господь посилає їм цю Божественну 

силу, цю Божественну благодать. 

 Тому, дорогі браття і сестри, треба за все 

дякувати Богові, за скорботи і за радість. 

Якщо і скорботи Господь посилає, то для 

нашого очищення від гріхів, заради нашого 

спасіння, а за радість, тому що Він любить 

нас і посилає нам цю радість. 

 Будемо дякувати Господу і за скорботи, і 
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за радість, аби тільки Господь не 

відштовхнув нас від Себе, а Він не 

відштовхне, якщо ми самі цього не 

побажаємо.    

 Йому слава навіки віків! Амінь!

 Завершилися урочистості козацьким 

многоліттям на честь Святійшого Патріарха 

Філарета.     

 З нагоди свята Предстоятеля Української 

Православної Церкви Київського 

Патріархату вітають архіпастирі, 

духовенство, численні політичні і 

громадські діячі, очільники і представники 

Церков і релігійних організацій, 

військовослужбовці, парафіяни, а також 

надходить багато вітальних адрес. 

 Від імені наших читачів до всіх вітань 

приєднується і колектив Прес-центру 

Київської Патріархії, бажаючи нашому 

Предстоятелю многих і благословенних літ 

служіння Богові, Церкві та Україні!   

 

ГРОМАДА СВЯТОГО 

АНДРІЯ ВШАНУВАЛА ДЕНЬ 

СОБОРНОСТИ УКРАЇНИ 

22 січня парафіяни і прихожани Катедри 
Святого Андрія Первозваного в 
Блумінгдейлі молилися за кращих дітей 
України, які жертвують своїм життям 
захищаючи Державність Батьківщини.
 Перед початком Молебня прот. Віктор 
Полярний нагадав присутнім у храмі, чому 
ми згадуємо і молимося за відданих дітей 
Українського Народу.   
 «Дорогі брати і сестри!   
 99 років тому - 22 січня 1918 
проголошено Четвертий Універсал 
Української Народної Республіки.  
 Зміст IV Універсалу в головному 
проголосив незалежність і суверенітет 
Української Народної Республіки. 
 Рік пізніше 22 січня 1919 року на 
Софійському Майдані проголошено 
з’єднання Західно Української Республіки з 

Українською Народною Республікою в одну 
Українську Державу. 
 Вдумавшись в ці події, перед нашими 
очима перебігають постаті й імена 
безсмертних лицарів і борців “Великої Ідеї”, 
які за словами Головного Отамана Симона 
Петлюри, що в Україні будуть нові і нові 
жертви, але Самостійна Україна таки буде.
 Сьогодні ми святкуємо цю урочисту дату, 
за яку наші батьки, діди і прадіди поклали 
свої голови на жертівник Української 
Державности.     
 Дорогі брати і сестри! Ми не сміємо і не 
маємо права забувати про героїчні і 
трагічні події визвольних змагань 
українського народу:   
 IV-ий Універсал,  День Соборности 
України, “Базар” і “Крути”, штучно 
створений голодомор 1932-33 рр., процеси 
“Спілки Визволення України”, злочини 
Москви у Вінниці, Биковня, Акт 
Проголошення Відновлення Державности 
України, поляглі під Бродами, героїчні і 
нерівні бої Української Повстанської Армії, 
Петлюрівці, Бандерівці, Організація 
Українських Націоналістів, Небесна Сотня, 
Революція Гідности і про багато інших 
попередніх героїчних змагань кращих дітей 
українського народу за Державність 
України.     
 Єднаймося з тими, яким доля української 
нації не є байдужою, єднаємося  з кращими 
дітьми, які сьогодні захищають Суверенітет 
Української Держави, бо ж за словами 
Василя Симоненка, з Україною я ділити 
завжди буду радощі, турботи і жалі, бо ж у 
мене стукотить у грудях грудочка 
Вкраїнської землі.    
 Під час Божественної Літургії ми кожної 
неділі молимося за спокій душ всіх тих, які 
життя віддали за Державність України, а 
тепер ми помолимось під час Молебня, 
щоб Господь захистив кращих дітей 
України, які захищають Свободу 
Українського Народу».  
 Богослужіння завершилися многоліттям 
на честь Святійшого Патріарха Філарета, 
всім героям і захисникам Державности 
України та всім парафіянам та прихожанам 
Катедри Святого Андрія. 
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РІЗДВЯНІ СВЯТА У КАТЕДРІ СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРІЯ 

ПЕРВОЗВАНОГО
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 6-го січня 2017 року у Катедрі Святого 

Апостола Андрія Первозваного настоятель 

Громади прот. Віктор Полярний в 

сослужінні ієрея Михайла Лещишина 

відслужили Велике Повечіря, а в день 

Різдва Христового, у переповненім до 

вінця храмі, духовенство Катедри 

звершили Божественну Літургію під 

чудовий і мелодійний спів церковного хору 

під керівництвом регента Богдана Кулешко.

 Після відпусту внучка прот. Віктора Таня 

Федак виконала арію “SILENT NIGHT”, а 

діти школи українознавства під наглядом 

директора школи пані Марії Гірчак, та 

вчителів пані Ірини Мусакевич і пані 

Мар’яни Покотило вміло проколядували 

декілька колядок.   

 Церковний Хор продовжував колядувати, 

а вірні насолоджувалися святочними 

мелодіями.      

 14-го січня парафіяни та прихожани 

Храму Святого Андрія у святочному 

прикрасеному Культурному Центрі були 

приємно задоволені вертепом, 

влаштованим дітьми і парафіянами 

Громади, та насолоджувалися дуже 

смачними і розкішними стравами 

приготевленими працьовитими і 

невтомними сестрицями Святої Софії при 

Парафії Святого Андрія.  

 

ХРЕЩЕННЯ І МИРОПОМАЗАННЯ 

 У списку таїнств на першому місці стоїть 

таїнство Хрещення, без якого жодна 

людина не може стати членом Церкви 

Христової. За словами Ісуса Христа, 

Хрещення є для людей дверима у Царство 

Його Церкви: «Якщо хто не народиться 

водою і духом, не може увійти в Царство 

Боже» (Ін. З, 5). Це найперше таїнство, яке 

звершується над людиною і є воно за 

суттю своєю духовним народженням від 

Бога.    

 Встановлення цього благодатного 

таїнства відбулося після Воскресіння 

Христового. З’явившись Своїм учням, 

Господь сказав їм, що Він прийняв від 

Отця усю владу на небі й на землі: «Отже, 

йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в 

ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи 

їх додержувати всього, що Я заповів вам; і 

ось Я з вами по всі дні до кінця віку» (Мф. 

28, 19-20). І додав: «Хто увірує і 

охреститься, буде спасений; а хто не 

увірує, буде осуджений» (Мк. 16, 16). 

 Хрещення одне з найважливіших 

християнських таїнств. За вченням Святої 

Церкви, через Хрещення людина стає 

членом Церкви. Тільки після хрещення 

вона отримує доступ до всіх церковних 

таїнств, перш за все, до Святого 

Причастя, в якому відбувається єднання 

людини з Богом.    

 У Православній Церкві Таїнство 

Хрещення звершується над людиною в 

будь-якому віці, починаючи з 

новонароджених немовлят. Над 

немовлятами Хрещення в Православній 

Церкві здійснюється по вірі батьків і 

хрещених. Вони несуть відповідальність за 

християнське виховання дітей, 

відповідають за віру охрещуваного і 

зобов'язані розділити обов'язки батьків 

щодо їх виховання.   

 Після прийняття Хрещення, як другого 

духовного народження, людина стає 

членом Церкви і має здатність приймати 

всю повноту благодаті, яка подається їй 

Богом. Хрещення «водою і духом» 

повністю змінює і очищує людину – вона 

вмирає для життя старого і народжується 

для нового святого життя у тілі 

Христовому (1 Кор. 12, 13). Таїнство 

Хрещення звершується один раз у житті.

 Наступним таїнством для 

новоохрещеного християнина є 

Миропомазання.     

 У Таїнстві Миропомазання ми отримуємо 
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«печать дару Духа Святого» (Рим. 8; 1 

Кор. 1, 21-22).     

 Миропомазання, за своєю суттю, є 

відмінним від таїнства Хрещення, але 

водночас є, так би мовити, його 

продовженням, другим етапом у 

духовному житті людини, яка стала 

християнином. Хрещення, як було 

зазначено вище, є таїнством, яке відчиняє 

людині двері до царства Христового, 

таїнством, через яке людина 

народжується для життя духовного і стає 

членом християнського суспільства. Але, 

щоб стати достойним членом 

християнського суспільства, недостатньо 

мати лише один доступ до нього. Задля 

здійснення головної мети життя – 

досягнення спасіння – людина і стає 

членом Церкви Христової. І щоб виконати 

цю мету, християнин повинен мати певні 

духовні сили, і сили незвичайні, а 

благодатні, бо й царство Христове є 

благодатним царством. Саме такі 

благодатні сили й даються кожному 

новому членові Церкви через друге 

таїнство – таїнство Миропомазання. 

 За догматичним визначенням 

Миропомазання є таїнством, через яке 

новоохрещеній людині дається дар Духа 

Святого. Про цей дар Христос говорив 

учням на Таємній Вечері: «… Я ублагаю 

Отця, і дасть вам іншого Утішителя, щоб 

був із вами повік – Духа правди…» (Ін. 14, 

16-17).     

 Під час таїнства християнину 

здійснюється помазання частин його тіла 

освяченим миром із виголошенням слів 

«печать дару Духа Святого», даються 

благодатні сили, які необхідні для його 

укріплення і зростання у духовному житті. 

Отже, за своєю суттю, таїнство 

Миропомазання дає охрещеній людині 

сили для повноцінного християнського 

життя, сили, які необхідні для досягнення 

спасіння.     

 Два цих таїнства у сучасній літургійній 

практиці становлять єдиний 

сакраментальний акт, який називають 

одним словом, – Хрещення. 

 

УПОВНОВАЖЕНІ 

ВСЕЛЕНСЬКОГО 

ПАТРІАРХАТУ З 

ПРЕДСТАВНИКАМИ УПЦ КП У 

СТАМБУЛІ ШУКАЛИ ШЛЯХИ 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 

УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я 
 12 січня 2017 р. з благословення 

Святійшого Патріарха Філарета члени 

комісії Київського Патріархату для діалогу 

з Вселенським Патріархатом провели у 

офіційній резиденції Його Всесвятості 

Вселенського Патріарха Варфоломія на 

Фанарі (м. Стамбул, Туреччина) зустріч з 

уповноваженими членами Святого і 

Священного Синоду Константино-

польського Патріархату.   

 У зустрічі з українського боку взяли 

участь голова комісії Патріарший намісник 

митрополит Переяслав-Хмельницький і 

Білоцерківський Епіфаній, митрополит 

Львівский і Сокальський Димитрій та 

секретар Священного Синоду архієпископ 

Чернігівський і Ніжинський Євстратій. 

Делегацію також супроводжував перший 

проректор Київської православної 

богословської академії протоієрей 

Олександр Трофимлюк. Перед початком 

зустрічі члени делегації помолилися перед 

святинями, що зберігаються у 

Патріаршому соборі св. Георгія на Фанарі, 

зокрема перед мощами Трьох Святителів 

– Василія Великого, Григорія Богослова та 

Іоана Золотоустого.   

 З боку Вселенського Патріархату з 

делегацією спілкувалися члени Святого і 

Священного Синоду Патріархату 

митрополит Смирнський Варфоломій, 

генеральний секретар Синоду, та 

митрополит Гальський Емануїл. Зазначені 
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митрополити входять до сформованої 

Синодом влітку 2016 р. комісії для 

розгляду питання про автокефалію Церкви 

в Україні. Також був присутній секретар 

Комісії з міжправославних відносин о. 

Амвросій. Протягом тривалого 

спілкування сторони обмінялися думками з 

приводу поточного стану Православ'я в 

Україні. За дорученням Святійшого 

Патріарха Філарета делегація УПЦ КП 

повідомила представників Вселенського 

Патріархату про точку зору Київського 

Патріархату на можливі шляхи розв'язання 

проблем, з якими українські православні 

стикається через неканонічні та руйнівні дії 

Московського Патріархату.  

 Було підкреслено, що Київський 

Патріархат, на відміну від РПЦ, офіційно 

приєднався до рішень Святого і Великого 

Собору Православної Церкви, що відбувся 

на Криті в червні минулого року. 

Представникам Вселенського Патріархату 

були передані екземпляри Церковного 

календаря УПЦ КП на 2017 р., в якому 

опубліковано здійснений Київським 

Патріархатом переклад документів Собору 

українською мовою.  

 Митрополити Емануїл та Варфоломій 

підкреслили, що українське церковне 

питання є складним, однак Вселенський 

Патріархат, як Перший престол і Матір-

Церква, не полишатиме зусиль для 

знаходження найкращого шляху 

вирішення проблеми. Владики зазначили, 

що всі думки та пропозиції, висловлені під 

час зустрічі, будуть повідомлені Його 

Всесвятості Вселенському Патріарху 

Варфоломію та Святому і Священному 

Синоду Константинопольського 

Патріархату, який прийматиме відповідні 

рішення.   

 Зазначивши, що Київський Патріархат 

вже понад 25 років бореться за 

відновлення канонічного порядку через 

утворення єдиної Помісної Православної 

Церкви в Україні, члени делегації УПЦ КП 

висловили сподівання, що Матір-Церква 

Константинопольська зробить все 

можливе, щоби належні рішення нею були 

прийняті якомога швидше. 

Прес-центр Київської Патріархії 

 

ГРОМАДА СВЯТОГО АНДРІЯ 

ПЕРВОЗВАНОГО ВШАНУВАЛА 

ГЕРОЇВ КРУТ  

  29 січня 2017 в Катедрі Святого Апостола 
Андрія Первозваного Помісної Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату вірні молилися, під час 
Заупокійної Панахиди, за спокій душ 
Героїв Крут та всіх тих, що життя віддали 
за Державність України.   
 Після Божественної Літургії прот. Віктор 
Полярний звернувся до вірних у храмі: 
 «29 січня 1918 року на столицю України 
насувалися озброєні більшовики. Київські 
студенти та гімназисти, прагнучи 
захистити молоду Українську державу, 
організували Курінь січових стрільців, щоб 
дати гідну відсіч загарбникам. Курінь 
налічував 300 душ, складався із студентів 
Українського народного університету, 
Університету Святого Володимира та учнів 
старших класів Української Кирило-
Мефодіївської гімназії.    
 Юні захисники, пройшовши лише 
семиденну військову підготовку, без 
сумнівів і вагань вирушили в похід проти 
російської армії на станцію Крути, що 
розташована на залізничній лінії Москва – 
Бахмач – Київ.   
 Проти них ішла навала – солдатів, 
фронтивиків та матросів більшовицької 
армії.       
 Нерівний бій під Крутами, який на 
декілька днів віддалив захоплення Києва. 
П’ять годин безперестанку студентський 
курінь стримував наступ червоних, 
втрачаючи молоді життя, під градом куль і 
гранат. Московські солдати без жалю 
багнетами проколювали юначі груди, 
прикладами рушниць розбивали голови, 
добивали поранених – розповідали 
очевидці тих трагічних подій.  
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 28 студентів потрапили в полон. 
Муравйовці цілу ніч по-звірячому катували 
їх, а на світанку повели на розстріл. У 
зимове холодне небо злетіли звуки гімну 
„Ще не вмерла Україна” і пролунав 
кулеметний звук. 29 січня 1918 року було 
вбито останнього з трьохсот крутівських 
героїв. Більшовицькі кати заборонили 
місцевим селянам поховати за 
християнським обрядом тіла захисників 
Києва, залишивши їх на засніженому полі.
 У березні 1918 року військо Української 
Народної Республіки столицю України 
звільнило Київ від московських 
загарбників.    
 Тільки тоді почали розшукувати тіла 
молодих людей, які загинули під Крутами. 
Юних героїв Крут урочисто поховали у 
братській могилі у Києві на Аскольдській 
горі.     
 „Стримайте ж ваші сльози, які котяться: ці 
юнаки поклали свої голови за визволення 
Вітчизни, і Вітчизна збереже про них 
вдячну пам’ять на віки вічні”, — сказав 
Президент УНР Михайло Грушевський під 
час поховання героїв.   
 Ця героїчна й водночас трагічна подія 
знаменувала початок нової епохи 
національного пробудження українців, 
усвідомлення нашого права жити на 
власній землі та святого обов’язку — 
боронити її. „Понад все вони любили свій 
коханий край”, — писав Павло Тичина. 
Визначально, що ця жертовна любов 
зародилася в серцях молодих людей, 
найкращих представників українського 
студентства.    
 День пам’яті героїв Крут – 29 січня став 
одним із символів боротьби українського 
народу за свободу і незалежність. 
 Україна пишається молодими Героями. 
Пам’ять про них, як і та велична слава, за 
яку вони боролися – невмируща. Царство 
їм небесне і вічна їм слава».  

 

 

Звернення архієпископа 

Сергія! 

 Шановні брати і сестри!  
 Сердечно прошу всіх вас вознести зараз 
свої молитви за наш багатостраждальний 
Донецький край! В ці часи від Авдіївки до 
Маріупольського напрямку загострилась 
ситуація на фронті. Гинуть мирні люди та 
війсковослужбовці. Багато зруйновано та 
пошкоджено будинків та енергоносіїв, які 
зебезпечували нормальне людське життя.  
Прошу всіх небайдужих надати посильну 
допомогу особливо мешканцям м. Авдіївка 
у вигляді теплих речей, грілок, ліхтарів, 
ковдр та продуктів харчування. Справжні 
християни ніколи не залишають один 
одного у біді. Сподіваюсь на ваше 
милосердя та гарячу й щиру молитву. 
 Архієпископ Донецький і Маріупольський 
голова синодального відділу соціального 
служіння Української Православної Церкви 
Київського Патріархату. 

ТА ВІДГУК ГРОМАДИ СВЯТОГО 

АНДРІЯ ПЕРВОЗВАНОГО ПОМІСНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАУ 

В БЛУМІНГДЕЙЛІ, ІЛЛІНОЙС, США 

 I want to thank the parishioners of St. 
Andrew Ukrainian Orthodox Church-Kyivan 
Patriarchate for their generosity and kindness 
to their fellow man.    
 Today (February 5, 2017) after the Divine 
Liturgy we collected $2083.00 in 15 minutes. 
This money is to help cloth and feed the 
people of Avdiivka, Ukraine who have been 
shelled by the Russian terrorist troops and 
have lost their homes and possessions.  
 This money will be transferred to 
Archbishop Сергій Горобцов, who tirelessly 
both ministers to and helps those in need.
 Once again, thank you to all of the donors 
and may God save and protect our brothers 
and sisters who are in harms way. I am very 
proud of our parishioners and their efforts! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008930616342
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John Jaresko 
President of the Executive Board 
St. Andrew Parish in Bloomingdale, Illinois 

ДОПОМОГА З АМЕРИКИ 

 

 

Сьогодні (8-го лютого) перші переселенці з 
сірої зони та багатодітні родини з території 
проведення АТО отримали продуктові 
набори та дитячі речі від парафіян, 
духовенства та віруючих парафії Св. 
Андрія Первозваного УПЦ КП США. 
Особлива вдячність великому патріоту 
України та доброму християнину пану 
Івану Яресько - організатору цієї 
благодійної акції на Сході України. 
Сердечно дякуємо парафіяльній раді та 
всім вірянам громади Св. Андрія за таку 
необхідну допомогу нужденним під час 
страшної війни. На протязі тижня ми 
будемо розвозити набори виживання всім 
постраждалим та соціально не захищеним 
людям у прифронтовій смузі. За процесом 
надання допомоги можна буде 
спостерігати через фотозвіт. 

Архієпископ Донецький і Маріупольський 
Сергій 
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Ще одна перемога над 

окупантом! 

 Щойно, ще одна громада зробила 
свідомий вибір на користь Української 
церкви. На загальних зборах села 
Котюжини Збаразького району, громада 
обрала нового старосту та церковну 
десятку й абсолютною більшістю голосів 
вирішила перейти до Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату.     
 На даний момент, у церкві вперше 
відправляється молебень отцями 
Київського Патріархату.   
 Бійці "Правого сектору" на запрошення 
громади забезпечили охорону та безпеку 
вірян, запобігли можливим провокаціям з 
боку московських попів.  

За Єдину Помісну Христову 

Церкву!    

   У Харківській області, Ізюмського 
района, в с.Бугаївка сталася унікальна 
подія.... Громада села видворила громаду 
Московського Патріархату і перейшла до 
Київського Патріархату.    
 9-го лютого відбулися збори громади 
села, а вже на наступний день єпископ 
Ізюмській єпархії розташованої в 
Харківській області, Єлисей (Іванов) 
пакував валізи. Правда, робили це вони 
тишком-нишком щоб не порушувати 
пристрасті в селі. Приїхали на мерседесі і 
двох джипах натовп священиків разом з 
Єлисеєм, відкрили храм, винесли, що 
змогли забрати і бігом змоталися. 
 Громада села обрала Помісну 
Українську Православну Церкву Київського 
Патріархату !!! Слава Україні !!! 

 

 
 
 
 

У ГРОМАДІ СВЯТОГО АНДРІЯ  
 

ОХРЕЩЕНО 
22 січня Анну Попов доньку Вікторії і 
Леоніда Попов 
28 cічня Діану Роздольську доньку Зор’яни 
Плескун і Миколая Роздольський 
 

ПОВІНЧАНО 
21 січня Мар’яну Русин і Романа Добуш 
 

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

Андрія! 

 
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 січні упокоїлися і похоронні 

Богослужіння звершено в Катедрі Святого 
Апостола Андрія Первозваного або в каплиці 

погребника: 

 
бл.п. ЮРІЙ КОЛОМИЄЦЬ 

бл.п. ОЛЬГА ГЕЛЕТІЙ 
бл.п. АЛЕКСАНДРА ТКАЧЕНКО 

 
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЇМ ПАМ’ЯТЬ! 

 

В Катедрі Святого Апостола Андрія 
Первозваного Божественна Літургія 

відправляється кожної неділі і Дванадесятих 
Святах о 10:00 годині ранку. 

 

Ласкаво просимо помолитися разом з нами 
за мир, злагоду та Божу благодать в 

Україні. 
 

 
 

 НАШЕ ВЕЛИКЕ і ЩИРЕ 

СПАСИБІ! 
Хочемо подякувати всім Вам за вашу 

жертвенність і заохочення до дальшої 

праці. Нехай Милосердний, Господь Бог, 
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пошле Вам міцного здоров’я і всього 

найкращого у вашому житті. Завдяки Вам 

це вже є 365-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 бл.п. 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                                                                   

255 Галина і бл.п. Славко Лин                                                        

250 Раїса Мачула, Галина і Роман Боднар, архимандрит Питирим                                                                                           

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                             

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                                 
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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 

 


