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ПОСВЯЧЕННЯ ПАСОК У  ГРОМАДІ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРІЯ 

ПЕРВОЗВАНОГО ПОМІСНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО 
ПАТРІАРХАТУ 

 16-го квітня, після Великодної 

Божественної Літургії о годині 3:30 ранку в 

Авдиторії імені професора Івана Трухлого 

велика кількість вірян Київського 

Патріархату принесли кошики наповнені 

різними традиційними стравами, щоб прот. 

Віктор Полярний в сослужінні ієрея 

Михайла Лещишина освятили принесені 

святочні кошики.    

 О годині 12:00 після Великодної Вечірні, 

на яку поприходили батькb з своїми дітьми 

духовенство Громади Святого Андрія 

окропили принесені кошики.   

 В своїй проповіді до вірян – настоятель 

Катедри Святого Андрія прот. Віктор 

Полярний звернувся слідуючими словами:

https://www.facebook.com/john.jaresko?fref=nf
https://www.facebook.com/john.jaresko?fref=nf
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 Дорогі брати і сестри!  

 Христос Воскрес!   
 День Христового Воскресіння – це день 

перемоги Христа над ворогами. Великодня 

радість незмірна, бо вона всім дає стільки, 

скільки хто потребує, вона всіх 

задовольняє, всіх примиряє і потішає. 

 Отже, Христовим Воскресінням все дано 

нам для провадження достойного 

християнського життя. Воскреслий 

Христос подасть і нам Великодню радість, 

коли будемо незмінно перебувати в 

тісному єднанні з Ісусом Христом і з 

Христовою Церквою.    

 Тоді життєві сили Божественної 

Благодаті завжди будуть процвітати в 

нашому щоденному житті. Ця Великодня 

радість дорога і доступна лише тим, які 

живуть за голосом пробудженої чистої 

совісті.      

 Світлі і радісні дні Ведикодніх Свят у нас 

стають ще більше радісними й величними 

тому, що проснулася наша Матір Україна, 

а наша Свята Церква протирає свої очі від 

зимивиго і довгого сну.   

 Воскресіння Господа нашого Ісуса 

Христа закликає увесь український народ 

до відродження своїх сплячих душ і 

одночасно кличе нас стати на сторожі 

нашого народу і нашої Рідної Церкви.

 Торжественний день Воскресіння 

Христового нагадує нам, що за словами 

нашого пророка Тараса Шевченка Господь 

Бог наш Ісус Христос воскрес ради тих 

людей: закованих, убогих і отих рабів 

німих і щоб на сторожі коло них поставити 

Слово.     

 І якщо в дійсності ми розуміємо значення  

Слова, то ми повинні шанувати і своє 

рідне слово, свою рідну мову, свою 

багатотисячну культуру свою Рідну Церкву 

і лише тоді: ”Німим відкриються уста, 

проллється слово, як вода... і наші рідні 

українці посходяться разом і опанують

 свою землю і опанують Рідну Церкву”.

 Наша Свята Помісна Українська 

Православна Церква Київського 

Патріархату звертається до тих людей, 

яким доля нашої Рідної Церкви і Матері 

України, не є байдужою і просить 

об’єднатися в Єдину Помісну Українську 

Православну Церкву Київського 

Патріархату, на чолі Якої є і повинен бути 

лише вірний син української нації.  

 Вітаємо з святом Воскресіння 

Христового Святійшого Отця нашого 

Патріарха Київського і всієї Руси-України 

ФІЛАРЕТА, Священний Собор єпископів, 

увесь чин духовний, Вас і Вашу родину і 

всіх православних християн в Україні і по 

всьому світі розпорошених нашим 

традиційним:  

 ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
 Шлемо Вам найкращі побажання, 
благаємо Воскреслого Ісуса Христа, щоб 
поблагословив Ваші добрі наміри й дії, 
обдарував Вас Своїми дарами щастя, 
здоров’я і всім найкращим. Ми всі 
благаємо Господа, щоб утвердив 
Державність України і Святу Помісну 
Українську Православну Церкву Київського 
Патріархату на віки вічні.   
 З світлим празником Воскресіння вітаємо 
ієрея Михайла Лещищина і паніматку 
Мар’яну, всіх членів Парафіяльного Уряду 
на чолі ї паном Іваном Яресько, 
Сестрицтво Святої Софії, Братство 
Святого Андрія, Церковний Хор під 
проводом пана Богдана Кулешко, всіх 
парафіян і всіх прихожан Парафії Святого 
Андрія Первозваного.  
 Вітаємо з Світлим Святом Воскресіння 
Христового наших братів греко-католиків і 
всіх людей доброї волі.  
 Христос Воскрес!»   
 Під час Великодніх Божественних 
відправ, храм Святого Андрія був 
переповнений вірянами - дорослими і 
дітьми. 
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Проповідь виголошена в 

Катедрі Святого Андрія прот. 

Віктором Полярним у 

четверту неділя після 

Воскресіння 
 В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. 

Амінь.     

 Христос Воскрес!   

 Дорогі брати і сестри !   

 В сьогодняшній Євангелії Святий 

Євангелист Іоан оповідає нам, що в 

Єрусалимі був ставок де час від часу 

Ангел Божий сходив у ставок і 

розбурхував воду, а хто перший залазив у 

ставок після порушення води, той 

одужував.    

 Коло цього ставка, довгими роками, 

лежало багато хворих і немічних які 

чекали коли вода схвилюється щоб 

першому влізти у воду.   

 Так буває з життєйським морем - з 

людським суспільством. Часами 

життєйське море довго стоїть спокійно, не 

рухається, поверхня його покривається 

різними паразитними рослинами і стає 

зіпсутою і нездоровою. Господь Бог наш 

час від часу посилає велику силу, посилає 

велику бурю, робить великі хвилі, щоб 

сцілити усякі людські немочі.  

 Наш український народ, на нашій рідній 

Україні, лежав мертвим спокоєм коло 

тихого моря поверх 300 років як і той 

розслаблений, бо під чужим пануванням 

не був у силі першим влізти до 

розхвильваного моря.   

 І ось Господь Бог послав величезну 

бурю, розхвилювалось до самого дна 

житєйське море українського народу 

пробудивши його зі сну.   

 При тяжких труднощах, при великих 

стражданнях Великомученик Митрополит 

Василь Липківський зміг першим влізти в 

розхвильовані води, виздоровіла наша 

Українська Автокефальна Православна 

Церква на Україні і по за її межами. 

Вкорінилася наша Рідна Церква в Америці 

– з Божої волі архиєпископ Іоан 

Теодорович очолив відроджену Українську 

Православну Церкву в діаспорі. Наша 

Свята Церква змела і стерла всі наслідки 

багатовікової так званої хвороби 

меншовартости коли Першим Патріархом  

Української Православної Церкви по 

всьому світі обирають Святійшого 

Мстислава, а відтак Святійшого Патріарха 

Володимира і теперішнього  Патріарха 

Київського і всієї Руси-України Філарета.

 Ми повинні знати, що не в самій цій бурі, 

ні в самому схвилюванні пройшло 

зцілення нашого народу; не буря робить 

хворих людей здоровими, вона тільки 

розворушує людську хворість, примушує 

народ рухатися, дає силу бажати і шукати 

спосіб лікування і прагнути до 

оздоровлення та скинути з себе ярмо 

поневолення.    

 Коли Ісус Христос сцілив розслабленого, 

то той зразу взнав хто це йому зробив. 

Щось подібного сталося і з нами коли 

Митрополит Василь Липківський відродив 

Українську Автокефальну Православну 

Церкву, то тоді український народ почав 

організовуватись навколо Рідної Церкви і 

прагнув до вільного життя. Сьогодні деякі 

“свої люди” та “церковні князі” 

життєнамагаються відвести нас від Ісуса 

Христа – кажуть це не Христос вас сцілив, 

це не Син Божий дав вам силу відродити 

свою Рідну Церкву – бо вам не дано ні 

Московського, ні Істамбульського чи 

Римського благословення.   

 Але ми, дорогі брати і сестри, ми побожні 

і вірні діти нашого многострадального 

українського народу сміливо і совісно 

затверджуємо: Це Ісус Христос – Син 

Божий нас сцілив. Це Він нам дав силу і 

бажання на оздоровлення. Це Він, Ісус 

Христос, що воскрес з мертвих, творить 
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тепер з нами велике чудо розквітання і 

закріплення Помісної Української 

Православної Церкви Київського 

Патріархату,  це Він - Сам Ісус Христос 

остерігає нас: “От ти став здоровий, не 

гріши ж більше, щоб чого гіршого тобі не 

сталось. (Ін. 5, 14-15).   

 Отже, дорогі мої, будемо ж 

оздоровившись від старих хвороб силою 

Христовою кріпко пильнувати наше 

церковне життя, не вертатись назад під 

чуже ярмо, бо ми маємо право на своє не 

від кого незалежне віроісповідання.   

 Ми будемо пам’ятати Слово Боже 

висловлене в другім псальмі, стих 1-3: ”На 

що хвилюються народи і людність марне 

замишляє? Повстали царі земні і князі 

зібралися разом на Господа і на Христа 

Його: “Розірвім пута їх і скиньмо з себе 

ярмо їх”.     

 У своєму посланні, наш Пророк - Тарас 

Шевченко підтверджує  вчення Ісуса 

Христа: «Розкуйтеся, братайтеся. У 

чужому краю, не шукайте не питайте 

того, що немає. В своїй хаті своя правда 

і сила і воля...».    

 Царі земні і так звані церковні князі не 

виконують настанови Христа, вони від 

чужих церквоних провідників принесли до 

українського народу лише «великих слів, 

велику силу та й більш нічого». 

 «Помудрійте царі та «церквоні князі» та 

навчіться служити Господеві зо страхом і 

тремтінням, шануйте Сина, щоб Він не 

розгнівався і щоб вам не загинути  на 

життєвому шляху» записано в другому 

псальмі, стих 11-12.  

 Амінь.     

 В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. 

Амінь.     

 Христос Воскрес!  

   

 Our sincere thanks to U.S. House Representative Peter Roskam for meeting with the 
Ukrainian-American Community leadership tonight (April 18, 2017). It was my pleasure to 
organize this event. Through these types of events we are able to communicate directly with our 
legislators.U.S. Congressman Peter Roskam has a round table discussion with the Ukrainian-
American community leadership.         
 We are extremely grateful that Congressman Roskam has expressed his support of Ukraine 
and his recent letter to Sec. of State Rex Tillerson was very strong.   
 Representatives of The Ukrainian American Veterans, Suburban Council of Ukrainian Voters, 
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Ukrainian Congress Committee, Selfreliance Ukrainian Federal Credit Union, Ukrainian Medical 
Association of North America, Ukrainian Genocide Famine Foundation, American Ukrainian 
Youth Assoc., Ukrainian Orthodox Church Kyiv Patriarchate and Ukrainian Greek Catholic 
Church were present. 

Roskam to Tillerson: Ukraine 
Matters 

 Dear Friends, the following is a letter 
from U.S. Representative Peter Roskam to 
Secretary of State Rex Tillerson. I would 
like to thank him for his support of 
Ukraine.        
 John Jaresko 

 April 13, 2017   
 Washington, D.C. — U.S. Representative 
Peter J. Roskam wrote to Secretary of State 
Rex Tillerson today to express his strong 
support for Ukraine and the U.S.-Ukraine 
relationship.    
 Secretary Tillerson recently concluded an 
official visit to Europe and the Russian 
Federation, where he reportedly raised the 
rhetorical question, “why should U.S. 
taxpayers be interested in Ukraine?” Sec. 
Tillerson also met with Russian President 
Vladimir Putin and Foreign Minister Sergei 
Lavrov, with whom he reaffirmed U.S. 
support for Ukraine.    
 In the letter, Rep. Roskam wrote: 
 “The United States must do everything we 
can do stop Russia’s hybrid warfare against 
Ukraine. As Vladimir Putin seeks to 
destabilize Europe, undermine democratic 
governments across the region, and rebuild 
an expansionist Russian empire, the U.S. 
and our allies must remain resolute in our 
commitment to the Ukrainian people and 
Ukrainian democracy.”  
 Ambassador John Herbst, Director of the 
Dinu Patriciu Eurasia Center at the Atlantic 
Council and a former U.S. Ambassador to 
Ukraine, released the following statement:
 “The greatest short term danger to U.S. 
national security interests is Moscow’s desire 
to upend the security order established in 
Europe and Eurasia at the end of the Cold 
War. To defend Europe, it is critical for the 

U.S. to increase its economic and military 
support to Ukraine in order stop and then 
defeat Kremlin aggression there.” 
 Natalie Jaresko, former Ukrainian Minister 
of Finance, released the following statement:
 “Today, Ukraine stands on the front line of 
freedom in Europe. Ukraine's success in the 
battlefield, in the economy and in its quest to 
forever put an end to the disease of 
corruption deserve and require the support of 
those who believe in the value of a Europe 
whole, free and at peace. With the support of 
the United States and other key allies, 
Ukraine can strengthen the region, provide 
opportunity for trade and investment, as well 
as ensure the freedoms and well-being of its 
citizens.”  

Background 

In 2014, Russian forces invaded Crimea. 
Their illegal occupation continues to this day. 
Moscow also targets Ukraine with diplomatic 
subversion, cyberattacks, and military 
support for pro-Russian forces illegally 
occupying the Donbas region of Eastern 
Ukraine.     
 Rep. Roskam has held numerous meetings 
with Ukrainian officials, discussed issues with 
Ukrainian constituents, and led several 
solidarity missions to Ukraine. He is a 
member of the Congressional Ukrainian 
Caucus. Rep. Roskam also serves as 
Chairman of the House Democracy 
Partnership, a bipartisan commission of the 
House of Representatives that works to 
promote responsive, effective government 
and strengthen democratic institutions by 
assisting legislatures in emerging 
democracies.     
 Full Text of the Letter to Secretary 
Tillerson:     
 The Honorable Rex W. Tillerson 
Secretary of State 
United States Department of State 

https://www.facebook.com/john.jaresko?fref=nf
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2201 C Street NW 
Washington, D.C. 20520  
 Dear Secretary Tillerson:   
 As you conclude your official visit to Europe 
and the Russian Federation, I write to 
express my strong support for Ukraine and 
the U.S.-Ukraine relationship. The United 
States must do everything we can to stop 
Russia’s hybrid warfare against Ukraine. As 
Vladimir Putin seeks to destabilize Europe, 
undermine democratic governments across 
the region, and rebuild an expansionist 
Russian empire, the U.S. and our allies must 
remain resolute in our commitment to the 
Ukrainian people and Ukrainian democracy.
 At a recent Group of Seven (G-7) meeting, 
you reportedly raised the rhetorical question 
to G-7 Foreign Ministers, “why should U.S. 
taxpayers be interested in Ukraine?” I have 
held numerous meetings with Ukrainian 
officials, discussed issues with my Ukrainian 
constituents, and led several solidarity 
missions to Ukraine. I can tell you the answer 
to this question is abundantly clear. Ukraine 
is a cornerstone in the global struggle for 
freedom and democracy. A secure and 
democratic Ukraine is paramount to U.S. 
national security and international stability. 
The U.S.-Ukraine relationship sends a 
powerful message to our allies and foes 
alike. It is pivotal that we continue to strongly 
oppose Russia’s illegal occupation of Crimea 
and military aggression in the Donbas region.
 While Ukraine is on the frontlines of the 
battle against Russian expansionism, Putin’s 
objectives do not end with Ukraine. The 
Kremlin explicitly claims it wants a sphere of 
influence in the post-Soviet space. Moscow 
claims the right and obligation to protect 
ethnic Russian and Russian speakers 
wherever they live. Over 25% of the 
population in Latvia and Estonia, our NATO 
allies, are ethnically Russian. Putin would like 
to rearrange the peace established at the 
end of the Cold War to weaken NATO and 
the EU. If we raise the cost of Putin’s 
adventure in Ukraine, he is less likely to 
cause trouble in the Baltics or elsewhere, 
including Syria. The forward defense of 

NATO requires us to help Ukraine stop 
Kremlin aggression before it reaches Poland 
and Central Europe. The world is watching 
Russia’s attempts to challenge international 
order and expand its influence across 
Europe. The time has come to strengthen our 
support for Ukraine and make clear the 
United States will strongly support those 
around the world who yearn for freedom, 
democratic governance, and the fundamental 
right of self-determination. Our actions to 
support Ukraine today will demonstrate 
clearly our determination to push back 
against authoritarians and despots seeking to 
undermine our democratic allies around the 
world.     
 There remains broad bipartisan support for 
Ukraine amongst the United States Congress 
and the American people. In 2014, Congress 
adopted the Ukraine Freedom Support Act 
(H.R. 5859), which authorized enhanced 
military and economic assistance for Ukraine. 
In the FY 2015 National Defense 
Authorization Act (NDAA), Congress 
supported an increased security assistance 
package for Ukraine, and has since 
expanded this package in both the FY 2016 
and FY 2017 NDAA. Popular support for 
Ukraine remains robust and unwavering. 
Assistance should remain at this high level.
 Providing Ukraine additional economic and 
military support is also important for our non-
proliferation policy. In the Budapest 
Memorandum and pertinent side letters, the 
U.S., UK and France – along with Russia and 
China – gave Ukraine assurances of its 
sovereignty and territorial integrity in 
exchange for Ukraine surrendering its large 
nuclear arsenal. Moscow’s aggression 
towards Ukraine made a mockery of this 
agreement and provided a clear disincentive 
for countries to give up weapons of mass 
destruction in the future. Greater support for 
Ukraine can help redress this.  
 I applaud your recent statements indicating 
the United States will hold Moscow 
accountable to its Minsk Agreement 
commitments and oppose Russian 
belligerence towards Ukraine. I encourage 
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you to continue your work supporting our 
democratic allies and combating autocratic 
regimes around the world. I can assure you – 
U.S. taxpayers, and their representatives in 
Congress, stand firmly in support of a strong, 
independent, and democratic Ukraine. I look 
forward to working closely with you on these 
important issues.    
 Very truly yours,   
 PETER J. ROSKAM   
 Member of Congress 

Співпраця і взаєморозуміння 

між громадою і владою 

 Для мене було великою несподіванкою 
запрошення одного з лідерів української 
діаспори Джона Яресько (John Jaresko) взяти 
участь у Круглому столі, присвяченому 
американо-українським відносинам.  
 Мені, корінному киянину, доля України і стан 
американо-українських відносин за нової 
адміністрації не байдужі. Це не тільки простий 
людський інтерес, а й бажання надати хоч 
якусь посильну благодійну допомогу, а також, 
використовуючи методи народної дипломатії, 
організувати зустрічі, що сприятимуть 
взаєморозумінню і співпраці між США і 
Україною.    
 Нашій організації - Асамблеї діаспори світу, 
дещо вдалося зробити. Наприклад, до України 
був відправлений 40-футовий контейнер з 
медичним (госпітальним) обладнанням, 
приладами і матеріалами. У минулому році 
нам вдалося організувати зустрічі делегації 
молодих українських політиків, журналістів і 
юристів-міжнародників з сенаторами-
республіканцями Джефом Сешенса - (Jeff 
Sessions - нині є Генеральним прокурором 
США – Ред.), Роджером Уікером (Roger 
Wiсker), Джоні Ернстом (Joni Ernst), а також з 
радниками сенаторів Боба Коркера (Bob 
Corker) і Тома Круза (Tom Cruz). Всі зустрічі, 
які відбулися в офісах сенаторів на 
Капітолійському Пагорбі, носили діловий 
довірчий характер. В Олбані, столиці штату 
Нью-Йорк, відбулися також зустрічі членів 
делегації з сенаторами штату, а на засіданні 
Сенату була зачитана Прокламація 
(Proclamation) про всіляку підтримку Україні. 
Про це докладно писалося в газеті RAZOM.
 На заході виступав конгресмен-

республіканець Пітер Роскем (Peter Roskam), 
який представляє у Вашингтоні виборців 8-го 
виборчого округу, де проживає багато 
представників української діаспори. Він 
нещодавно повернувся зі своєї чергової 
поїздки в Україну. Тому це засідання Круглого 
столу, що пройшло за участю лідерів 
української громадськості в St. Andrew 
Ukrainian Orthodox Cultural Center in 
Bloomingdale, було присвячено Україні та 
американо-українським відносинам. 
 Конгресмен розповів про свої враження від 
зустрічей в Києві, Львові та інших містах 
України, про отриману від урядових, 
парламентських і громадських джерел 
інформацію і, мабуть, про головне - свій лист, 
який він надіслав Держсекретарю США - пану 
Рексу Тіллерсону (Rex Tillerson). 
До речі, копії цього листа конгресмен вручив 
кожному учаснику Круглого столу, завдяки 
чому редакція отримала можливість 
представити його своїм читачам.  
 У цьому листі, зокрема, висловлюється 
занепокоєння конгресмена питанням допомоги 
Україні американськими платниками податків. 
Це питання було поставлено паном 
Тіллерсоном на зустрічі Міністрів закордонних 
справ Великої сімки G-7.  
 Конгресмен Роскем чітко пояснив свою 
позицію з цього питання. Зокрема було 
зазначено, що Україна є наріжним каменем в 
глобальній боротьбі за свободу і демократію. 
Захищена і демократична Україна має 
першорядне значення для національної 
безпеки США і міжнародної стабільності. Це 
має вирішальне значення в продовженні 
нашого протистояння Росії в питаннях 
незаконної окупації Криму та військової агресії 
на Донбасі.    
 Конгресмен зазначив, що в той час, коли 
Україна знаходиться на передній лінії 
боротьби з російською експансією, претензії 
Путіна можуть не закінчитися тільки на її 
землях. Росія хоче захищати інтереси і 
безпеку етнічних росіян і взагалі всіх 
російськомовних жителів прибалтійських 
держав, впливати на політику Європи. Тому 
прийшов час посилити підтримку України, щоб 
ясно і чітко дати зрозуміти, що Сполучені 
Штати будуть потужно підтримувати ті країни, 
які прагнуть до свободи, демократичного 
правління і прав на самовизначення. 
 У своєму листі і виступі конгресмен Роскем 
нагадав, що необхідність надання Україні 
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економічної і військової допомоги пов'язана 
також з Будапештським Меморандумом, 
відповідно до якого США, Великобританія і 
Франція спільно з Росією і Китаєм гарантували 
Україні суверенітет і територіальну цілісність в 
обмін на відмову України володіти ядерною 
зброєю. Агресію Москви проти України 
конгресмен Роскем назвав знущанням над 
цим Договором.   
 Пітер Роскем також є членом Ради 
директорів Національного Фонду за 
демократію, співголовою Ради (Caucus) 
республіканців у Конгресі зі зв'язків з Ізраїлем, 
що сприяє зміцненню американо-ізраїльських 
відносин. Конгресмен розповів про свої 
відвідини Ізраїлю, про те, що робить він і його 
колеги-республіканці в Конгресі для підтримки 
єврейської держави, про зустрічі з 
ізраїльськими парламентаріями, урядовцями, 
громадськими діячами. На мене справило 
гарне враження, висловлене Роскемом 
захоплення мужністю Натана Щаранського, з 
яким він зустрівся і довго розмовляв в Ізраїлі.
 Хочу зазначити, що взявши участь в цій 
зустрічі, я побачив, що між лідерами 
української діаспори і конгресменом Пітером 
Роскемом встановлені довірчі ділові дружні 
стосунки, що сприяє розвитку громади і 
зростання її впливу не тільки в регіоні, але і в 
масштабах країни.    
 У цьому велика заслуга лідерів української 
громади, і, в першу чергу, пана Джона 
Яресько, якому я вдячний за несподіване, але 
дуже важливе запрошення.  
 Леонід Бард 

 

БУДИНОК МИЛОСЕРДЯ ДЯКУЄ 

ЗА ДОПОМОГУ 

 

   Сьогодні (19 квітня) передали до 
Будинку милосердя, в якому мешкають 
самотні і хворі літні люди велику кількість 
миючих засобів необхідних для щоденного 
користування у притулку. За цю допомогу 
сердечно дякуємо нашим друзям-жінкам 
сестрицтва Св. Софії при Катедрі Св. 
Андрія Первозваного Помісної Української 
Православної Церкви в Блумігдейл, пану 
Івану Яресько, пані Aллі Рапопорт. Дай 

Бог їм великого щастя, здоров'я і довгих 
років життя. 

 
 

 
 

Чигиринський Іоан передав 

інвалідні коляски для 

поранених воїнів 

 
 15 квітня 2017 року митрополит 
Черкаський та Чигиринський Іоан передав 
12 інвалідних колясок на Третю черкаську 
міську лікарню швидкої медичної допомоги 
від Синодального відділу соціального 
служіння і благодійності "Eleos-Ukraine" 
УПЦ Київського Патріархату.  
 Як повідомив голова «ЕЛЕОС-Україна» 
протоієрей Сергій Дмитрієв: "Ці коляски 
даровані паном Віктором Одарченком, а їх 
збирали та передали в Україну Українські 
Американські Ветерани в США та парафія 
Святого Апостола Андрія Первозванного 
Помісної Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в м.Блумінгдейл, 
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під проводом Українських Американських 
Ветеранів відділу #32 у Чикаго. Голова 
ветеранів - Петро Бенсак. Голова парафії - 
Іван Яресько".  
 Благодійна допомога адресована 
воїнам-інвалідам АТО, а також іншим 
людям, які потребують інвалідних колясок 
і не мають змоги їх придбати. Прийняв 
благодійну допомогу Головний лікар 
Третьої черкаської міської лікарні Федорук 
Олександр Леонідович, а також лікарі, які 
несли своє служіння в зоні АТО - Горбенко 
Сергій Михайлович та Зарудняк Сергій 
Васильович. Митрополит Іоан нагородив 
Сергія Михайловича та Сергія 
Васильовича за їхнє служіння на благо 
Батьківщини медалями "За жертовність і 
любов до України". 

 

 

ПРОВІДНА НЕДІЛЯ 

   У суботу 22 квітня духовенство Громади 
Святого Андрія молилися на могилках 
спочилих на кладовищі ELMWOOD 
CEMETERY.     
 В день Фоминої Неділі після 
Божественної Літургії прот. Віктор 
Полярний в сослужінні ієрея Михайла 
Лещишини звершили Панахиду, перед 
хрестом на кладовищі, за спокій душ 
спочилих рабів Божих: 

Митрополита Василя    
Патріарха Мстислава     
Патріарха Володимира    
Пртопресвітера Ореста (Кулик)  
Протоієрея Анатолія (Ситник)  

Архипресвітера Григорія (Сіваченко)  
Пртоієрея Микиту (Кохно)  

За всіх тих, що життя віддали за 
Державність Америки і України       
За невинних немовлят, дітей, братів і 
сестер наших замучених штучним 
Голодом         
За всіх спочилих парафіян і прихожан 
Парафії Святого Андрія       
За всіх братів і сестер наших, що всюди 
лежать православні 

 Після Панахиди духовенство Святого 
Андрія, разом з церковним хором, 
підходили до всіх гробиків і молилися за 
спокій душ спочилих. 

 Після Божественних відправ, вірні 
зібралися в приміщенні Культурного 
Центру і поминали своїх рідних. 

 

На Тернопільщині ціле село 
відмовилося від Московської 

церкви 

 У селі Котюжини церковна громада 
відмовилась від служіння священика 
Московського патріархату та вирішила 
перейти під юрисдикцію Української 
православної церкви Київського 
патріархату.    
 Як розповів один з активістів, мешканець 
села, депутат сільської ради Василь 
Трачук, селяни створили ініціативну групу, 
провели опитування, склали списки 
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прихильників чи противників переходу до 
Київського патріархату. За українську 
церкву висловились 243 чоловіки, за 
Московський патріархат − 89. Згодом люди 
організували голосування, яким вирішили 
перейти громадою до УПЦ КП, та 
запросили іншого священика, адже 
настоятель місцевого храму на честь 
первомученика Степана не підтримав 
ініціативу громади і категорично 
заперечував проти її переходу під 
юрисдикцію Київського патріархату. 
 У день першого урочистого 
богослужіння, яке відбулося 12 лютого, 
церковна громада запросила 
правоохоронців та представників Правого 
сектора, аби запобігти можливому 
конфлікту з прихильниками Московського 
патріархату. Обійшлося без інцидентів.
 26 лютого, у Прощену неділю, 
напередодні Великого посту, у Котюжинах 
відбулася Архієрейська Божественна 
Літургія, яку відслужив Архієпископ 
Тернопільський, Кременецький і 
Бучацький УПЦ КП Нестор у співслужінні з 
11 священиками. Богослужіння 
відбувалося у надзвичайно благодатній 
духовній атмосфері. Невелика дерев’яна 
церква була вщент заповнена людьми, 
багато з них були із зовсім маленькими 
дітьми, навіть з немовлятами. Того дня 
кількадесят мешканців Котюжин 
приступили до сповіді та прийняли святе 
причастя.     
 87-річний котюжанин Максим Нечипорук 
не може стримати хвилювання і заявляє, 
що щасливий, що дожив до цього дня, 
коли може у храмі молитись рідною 
мовою. Чоловік також активно долучився 
до роботи з переходу громади у Київський 
патріархат.     
 Ще один з місцевих активістів, Юрій 
Кузняк, прийшов до храму з п’ятьма 
дітьми, найменшому з яких − всього кілька 
місяців. Молодий батько каже, що дуже 
радий цій події. − Час розставив усе на 
свої місця, − зауважує Юрій. − Церква в 
Україні, безперечно, мусить бути 
українською, а не чужинською, та ще й 

країни-агресора.   
 Олександра Панчук, уродженка 
Котюжин, яка уже 46 років живе у 
Тернополі, спеціально приїхала того дня 
до рідного села на Архієрейську Літургію, 
як тільки дізналася, що церковна громада 
перейшла у Київський патріархат. 
 − Вся наша родина − українці, дід 
воював за вільну Україну, усі мої родичі 
поховані на сільському цвинтарі, − 
зізнається жінка. − Тепер я просто 
окрилена і дуже щаслива, що нарешті 
зможу приїздити до рідного села з легким 
серцем, з радістю йти до Божого храму і 
нарешті чути в ньому українську мову та 
молитву за Україну. 
Громадський активіст, голова районної 
Управи Братства ОУН-УПА Ярослав 
Брега, якому довгі роки боліло, що у його 
рідних Котюжинах церква Московського 
патріархату, чимало енергії та зусиль 
доклав, щоб цю ситуацію змінити, 
доносячи до земляків правдиву історію 
України, зокрема й Котюжин.  
 У Тернопільському архіві він натрапив на 
цікаві відомості. Виявляється, село 
Котюржинці вперше згадується у 1583 
році. Дерев’яна церква, яку збудували у 
1912-1914 роках, була споруджена на місці 
старої, 1775 року побудови. Ікони 16-17 ст. 
зі старої церкви розібрали селяни, в 1938 
році частину їх було викуплено для 
королівського замку у Варшаві, решта 
залишилась по сільських хатах. 
 Ярослав Брега також виконав вірш Івана 
Міхевича «Плач Почаївських дзвонів», у 
якому дуже яскраво та емоційно передано 
прагнення українців розмовляти з Богом 
рідною мовою, а задля цього слід здолати 
спротив Москви.    
 Владика Нестор, звертаючись з 
недільною проповіддю до вірних, 
відзначив, що піст − це не просто 
обмеження у їжі чи розвагах, а передусім 
духовне очищення через молитву. 
 − Дуже прикро, − зауважив Архієпископ 
Нестор, − що гріх став для нас 
повсякденним та звичним явищем, а 
покаяння − чимось незвичайним, що 
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потребує особливої підготовки. Однак, за 
словами Владики, про покаяння і 
примирення з Богом не можна говорити, 
не примирившись з ближніми.  
 − Ваша громада цими днями звершила 
великий крок, перейшовши до Української 
Православної церкви Київського 
патріархату, − зазначив Владика. − Ви, як 
православні християни, розумієте, що 
церква в Україні має бути єдиною. Саме 
ваша любов до Бога та України стала 
причиною такого кроку.  
 Архієпископ Нестор побажав, щоб цей 
піст став для громади Котюжин шляхом 
примирення та повернення вірян, 
обманутих московською агітацією, 
висловив впевненість, що в селі 
утвердиться єдина громада під омофором 
української церкви.    
 − Ми повинні ставати на захист своєї 
держави та своїх душ від того обману, 
яким охоплює нас Москва, щоб привести 
до рабства. Маємо Богом дану незалежну 
державу, боролися і боремось за те, щоб 
Україна була вільною. Бог на боці тих, хто 
відстоює справедливість, − підсумував 
Владика.    
 Благочинний УПЦ КП Святослав Швець 
розповів, що перехід громади з 
Московського у Київський патріархат 
відбувся демократично і прозоро. На 
загальних зборах села за українську 
церкву проголосувало 115 чоловік, 
прихильники УПЦ МП відмовились від 
участі у зборах. Віряни обрали старосту, 
церковний комітет, звернулися в 
єпархіальну раду з проханням 
перереєструвати релігійну громаду УПЦ 
МП у громаду УПЦ КП. Дедалі більше 
українців усвідомлюють, що без єдиної 
церкви не може бути сильної та єдиної 
держави.    
 Отець Ігор Мороз, який з благословення 
Владики Нестора відтепер звершує 
богослужіння у Котюжинах, відзначає, що 
у селі спокій, мир і порядок. До церкви 
тепер приходить набагато більше людей, 
ніж до переходу громади у Київський 
патріархат, і це спостереження не його, а 

парафіян. Хористи починають співати 
українською мовою, хор поповнюється 
молодими парафіянами, на служби Божі 
приходить дедалі більше молоді. За 
словами священика, відбувається процес 
відродження української православної 
церкви Київського патріархату у 
Котюжинській парафії. Віряни свій вибір 
зробили, обов’язок священиків − сумлінно 
доносити їм слово Боже.  
 Оксана МОРГУН, Народне слово 

 

ПОСМЕРТНИЙ СПОМИН ПРО 

КАТЕРИНУ КОХНО 

 З глибоким смутком і почуттям жалю й 
скорботи сприйняли вістку про нашу 
спільну втрату-смерть дорогої нам 
Катерини Кохно. Спільну втрату тому, бо 
ця втрата не лише для близьких друзів і 
родини, а й також для широкого загалу 
якому, по своїй діяльності, Катерина була 
знана як Професор і Доктор Катерина 
Кохно.     
 Катерина Кохно упокоїлась першого 
травня 2017 року Божого в місті Lancaster. 
Pennsylvania, USA. Залишила в смутку 
доньок Віру й Галину, онуків – Віктора, 
Сіреню й Гармонію, брата Тараса з 
дружиною Лідією, племінників - Юрія, 
Тараса, Наталку й Марту та, в Бозі 
спочилого брата, - дружину Раїсу. 
 Похована Катерина Кохно на цвинтарі 
Церкви - Пам’ятника Святого Андрія 
Первозванного – Bound Brook, New Jersey, 
USA.        
 Народилася Катерина Кохно в селі Мліїв 
на Київщині, Україна двадцятьдругого 
вересня 1925 року Божого в родині 
священика Микити Кохна і паніматки Віри.
 Протоієрей Микита Кохно був 
висвячений митрополитом Іваном 
Павловським – Української Автокефальної 
Православної Церкви (УАПЦ) під 
проводом славної пам’яті митрополита-
страдника Василя Липківського.  

http://narodne-slovo.te.ua/2017/03/03/hromada-kotyuzhyn-obrala-ukrajinsku-tserkvu/
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 Отець Микита був активним священиком 
по українізації церков на Київщині. 
Українізував багато церков, а серед них і 
Церкву в селі Млієві де, в колишній хаті 
титаря Кушніра, жила родина отця Микити 
і там народилася Катерина.  
 За жорстоке знущання і мученицьку 
смерть, титар Кушнір оспіваний 
Шевченком в поемі «Гайдамаки». Він був 
страчений за те, що коли польські 
конфедерати вимагали від нього заховані 
ним церковні цінності, чашу та золотом 
ковану Святу Євангелію, титар Кушнір не 
признався. Після тяжких тортур, йому 
відрубали голову й засторомили її на 
палю.       
 В житті Катерини можна назвати багато 
подій: славних, безжалісних і трагічних. В 
цій стихії безправ’я, утиску, сваволі, 
виживання й терору проходили роки 
дитинства і юности Катерини Кохно. 
Донька українського священика в часи 
розгулу невгамованого безбожництва, 
коли священика клеймовано «попом», 
зображенного на плакатах як паука з 
торбою грошей в руці та гаслом: «Релігія – 
опіум народу!»    
 Із зловісним «Поп», слідувало 
глузування, наруга й фізичні напади. Крім 
морального знущання, утисків, нужди, 
матеріяльних недостатків, пережито 
багато родинних страждань: голодомор, 
під час якого Катерина була пухла – на 
грані свого життя, кількакратне ув’язнення 
батька, заслання на Сибір та розстріл 
батька в 1937-му році.   
 Молодим, на сороковому році свого 
життя, після тяжких тортур, страчений. За 
що? За правду, чесноти, любов до 
ближнього і глибоку віру. Вірив і не 
розкаявся. В цьому був його «злочин».
   Вдарив грім,   
   Звалився дуб.  
   Грянув стріл,  
   Замовкло серце.  
 У паніматки Віри відібрали пашпорт, а з 
ним й позбавлення права будь – якої 
праці. Залишилась мати без праці й ніяких 
фінансових збережень з трьома дітьми:

 Валентин – тринадцять років,  
 Тарас – дванадцять років,  
 Катерина – десять років.  
 Із самого дитинства Катерина проявляла 
великі здібності в навчанні, змістовного 
писання і зацікавлення у всьому, читаючи 
багато книжок. Мала великий дар 
промовляти. Маючи шістьнадцять літ, в 
1942 році в Харкові, в Трьох 
Святительському Храмі, вітала єпископа 
Мстислава (в Бозі спочившого патріарха 
Мстислава)     
 Єпископ Мстислав був настільки 
зворушливий, що подарував Катерині 
тризуб, кажучі: «Дитино, будь горда – цей 
тризуб від самого Петлюри». (Єпископ 
Мстислав був племінником Симона 
Петлюри).     
 Перед взяттям німцями Харкова в 1942 
році, Катерина скінчила вісім кляс 
Двадцятьтретьої Середньої Школи. 
Здобувши середню освіту в Домі 
Української Культури в Харкові, після 
закінчення двохрічного матурального 
курсу, вчилася в Харківському Інстітуті під 
час німецької окупації. Втікаючи від 
совєтської навали, під час  поступової 
евакуації, вчилась у Вінницькому і 
Львівському Університеті на медичному 
факультеті.     
 Після війни навчалася у Вільному 
Українському Університеті в Мюнхені, 
Німеччина 1945-50 рр. Успішно захистила 
дисертацію перед представниками 
Німецького Міністерства Освіти на тему: 
«Критична Аналіза Основ Комунізму та 
Совєтської Освітської Системи» й дістала 
ступінь Доктора Гуманітарних Наук – Ph.D.
 В 1950 році прибула в США. Від 1952 р. 
до 1956 р. вчилася в Колюмбійському 
Університеті м. Ню Йорк й дістала 
повторний ступінь Доктора – Ph.D. 
 Напротязі успішної довголітньої 
професійно-академчної кар’єри, Доктор 
Катерина Кохно, як науковець і професор, 
викладала у багатьох видатних 
університетах Америки, а серед них: 
University of Chicago, Loyola University-
Chicago, Seattle University, Pennsylvania 
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State College, Northwestern University-
Chicago, Illinois Institute of Technology and 
Fifth Army Headquarters.   
 Виклади Доктора Катерини Кохно були 
переплетані поданням реальних і 
справедливих насвітлень побуту, утисків, 
терору і масового нищення всіх прошарків 
українського народу та народів інших 
совєтських республік за часів Комуно-
Московського домінування. За таку 
діяльність Катерина натрапляла на гостру 
критику, переслідування і навіть погрози 
від скрайньо лівого елементу 
університетцьких педагогів і адміністрації.
 Др. Катерина Кохно напротязі всього 
свого життя, у всі періоди буття: 
Совєтського режиму, війни, німецької 
окупації, довготривалої евакуацї, 
таборового життя в Німеччині і накінець 
нормального побуту в США, безпереривно 
і настирливо реагувала на всі ворожі, 
зрадливі й несправедливі дії недругів, 
авантюристів та небезпечних 
пристосованців. Наполеглево викривала 
злочини, терор, систематичне нищення 
людства Комуно-Московської влади, її 
доктрини, ідеологію та жорстокість. 
 Тяжко переживала прояви зрадництва, 
прислужництва та авантюр наших 
збаламучених земляків, які свідомо чи 
несвідомо, через незнання, негативне 
напучування або сліпе наслідування 
ворожих догмат і дій, які приносять велику 
шкоду нашому народу, політичним і 
державним інтересам, Рідної Церкви, мови 
і (сприймаймо реально) загрози самого 
існування українського народу.  
 Катерина Кохно застерігала бути 
насторожі ворожої діяльності, щоб не 
здійснилось побоювання поета Є. 
Маланюка: «Нас  можна, як народ, 
знищити тільки шляхом самознищення».
 Наведу лише один приклад безглуздних 
й погубних дій підбуреної маси 
збаламученого люду. В ДП таборі «Варнер 
Казерне» м. Мюнхен існували дві 
українські православні церкви. Одна 
орієнтації 1942 року – Синодального 
устрію, а друга відома як УАПЦ 

митрополита Василя Липківського 1921 
року – Соборноправного устрію.  
 Чомусь Церква 1942 року не могла 
змиритись із існуванням Церкви 1921 року. 
Вони організували великий протест, 
очолений самим єпископом і влаштували 
зібрання з доповіддю під назвою «Історія 
УАПЦ Липківського», яку виголосив 
професор Ващенко-ректор, Української 
Православної Академії», підсилюючи її 
кількома студентами-богословами, яким 
він власноручно написав їхні виступи. 
 Митрополита - Мученика Василя 
Липківського зганьблено як єретика, 
бунтаря, зрадника. Священиків і увесь 
Єпископат осміяно як самосвятів, 
неканонічних і безблагодатних, які увійшли 
в церкву заради влади і наживи. Святу 
Церкву під проводом митрополита Василя 
Липківського очорнено як витвір 
комуністичної влади яка, не маючи успіху, 
самоліквідувалась.    
 Отак зганьблено Рідну Церкву, яку 
безбожна влада  напротязі 16 років не 
змогла ліквідувати, вживаючи усі 
випробувані засоби НКВД та їхніх 
донощиків.     
 Лише жорстоке фізичне знищення 
припинило життя Святої Української 
Церкви, відновленої в 1921-му році. Три 
митрополити, 30 єпископів, понад три 
тисячі священиків розстріляно або зіслано 
на Сибір. Церкви закриті – в більшості 
зруйновані.     
 Коли ж деякі, присутні на залі, люди 
стали в обороні Рідної Церкви, 
спростовуючи неправдиві закиди, то група 
молодих хлопців стала фізично 
втручатися, щоб припинити їхні виступи.
 В цей час Катерина Кохно звернулась до 
них болісними словами втихомирення. Її 
звернення було повне уболівань й 
огірчення. Припинилося фізичне 
втручання – настала повна тиша. Тоді 
Катерина підійшла до столу професора-
доповідувача і експромтом виголосила 
цілу доповідь. Цілковито розвіяла усі 
твердження доповідувача і його студентів-
богословів.     
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 З великим жалем звернулася до 
професора-ректора (доповідувача), 
апилюючи до його сумління й почуття 
справедливости, вимагаючи подання 
джерел за «правдивість» його тверджень. 
Засоромила і його студентів, запитуючи їх 
чи справді вони вірять у вірогідність думок, 
ними прочитаних?    
 Виступ Катерини Кохно був змістовний, 
вдумливий і вичерпуючий, поданим з 
великим почуттям і гіркотою в серці. Ніхто 
її не перебивав. Але на тому не 
скінчилося... Для декого з нас припали 
сумні насілідки. На протоієрея Явдася і 
протоієрея Бурка та нашу родину був 
зроблений донос до еміграційного відділу і 
нас позбавили права виїзду до США, з 
поданням причини такого змісту: 
«Активний член комуністичної церкви». 
Багато було турбот і переживань, поки 
було доведено неправдивість накинутих 
обвинувачень.    
 Перечитуючи Катерини цінний і цікавий 
архів плідної праці, огорнув мене 
душевний жаль і огірчення за мою 
необачність, в наділені належної уваги в 
минулому відносно її невтомної діяльности 
в насвітленні й викриванні неправдивого й 
злочинного трактування владних світу 
цього, супроти нашого страдницького 
народу: Ґеноциду, голодомору, 
більшовицького терору та масових 
арештів і зсилки на Сибір безвинних 
людей.     
 В життєвій дійсності, це був механізм 
масового нищення людини, а з нею 
творців мистецтва, літератури, музики, 
духовности, величних Божих храмів – 
прикраси міст, шедеври архітектури, 
скарби античности – назагал нищення 
всієї культури нашого талантовитого 
народу.     
 Др. Катерина Кохно, на протязі всього 
свого життя, брала активну участь у кожній 
важливій галузі буття: громадській, 
політичній, економічній, науковій і 
гуманній, якщо в цих галузях, до певної 
міри, були заторкнуті українські інтереси. У 
сферах де формувалась опінія або 

загальний погляд впливових людей і 
осередків на внутрішню і зовнішню 
політику уряду та КонҐресу США, Катерина 
проникала до найвищих урядових установ 
і впливових особистостей, з наміром 
ознайомлення та викриття злочинних дій 
та неправдивих тверджень і вчинків, 
супроти української історії, культури, і 
назагал – буття української нації. 
 В успішному завершенні бажаних 
прагнень, Др. Кохно приклала багато часу, 
праці й зусиль. Ось перебіг її послідовної й 
наполегливої праці у вище поданих 
болючих питань: В 1954 р. під час каденції 
Президента Айзенговера, Др. Кохно була 
Консультантом і Дорадником в 
КонҐресовому Комітеті по «Дослідження 
Комуністичної АҐресії в сателітних країнах, 
Бальтики та Совєтських республіках». 
 За велике значення, про доведення на 
фактах злочину діяльність Москви, 
Федеральний КонҐрес опублікував 
декілька томів книжок, а в них понад 2000 
документів та свідчень, висвітлюючи всі 
аспекти Совєтської системи, порушення 
законодавства і людських прав – 
Голодомор в Україні та режим в 
Совєтських концентраційних таборах і т.п.
 Крім того, у висвітленні Совєтського 
режиму в Україні, поданого в книзі 
«Народовбивство в Україні», Др. К. Кохно 
дістала відзначення й подяку від 
Федерального КонҐресу США, підписану 
головою комітету Чарлз Керстеном. 
 В роках 1955-1957 Др. Кохно була 
консультантом і доповідачом на 
світському форумі Амбасадорів – 
«Конференції Міжнародної Політики». У 
виступах вона свідчила перед 
Амбасадорами Світу про масові страйки, 
повстання політв’язнів в сибірських 
концтаборах та протести жінок, де танками 
було задушено понад 200 українських 
жінок.      
 Апелювала до Амбасадорів Світу, щоб 
домагались звільнення політв’язнів та 
дотримання людських прав у СССР. 
 В 1980 р. Др.Кохно була делеҐатом на 
Міжнародній конвенції – «Світова 
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Антикомуністична Ліга» в Женеві, 
Швейцарія.     
 За свій виступ – «Загроза Совєтської 
Мілітарної Потуги та Нової Стратегічної 
Планетарної Системи», дістала нагороду 
від Швейцарської Міжнародної Конвенції 
та її Президента. За активну діяльність в 
1981 р. дістала нагороду від Президента 
РеҐена і Центрального Республіканського 
Комітету.     
 Др. Кохно була Спеціяльним Дорадником 
Американської Дорадчої Ради – «UNITED 
STATES ADVISORY BOARD».  
 В 1982 Катерина Кохно дістала від 
Президента Р. РеҐена виняткову нагороду 
так зв. “PRESIDENTIAL ACHIEVEMENT 
AWARD” за міжнародні й професійні 
досягнення.     
 Др. Кохно була часто покликана на 
конференції до Білого Дому і також на 
бріфінҐи важливих державних і 
міжнародніх проблем. Катерина Кохно, як 
Віце Президент Конфедерацій країн 
Східньої Європи та Американських 
Етнічних Груп, виступала на багатьох 
наукових конвенціях, амбасадорських 
форумах та міжнародних з’їздах. 
Співпрацювала також з «Комітетом 
Плятформи Республіканської Партії». 
Виступала по телевізійних програмах і 
радіо у ВашинҐтоні, Чікаго, Клівленді, Ню 
Йорку, у штаті Віскансін та в Канаді. 
 Паралельно з діяльністю в міжнародних і 
американських сферах життя Катерина 
Кохго активно співпрацювала з усіма 
впливовими українськими організаціями. 
Раділа за гарні новини і цінні здобутки, 
підтримувала всі добрі дії і задуми. Брала 
участь у відзначенні важливих історичних 
подій, ювілеїв та академіях – вшанування 
видатних і гідних людей.   
 Через свою популярність і здібність як 
промовця була запрошена в багатьох 
містах США і Канади бути головним 
доповідувачем на важливих ювілеях і 
академіях.     
 Ревно реагувала на недоліки, шкідливі 
прагнення, негативні вчинки, ворожі 
наміри, розбрат та партійні й церковні 

ворожнечі. Реагувала з великим 
уболіванням і засудженням у своїх 
виступах і пресі.    
 В час великого смутку, коли заради 
визнання канонічності, наші бувші 
єпископи приєднали всю нашу Церкву 
поза межами України до чужої нам 
Вселенської Церкви – грецької, Катерина 
Кохно тяжко перживала ці події, прагнула 
до якоїсь позитивної розв’язки цього акту й 
активно діяла за повернення поневоленої 
Церкви нашої в лоно РІДНОЇ МАТІРНОЇ 
ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ.
 За такі відважні виступи й протистояння 
зла, щей була осуджена, зневажена й 
понижена, непоправним елементом 
збаламученого суспільства.  
 Дарма! Не в корчі громи б’ють, а в дуби!
 Насвітлити діяльність та досягнення в 
праці Катерини Кохно, у сфері правди й 
протистояння діям злочинного елементу, 
було б, для мене, неумисно описувати з 
цієї сумної нагоди. Подати бодай короткий 
перебіг заторкнутих питань, було б невсилі 
умістити їх навіть в широкому нарисі подій.
 Згадка про тебе, Катерино, вічно житиме 
в серцях рідних, друзів та всіх тмх, кому 
близька доля Батьквіщини, знедоленого 
побожного народу нашого і Рідної Церкви.
 Вічна тобі пам’ять, нехай Господь 
оселить душу твою в пристінках Царства 
Небесного, де всі праведники спочивють 

Брат – Тарас Кохно 

Замість квітів на свіжу могилу моєї 
любимої і дорогої  сестри – Катерини 
жертвую 100 доларів на нев’янучий вінок 
прес-фонду Інфомаційного Бюлетня 
Помісної Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в США та Канади. 

 

У ГРОМАДІ СВЯТОГО АНДРІЯ  
 

ОХРЕЩЕНО 
 
9 квітня Олексія Коваль сина Галини 
Смачило і Валентина Шпаченко 
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16 квітня Якова Гахія сина Василя і Уляни 
Гахія 
 
23 квітня Матвія Андрейчука сина 
Володимира і Александри Андрейчук 
 
29 квітня Данієла Фуг сина Анастасії 
Рокоша і Назарія Фуг 
 
30 квітня Соню Шертова доньку Женії 
Лоскутова і Александра Шертов 
 
30 квітня Катерину Самойлюк доньку Ірини 
Федорчук і Валентина Самойлюк 
 
30 квітня Матвія Реєс сина Ольги 
Самойлюк і Педро Реєс 
 
 
 

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

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. 
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. 

 
 
 «Великий плач і ридання, велике зітхання і горе – 

розлучення душі. Тікаймо від усякого гріха земного, 
щоб Царство Небесне успадкувати. Помолимося 
Христу, щоб оселив душіспочилих рабів Божих у 

Царстві Небеснім» 
 

 Ділимося сумною вісткою, що 6-го квітня 
2017р. відійшов у вічність бл.п. Алесандер 
Німченко залишивши у великім смутку і 
горем прибиту дружину Ганю. Похоронні 
Богослужіння звершив прот. Віктор 
Полярний в сослужінні прот. Богдана 
Калинюка і ієрея Михайла Лещишина. 
 Під час Заупокійної Панахиди, прот. 
Віктор звернувся до присутніх:    
 «Всечесні Отці!    
 Дорга пані Ганя!    
 Дорогі приятелі і друзі новоспочилого 
раба Божого Александра Німченко! 
 Дорогі брати і сестри!   
 Слава Ісусу Христу!   
 В молитві «ВІРУЮ» ми повторюємо 
слова нашої віри: «Чекаю воскресіння 
мертвих і життя будучого віку». 
 Цими словами ми ісповідуємо нашу віру 
у вічне життя. І в Святій Єванглії Святого 
Апостола Іоана далі Ісус Христос запевняє 
нас, що хто вірує в Ісуса Христа і в Того 
Хто Його послав той переходить з смерті 
тіла у вічне  життя.    
 Ісус Христос в своїй науці про останній 
суд сказав: «Коли ж прийде Син Чоловічий 
у своїй славі і всі Ангели з Ним, тоді 
засяде Він на своїм престолі. І перед Ним 
зберуться всі народи, і Він віддилить їх 
один від одного, як вівчар відділює вівці від 
козлів. І поставить вівці праворуч себе, а 
козлів ліворуч».     
 Тоді скаже Цар тим, що праворуч Його: 
«Прийдіть, благословенні Мого Отця, 
посядьте Царство, приготоване вам від 
створення світу».    
 Тоді скаже й отим, що ліворуч Його: 
«Ідіть від Мене, прокляті у вічний огонь».
 Отже, ми, християни віримо, що Ісус 
Христос приймає до Свого Царства тих 
хто вірив у Його слова  і виконував 
Господні заповіді і вчення під час свого 
земного життя.    
 Ми упевнені, що новоспочилий раб  
Божий Александр буде стояти праворуч 
остаточного Судді, бо раб Божий 
Александер твердо вірив у вчення 
Господа нашого Ісуса Христа, що сказав: 
«Справді кажу вам: усе, що вчинили ви 



 

 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   12-тра-17   Рік XIX Число 368   c.  18 

 

одному з найменших братів моїх, ви Мені 
вчинили». Нелегке було життя молодого 
Александра, народився Александер 
Німченко 12 липня 1930 року в селі 
Ковалівка, Кременчузького району, 
Полтавської області в працьовитій родині 
Павла і Параскевії Німченко.  
 То були найжахливіші часи на 
Полтавщині, колективизація, 1932-33 рік 
страшний Голодомор-Геноцид, 1937 рік 
репресії свідомих українців, - Друга 
Світова війна принесли переслідування, 
страхіття, недостатки.  
 Обставини життя в «Радянськім Раю» 
примусили родину Німченків шукати 
кращої долі поза межами рідної 
Батьківщини.   
 Дорогі брати і сестри, скитальщина по 
чужих краях так і не принесла кращої долі. 
Табори для українців в Німеччині 
приносили жах, недостатки і приниження 
людської гідності. Чужі мови, чужі звичаї.
 Нарешті  доля усміхнулася для родини 
Німченко коли в 1950 році привітлива 
Америка прийняла розчаровану і майже 
безнадійну родину Німченко і вони 
поселюються в місті Чикаго.  
 В Америці Александер продовжує свою 
перервану науку, дістає сертифікат для 
продажі домів і засновує свою власну 
фірму PARK REALTY на Норт авеню коло 
вулиці Каліфорнії.   
 1956 році молодята Александер 
Німченко і Ганя  Шуляка стають під вінець 
у Катедрі Святого Князя Володимира. 
Переселюються на північний захід від 
Чикаго і стають активними піонерами 
засновниками Громадм Святого Апостола 
Андрія Первозваного в Блумінгдейлі.
 Александер Німченко був активним 
членом Громади і Парафіяльної Управи і 
був обраний Головою Громади Святого 
Андрія 1980 і 1981 роках. Родина Німченко 
заслуговує на велике і неперевешине 
признання в розбудові і розквіту Помісної 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в Блумінгдейлі, як 
також Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в Батурині. 

Допомагають і підтримують українських 
студентів в Україні і українські організації.
 Честь і хвала в прояві виконання заповіді 
Ісуса Христа, який сказав любити 
ближнього свого як самого себе. 
 Ось чому ми впевнені, що новоспочилий 
слуга Божий Аленсандер буде стояти 
праворуч Остаточного Судді.  
 Ми сьогодні шлемо наші молитви до 
Всевишнього, щоб Милосердний Господь 
Бог наш відвернув Своє Лице від 
можливих земних недостатків 
Новоспочилого  раба Божого Александра  і 
оселив його душу там де праведні 
спочивають.     
 Дорогі брати і сестри, потішаймо себе 
тією дійсністю, що новоспочий раб Божий 
Александер була вірним Господу Богу 
нашому, був вірним до своєї Рідної Церкви 
і до свого Українського народу.  
 Покійний не може забрати нічого до  
Царства Божого, лише може забрати з 
собою добрі вчинки накоплені під час 
свого земного життя.   
 А ми  помолимось, щоб раба Божого 
Александра, наш Милосердний Господь 
Бог зустрів словами: «Добре, слуго добрий 
і вірний! Ти в малому був вірний – увійди у 
радість Господа твого».  
 Царство Небесне і вічна Йому пам’ять!» 
Тлінні останки покійного бл. п. Александра 
Німченко похоронено на цвинтарі Святого 
Андрія. 

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЙОМУ 
ПАМ’ЯТЬ! 

 
 

“Чуєш брате мій, товаришу 

мій, відлітають журавлі в 

чужині” 

 Ділимося сумною вісткою, що 1-го травня 
2017 р. в Каліфорнії відійшов у вічність бл. 
п. ІВАН ГНИП.    
 Покійний залишив у великому смутку, 
горем прибитих, дружину Марусю, доньку 
Галину з її чоловіком др. Михайлом 
Темник, сина Григорія з його дружиною 



 

 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   12-тра-17   Рік XIX Число 368   c.  19 

 

Лілією, сина Петра, внуків, сестру Марію 
Савеленко-Гнип і багато приятелів і друзів. 
 Народився Іван Гнип у працьовитій 
родині Федора і Марини Гнип 2-го лютого 
1930 року в м. Обухів Київської області.
 Молодий Іван пережив розкуркулення, 
голодомор, репресії, Другу світову війну, 
скитальщину, табори переселенців і 
нарешті Милосердний Господь 
змилувався і  благословив родину Гнипів, 
коли Американська земля привітала 
родину Федора і Марини Гнип з їхніми 
дітьми: Григорієм, Марією та Іваном і вони 
поселилися в місті Сиракюз, штат Ню 
Йорк. 
 Григорій і Іван Гнип відслужили в 
американсьій армії і більшу частину своєї 
військової служби були призначені до 
Німеччини. 

 

 
 

Після поверненя з війська 1955 року  Іван 

Гнип і  Маруся Злиденна стали під вінець у 

церкві святого Луки де всі члени родини 

Гнипів та Злиденних були піонерами-

засновниками Української Православної 

Церкви.     

 1960 року молоде подружжя 

переселюється до Каліфорнії. В місті Лос 

Анжелес стають активними членами 

парафії Святого Андрія і одночасно 

підтримують українську громадську 

діяльність – стають активними учасниками 

українського національного хору. 

  Переглянувши Ювілейне видання з 

нагоди 50-ти ліття заснування парафії 

Святого Андрія в Лос Анжелес, не можна 

пропустити, чи то в будові нового храму, 

чи в організації парафіяльної школи чи в 

тяжкій праці братчиків чи сестрицтва – 

скрізь видно активну працю не тільки 

подружжя Марусі та Івана Гнипів, але і 

участь в церковнім житті  їхніх дітей. 

  Великий внесок родини Гнипів в 

розбудові храму Різдва Пресвятої 

Богородиці в місті Обухові та їхню 

жертвенність в розбудові Помісної 

Української Православної Церкви 

Київського Патріархату.    

  Протягом свого трудолюбного життя 

родина Гнипів ділилися своєю тяжко 

заробленою „копійкою” не тільки з своїми 

земляками в Україні, але  й активно 

підтримують розвиток Помісної Української 

Православної Церкви Київського 

Патріархату в США.    

  Діти і внуки родини Гнипів вишколені на 

найвищому рівні українських традицій. 

Відображення Івана і Марусі - щирості, 

милості і ласкавості стрічаємо на кожному 

кроці їхнього життя. Честь, хвала і подяка 

родині Гнип за зразок правдивої і щирої 

любові до знедоленої Батьківщини 

України.      

 Іван Федорович завжди стояв на сторожі 

незалежних і самостійницьких ідей і 

традицій усього українського народу. Був 

вірним своїй Рідній Помісній Українській 

Православній Церкві Київського 

Патріархату до кінця свого життя. 

 Велика і незамінна втрати не тільки в 

Америці, як також і в Україні.  

 Нехай американська земля буде Тобі, 

дорогий брате, пухом, а Милосердний 

Господь привітає Тебе словами: «Слуго 

добрий і вірний. У малому ти був вірний, 

поставлю тебе над великим. Увійди в 

радість пана твого». 

Царство Небесне в вічна  Йому пам’ять! 
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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 368-е число нашого видання.  

Сердечно дякуємо жертводавцям на 

видавничий фонд “Інформаційного 

Бюлетня”:                                       
25,710 Марія і бл.п. 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                  

3,220 Лідія Ємець Капустянська і бл.п. Яків Ємець                   

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

2,285 Марія Савеленко Гнип                                                         

2,250 Лариса і бл.п. Андрій Івашко                                          

2,250 Марія Товстоп’ят                                                                  

2,155 Раїса і Євген Дикун                                                                                                                                     

2,100 Надія і Олександер Северин                                              

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

1,850 Тамара і Василь Дудка – Канада                                                             

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                           

1,500 бл.п. 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                       

1,350 Maрія і бл.п. Петро Салівон                                            

1,240 Галина і Петро Слюсаренко                          

1,230 бл.п. Олена Зубенко                                                          

1,200 Марія і Віктор Одарченко                          

1,185 Галина і др. Михайло Темник                                             

1,170 бл.п. Марія і Василь Кушнір                                                         

1,165 Мінодора і бл.п. Анатолій Яцюк                                                  

1,135 Ольга і бл.п. Микола Пайчук                                                                     

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

1,100 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій Крамаренко,                                             

1,085 бл.п. Галина Шевченко                           

1,050 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 Анна і бл.п. Тихон Кульбіда                                                                    

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                                                          

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 бл.п. 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 Ліда і Тарас Кохно, 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, 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                                                          

290 Ліліана і Григорій Гнип                                                             

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

Кохно                                                                                                 

260 бл.п. Ольга Басараб                                                                   

255 Галина і бл.п. Славко Лин                                                        

250 Раїса Мачула, Галина і Роман Боднар, архимандрит Питирим                                                                                           

245 Петро Гнип                                                                                

240 Леся Марченко                                                        

220 Раїса Шлеґа                                                              

200 Сестритство Святої Софії при Катедрі Святого Андрія, 

Блумінгдейл, 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                                   
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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 

 


