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«Моліться один за одного». 

Заява Патріарха Київського і 

всієї Руси-

України

 
 

 На початку Конституції України 
визначено, що вона приймається з 
усвідомленням «відповідальності перед 
Богом». Справжнє усвідомлення такої 
відповідальності не може бути суто 
декларативним, але має особисто 
втілюватися в життя згідно з волею 
людини.    
 Останнім часом все більше можна 
почути з різних сторін заклики обмежувати 
Церкви і релігійні організації в їхній 
суспільній діяльності на підставі того, що 
«Україна – світська держава». Так само 
пояснюються і заклики не допускати 
публічні прояви віри з боку держаних 
діячів та службовців.  
 Український народ вже жив у часи, коли 
віра і Церква всіляко обмежувалися і 
переслідувалися – ні до чого доброго це 
не привело ані державу, ані суспільство.
 Свобода совісті та віросповідання – такі 
самі невід’ємні права людини, як і всі інші 
права і свободи. Демократичне розуміння 
світської держави полягає в тому, що вона 
не надає людям переваг і не накладає 
обмежень за ознакою ставлення до релігії, 
поважаючи їхній вибір. Тлумачення 
«світської держави» як такої, що змушує 
своїх громадян приховувати релігійні 
переконання, обмежує їх виключно 

приватною сферою і не допускає їх 
виявлення у сфері публічній – суперечить 
демократичним принципам. 
 Фактично нашому суспільству знову 
пропонують таке розуміння світської 
держави, коли атеїстичні чи агностичні 
світоглядні переконання в публічній сфері 
мають домінувати над іншими 
світоглядними переконаннями. Вважаю це 
спробою повернути наш народ назад, до 
державного атеїзму.  
 Зараз в суспільстві активно 
обговорюється ініціатива групи народних 
депутатів України розпочинати робочий 
день Верховної Ради з молитви. На їхню 
адресу прозвучало багато звинувачень і 
насмішок. Мовляв, Верховна Рада України 
– не місце для молитви до Бога. 
 Згадайте час, коли кожен день 
політичного протесту на Майдані 
Незалежності розпочинався і 
завершувався молитвою. На Майдані були 
різні люди, різного віросповідання, в тому 
числі агностики та атеїсти. Але тоді нікому 
не спадало на думку сказати, що не 
потрібно промовляти зі сцени «Отче наш», 
бо це «політична подія» і «тут є люди 
різних релігійних переконань». Так само 
нікому з прихильників демократичної 
європейської України не спадало на думку 
звинувачувати Церкву в політичній 
діяльності за те, що вона дала місце 
захисту для побитих на Майдані 
протестуючих. Навпаки, всі схвалити таку 
позицію Церкви, а спроби влади під 
приводом «виконання закону» обмежити 
право Церков молитися на Майдані – були 
засуджені як тиск і порушення демократії.
 Молитися до Бога – є одним зі способів 
визнавати свою відповідальність перед 
Ним, закріплену в тому числі в українській 
Конституції. Молитва – це не спосіб 
показати, що ти кращий за іншого, що ти 
більш святий чи досконалий, а це 
звернення до Творця з проханням зробити 
тебе більш святим і досконалим, ніж ти є 
зараз.     
 Майдан розпочинав і завершував свій 
день молитвою – і в цьому була одна з 
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підвалин його перемоги. Якщо всі ми 
будемо більше молитися, пам’ятаючи про 
свою відповідальність перед Богом, який 
бачить не лише зовнішнє, але всі дії, 
слова і помисли кожної людини, – тоді і 
наше суспільство та держава стануть 
кращими, ніж вони є зараз. 
 Тому я підтримую бажання народних 
депутатів розпочинати свій робочий день з 
молитви. А у який спосіб це має 
здійснюватися – безперечно залежить від 
самого Парламенту та його рішення. 
 Закликаю на всіх Боже благословення! 
ФІЛАРЕТ, 
Патріарх Київський  
і всієї Руси-України 
19 липня 2017 р. 
 

 
 

У день пам'яті 

рівноапостольної княгині 

Ольги Патріарх Філарет 

очолив престольне свято 

Володимирського 

кафедрального собору 
 

 24 липня Православна Церква вшановує 
пам'ять святої рівноапостольної Ольги, 
великої княгині Київської, у святому 
хрещенні Єлени (969).  
 Свята Ольга – це перша християнка на 
великокняжому престолі Києва, її 
хрещення створило передумови 
християнізації нашої держави. Прийнявши 
християнську віру, вона піднесла 
авторитет і своєї особи, й своєї країни в 
очах Візантії та християнських володарів 
Західної Європи.   
 Преподобний Нестор літописець в 
«Повісті минулих літ» пише про княгиню: 
«Ця (Ольга) була передвісницею 
християнської землі, як вранішня зоря 
перед сонцем і як зірниця перед світом. 
Вона бо сіяла, як місяць уночі. Так вона 
між невірних людей світилася, як перло в 
багні, бо були вони закаляні гріхом, не 

омиті святим хрещенням, а вона омилася 
святою купіллю, скинула з себе гріховну 
одіж ветхого чоловіка Адама і в нового 
Адама втілилась, що ним є Христос». 
 У сонмі українських православних святих 
блаженна княгиня Ольга особливо 
шанована як перша жінка – володарка 
держави, як та, що одна з перших від 
українського народу увійшла в Небесні 
оселі Господа.    
 З нагоди свята Патріарх Київський і всієї 
Руси-України Філарет звершив 
Божественну літургію у приділі 
рівноапостольної блаженної княгині Ольги, 
який знаходиться на другому поверсі 
Свято-Володимирського кафедрального 
собору. За богослужінням Предстоятелю 
співслужили настоятель храму протоієрей 
Борис Табачек та духовенство собору.
 На запричасному проповідь про 
життєвий шлях, віру і подвиги 
рівноапостольної княгині Ольги виголосив 
клірик собору протоієрей Олександр 
Шмуригін.     
 На завершення богослужіння 
Предстоятель Київського Патріархату 
звершив молебень до блаженної княгині 
Ольги, під час якого молився за мир в 
Україні.    
 Святійший владика привітав парафіян з 
престольним святом Володимирського 
кафедрального собору та закликав на всіх 
Боже благословення. 
 

 

 

22 річниця з дня смерті 

Патріарха Володимира 

(Романюка) 

 
 14 липня 2017 р. виповнюється 22 роки з 
Дня упокоєння Патріарха Київського і всієї 
Руси-України Володимира (Романюка) – 
видатного церковного діяча, колишнього 
правозахисника і політв'язня.  
 В цей день з благословення Святійшого 
Патріарха Київського і всієї Руси-України 
Філарета на могилі спочилого Патріарха 
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було відслужено заупокійну панахиду, яку 
очолив намісник Свято-Михайлівського 
Золотоверхого монастиря архієпископ 
Вишгородський Агапіт у співслужінні 
монастирської братії. 

 
  
 Духовні піснеспіви виконував кліросний 
хор чернечої обителі.  
 Нагадаємо, що Патріарх Київський і всієї 
Руси-України Володимир (Романюк) 
похований біля стін собору св. Софії 18 
липня 1995 р. в Києві. Тогочасна влада 
заборонили ховати тіло Патріарха на 
території Софії Київської – історико-
культурного заповідника. Коли похорони 
вже закінчувалися, "наводити лад" 
прибули сотні бійців київського ОМОНу і 
міліціонерів. Закінчилось усе побоїщем, в 
якому постраждали десятки прихожан, 
священики, а також самі співробітники 
правоохоронних органів. Цей вівторок в 
новітній історії незалежної України 
назвали "чорним". 

 

 "I am Ukrainian; fiercely and completely. 
I was born of mountains and of rivers and of the 
Black  Sea.     
 I am descended from the Cossacks of southern 
steppe and Carpathian Highlanders; 
My ancestors were dissidents and freedom 
fighters and poets. 

 
 Taras Shevchenko is my father and my mother 
is the blood-soaked earth beneath Kruty; beneath 
Institutska; beneath Donetsk airport and 
Ilovaisk.  I am the daughter of a modern 
revolution and the product of a thousand years 
of history. I am Ukrainian and my name is 
freedom.” 

Autorship and property of Christina Figlus 

daughter of Natalie Jaresk 
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Проповідь виголошена в 

Катедрі Святого Апостола 

Андрія Первозваного в 9-ту 

неділлю після Зіслання 

Святого Духа 

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

Амінь.     

 Христос серед нас !   

 Дорогі брати і сестри !  

 Кожне євангельське читання повинно 

утверджувати нашу віру в Ісуса Христа, 

Сина Божого, і давати нам настанову, як 

жити і чим керуватися у цьому гріховному  

і розбещеному світі.   

 Ось і сьогоднішнє євангельське читання 

розповідає, як Ісус Христос наказав 

апостолам сісти в човен і переправитися 

на інший берег озера.  

 Коли човен був уже на середині озера, 

піднялася буря і апостоли перелякалися і 

вони побачили постать, яка йшла по воді, і 

подумали, що це привид, і зі страху 

закричали. Але Ісус Христос сказав їм: 

”Заспокойтеся! Це Я, не бійтеся”. 

 Гарячий у своїх душевних поривах 

апостол Петро звернувся до Вчителя: 

“Господи! Якщо це Ти, звели мені прийти 

до Тебе по воді”. І Христос відповів йому: 

“Прийди! І апостол Петро пішов по воді до 

Христа. А потім, коли почав 

розмірковувати над тим, як це він – 

людина – іде по воді, і його віра вгасла і 

його охопив сумнів, і він став тонути.  Жах 

захопив апостола Петра, і він закричав: 

“Господи, спаси мене!” Ісус Христос подав 

руку і сказав: “Маловіре! Чого ти 

засумнівався?” Потім вони обидва увійшли 

в човен.     

 В цьому євангельському оповіданні, 

крім опису історичної події із земного 

життя Ісуса Христа, прихований глибокий 

таємничий зміст. Святі отці порівнюють 

човен з Церквою, а море – з гріховним 

світом і бурю – з гонінням на Церкву. 

 Протягом 2000-літньої історії не було 

такого періоду, щоб Церква відчувала мир 

і спокій. Були гоніння на Церкву і ось тепер 

Українська Православна Церква розділена 

на частини.      

 Іде боротьба за побудову єдиної 

Помісної Української Православної Церкви 

Київського Патріархату. Але, незважаючи 

на різноманітні бурі на церковному терені, 

Господь ніколи не залишив Своєї Церкви і 

не може її покинути, бо Він - Ісус Христос є 

Глава нашої Церкви.    

 Ми, вірні діти материнської Цуркви, не 

маємо права забувати недавню історію 

нашої святої Церкви за часів державного 

атеїзму, коли храми руйнувалися, 

духовенство і ченців розстрілювали або 

відправляли на заслання.  

 Але як колись Христос Спаситель 

заспокоїв бурю на морі, так і в наш час 

Цей же Самий Христос, Син Божий, 

поклав край гонінням на нашу Святу 

Церкву. Сьогодні вже існує Помісна 

Українська Православна Церква 

Київського Патріархату, яку повинні 

підтримувати всі українці по всьому світі 

розсіяні.      

 Буря на морі символізує також бурю 

пристрастей, що хвилюють людське 

серце, бурю сімейних негараздів, хвилю 

небезпечних обставин у нашому життю. 

Всі ці труднощі християнин може 

перемогти, але за Божою допомогою.  

 В тяжких обставинах життя треба 

звертатися до Бога, але для цього треба 

мати міцну віру і Він обов’язково дасть нам 

благодатну силу. А якщо в наше серце 

закрадеться сумнів у Божому Провидінні, у 

Його всемогутності й любові до нас, то в 

такому випадку ми неминуче потонемо в 

розбурханому життейському морі.  

 А в цьому морі чого тільки немає: і 

неправда, і блуд, і заздрість, і особисте 
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переоцінення, і зрада, і ненависть, і всякі 

амбіції, і яких тільки пороків не існує в 

цьому світі. І Син Божий прийшов у світ, 

щоб спасти грішників від гріха і смерті. А 

для цього людині треба увірувати у Свого 

Спасителя Ісуса Христа, треба увірувати в 

те, що тільки Господь Бог може нас спасти 

від загину у розбурханому життєському 

морі.     

 Христос Спаситель говорив людям: 

“Якщо ви не вірите Моїм словам, повірте 

Моїм ділам”. А Його ділами були чудеса. 

Через Свої чудеса Ісус Христос засвідчує, 

що Він – Владика всесвіту. Йому 

підкоряються і сили природи, і злі духи, Він 

зціляє хворих і воскрешає мертвих, Він 

прощає гріхи.    

 Ми ж будемо вірити в Господа нашого 

Ісуса Христа, що Він є Істинний Бог наш, 

що Він любить кожного з нас, Він прощає 

грішників, які каються в свої гріхах, Він 

допомагає всім, хто з вірою звертається 

до Нього і Йому слава на віки вічні. 

Амінь. 

 

 

   ЩО ПИШУТЬ НАШІ ЧИТАЧІ? 
 
 Дорогий Отче Вікторе! 
 В пам’ять бл.п. Івана Федоровича Гнипа 
висилаю чек в сумі $1,000 доларів на 
нев’янучий вінок прес-фонду 
Інформаційного Бюлетня Помісної 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в США. 
 Слава Україні! 
    Юрій Федорів  

 

 

 

 

 

     СУМНА І БОЛЮЧА РІЧНИЦЯ 
 16-го серпня наближається сьома 

річниця упокоєння нашого дорогого і 

незабутнього приятеля і дорогого друга - 

бл.п. ІВАНА БОГДАНІВА.   

 У місті Тамарак, Флорида, США на 84-ім 

році свого трудолюбого життя відійшов у 

вічність довголітній працівник Помісної 

Української Православної Церкви 

Київського Патріархату - Іван Богданів 

залишивши засмучену і горем прибиту 

дружину Іванку і приятелів у Сполучених 

Штатах Америки та Канаді.   

 Іван Богданів народився в Новім Бугу, де 

лиха доля Другої світової війни примусила 

родину Богданів покидати свою 

Батьківщину і скитатися по чужих краях: 

Німеччини, Венецуелі, Канади і нарешті 

США. Родина Богданів з часу заснування 

Громади Святого Миколая в Купер Ситі 

були найактивнішими членами Парафії – 

Іван і Іванка Богданів ревно і сумлінно 

виконували функції: Голови Будівничого 

Комітету, Скарбника, Заступника Голови 

Парафії, Секретаря Англійської мови, 

Голови Сестрицтва, Титаря і Загального 

Господаря.  Під час їхньої дуже активної 

участі в розбудові Рідної Церкви, щирої 

жертвенності і відданості Парафія Святого 

Миколая щорічно зростала і 

розбудовувалася.    

 Незамінна втрата, не тільки для Парафії 

Святого Миколая, але для всього 

українського суспільства в Америці і 

Канаді.      

 Від імені Вікаріату Помісної Української 

Православної Церкви в США і Канаді 

складаємо наші найщиріші співчуття 

дружині покійного - Іванці, бо ж і Вікаріат 

втратив свого постійного члена 

Контрольної Комісії. Спи, дорогий друже, 

легким сном в твоїй придбаній країні 

Канаді, а ми будемо молитися, щоб 

Господь Бог прийняв свого вірного слугу у 

у Царстві Небеснім.    
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 Замість квітів на могилу в місті Гамілтон, 
Канада бл. п. ІВАНА БОГДАНІВА дружина 
покійного пані Іванка жертвує на 
нев’янучий вінок прес-фонду 
Інформаційного Бюлетня Помісної 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в США й Канаді 
$50 доларів та на Вікаріат $50 доларів. 
Довгі роки Іван Богданів і Віктор Полярний 
разом працювали у престижній фірмі 
Моторола на Флориді. 
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЙОМУ ПАМ’ЯТЬ! 
п/м Валентина і прот. Віктор Полярний  

 
 

 

 

 

 

ПРИСУТНІСТЬ УПЦ КП НА 

ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

ВСЕЛЯЄ НАДІЮ, ЩО УКРАЇНА 

ТУДИ ПОВЕРНЕТЬСЯ, - 

МІНІСТР ВАДИМ ЧЕРНИШ 

 Міністр з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб 
Вадим Черниш мав розмову з Патріархом 
Київським і всієї Руси-України Філаретом. 
Про це повідомляє Урядовий портал. 
 «У Міністерстві є розуміння важливості 
та впливовості Церкви у питанні 
збереження української ідентичності на 
окупованих та тимчасово 
непідконтрольних територіях Криму та 
Донецької і Луганської областей», – 
зазначив під час зустрічі Вадим Черниш.
 «Я переконаний, що ваша присутність на 
непідконтрольних і окупованих територіях 
є надією багатьох громадян, що Україна 
туди повернеться», – сказав він. 
 Благодійні та гуманітарні заходи, завдяки 
яким люди відчувають підтримку всієї 
України, турбота про громадян, які 
фактично залишаються в заручниках на 
непідконтрольних і окупованих територіях 
– сьогодні це спільна робота держави, 
міжнародних і релігійних організацій. 
 Про це йшлося під час зустрічі, на якій 
також були присутні архиєпископ 
Донецький і Маріупольський Сергій 
(Горобцов), архиєпископ 
Сімферопольський і Кримський Климент 
(Кущ) та єпископ Луганський і 
Старобільський Афанасій (Яворський).
 «Не секрет, що ворог користається з 
нашої слабкості. Розбрат, протиставлення 
одних іншим, ненависть, які сіються 
сьогодні в суспільстві, владним указом не 
заборониш, і тут велику роль відіграє 
Церква. Вона формує світогляд, говорить 
про єдність, допомагає зневіреним і 
стражденним словом, доброю дією. Тому 
синергія зусиль в роботі з людьми 
допоможе нам подолати агресора», – 
зазначив Патріарх Філарет. 
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НАЙБІЛЬШЕ 

ПРИХИЛЬНИКІВ ЄДИНОЇ 

ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ – СЕРЕД 

ВІРЯН УГКЦ, - ОПИТУВАННЯ 

 Згідно з результатами дослідження, 

проведеного Соціологічною групою 

«Рейтинг» у липні 2017 року, 37% 

опитаних підтримують створення Єдиної 

Помісної Церкви в Україні. 18% - проти цієї 

ініціативи, 23% заявили, що їм або 

байдуже це питання, або взагалі не 

визначилися з відповіддю.  

 • У порівнянні з 2014 роком практично не 

змінилася кількість тих, хто виступає за 

об'єднання Церков, в той же час в півтора 

рази зменшилася кількість противників цієї 

ідеї. Разом з тим, зросла кількість тих, хто 

не має чіткої позиції в цьому питанні. 

 • Найбільшу підтримку ідея створення 

Єдиної Помісної Церкви має в середовищі 

представників Української Греко-

Католицької Церкви (66%) і Української 

Православної Церкви Київського 

Патріархату (61%). Зате серед вірян 

Української Православної Церкви (МП) 

більше противників цієї ідеї (42%) ніж 

прихильників (23%). У той же час 36% 

представників УПЦ (МП) або байдужі до 

цього питання, або ж вони не мають на 

нього відповіді. Серед інших категорій 

віруючих переважають ті, хто не має чіткої 

позиції щодо такої ініціативи.  

 • Об'єднання Церков має найбільшу 

підтримку на Заході (61%). У Центрі цю 

ідею підтримують 40%, не підтримують 

17%, 43% не мають позиції. На Півдні за 

створення Єдиної Церкви 24%, проти - 

25%, інші - або байдужі (33%) або ж 

вагаються з відповіддю (19%). На Сході ця 

ідея користується підтримкою у 11% 

опитаних, проти неї 20%. 40% не змогли 

дати відповідь, 29% - висловили 

байдужість.     

 • Ідею об'єднання Церков більш схильні 

підтримувати старші респонденти, жінки, 

ті, у кого вища освіта і більш забезпечені.

 • Дві третини тих, хто підтримує ідею 

об'єднання, висловилися за створення 

Єдиної Помісної Церкви на базі УПЦ КП, 

16% - за об'єднання на базі УГКЦ, 7% - 

УПЦ (МП).     

 • Переважна більшість вірян УПЦ КП і 

УГКЦ бачать об'єднання на основі своїх 

Церков. Зате в середовищі представників 

УПЦ (МП) лише трохи більше половини за 

об'єднання навколо УПЦ (МП), а чверть - 

за об'єднання на базі УПЦ КП. Серед 

віруючих, що не віднесли себе до жодної з 

конфесій, дві третини за об'єднання на 

базі УПЦ КП.    

 • У порівнянні з 2014 роком практично не 

збільшилася кількість вірян УПЦ КП і 

УГКЦ. Зате прихильників УПЦ (МП) 

зменшилася (з 22% до 17%). Разом з тим, 

зросла кількість тих, хто вважає себе 

віруючим, але не відносить до жодної з 

конфесій (з 24% до 31%).   

 • Найбільше представників УПЦ КП на 

Заході, в Центрі та на Півдні країни, 

найменше - на Сході. Основний базис 

УГКЦ - на Заході, УПЦ (МП) - на Сході. 

 

Закон США забороняє 

президенту Трампу 

одноосібно скасовувати 

санкції. 

 Палата представників Конгресу США 

переважною більшістю голосів ухвалила 

новий пакет санкцій відносно Росії, Ірану і 

КНДР, повідомляє Reuters.  

 За ухвалення законопроекту було 

подано 419 голосів, проти - лише 3. 

 Як повідомляється, закон забороняє 

президенту Трампу одноосібно 

скасовувати санкції. Тепер Дональду 
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Трампу для того, щоб скасувати санкції 

проти якої-небудь людини або компанії, 

потрібно отримати згоду від Конгресу. При 

цьому санкції можуть скасувати лише у 

випадках, якщо це відповідає інтересам 

національної безпеки США або якщо це 

фізична або юридична особа більше не 

причетне до порушень, за які вводилися 

санкції. У випадку з "українськими" 

санкціями потрібно представити докази, 

що Росія виконує мінські угоди. 

 Новий закон не вводить прямо ніяких 

нових санкцій і не зобов'язує президента їх 

вводити. Однак, документ передбачає 

можливість введення нових санкцій проти 

інвесторів з будь-якої країни за участь у 

спорудженні російських експортних 

трубопроводів.   

 Наголошується, що в розділі про 

допомогу в забезпеченні енергетичної 

безпеки України згадується необхідність 

протидіяти будівництву газопроводу 

"Північний потік-2" з Росії до Німеччини по 

дну Балтійського моря.   

 Законопроект ще повинен пройти 

голосування у верхній палаті Конгресу 

США і Сенаті.   

 Після цього Дональду Трампу буде 

приймати рішення, підписувати його, або 

накласти на нього вето. 

 Нагадаємо, законопроект H. R. 3203 

внесли 13 липня. Пізніше Конгрес 

опублікував текст документа, який 

підтримали обидві партії, його направили 

в Сенат, 2-го серпня закон підписав 

президент США Дональд Трамп. 

 

 

 

 

Президент України Петро 

Порошенко очікує на 

визнання автокефалії 

Української Церкви 

Константинопольским 

Патріархатом 

 "Володимир Великий 1029 років тому 
ухвалив доленосне рішення – охрестити 
Русь-Україну. Він прийняв християнську 
віру від Константинопольської церкви, яка 
для нас і понині є Церквою-Матір'ю. Саме 
від неї ми очікуємо визнання Автокефалії 
Української Церкви – рівної до інших 
помісних православних Церков. І, 
зрозуміло, духовно та адміністративно 
незалежної від Москви, від країни-
агресора", – наголосив глава держави.
 За його словами, вибір християнської 
віри князем Володимиром був і 
європейським вибором.  
 Нагадаємо, 28 липня відзначається День 
хрещення Київської Русі – України. Цього 
ж дня вшановують пам’ять 
рівноапостольного князя Володимира – 
хрестителя Русі. 

 

Українська Церква 

відзначила день хрещення 

Київської Руси-України 

 Українська Православна Церква 
Київського Патріархату – це Церква, яка 
має своїм покликанням служіння Богу та 
народу України. Саме тому день хрещення 
Руси-України є для нас визначною подією, 
адже всезагальне хрещення у 988 році 
стало своєрідним “днем народження” 
нашої Церкви – новим етапом 
становлення Православ’я на теренах 
Київської Русі та визначило подальший 
духовний і культурний вектор розвитку 
нашої Батьківщини.   
 28 липня 2017 року, у цей знаменний для 
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України день, відбулося загальноцерковне 
святкування в “колисці” 
східнослов’янського Християнства – місті 
Києві. В цей день Православна Церква 
відзначає також пам’ять святого 
рівноапостольного князя Київського 
Володимира Великого. Володимир 
Святославович увійшов в історію нашого 
народу як хреститель України-Русі. Саме 
він заклав християнську парадигму на 
наших землях і тому вшановується 
нащадками як рівноапостольний святий.
 Урочисті святкування розпочалися 
напередодні, 27 липня увечері, Всенічним 
бдінням у Володимирському 
кафедральному соборі столиці. З нагоди 
свята до Києва з’їхалося численне 
духовенство – весь єпископат УПЦ 
Київського Патріархату, а також велика 
кількість прочан зі всієї України. Вечірнє 
богослужіння, як завжди, очолив 
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет.     
 Сам день відзначення Хрещення 
Київської Руси-України розпочався з 
урочистої Божественної літургії, яку також 
очолив Патріарх. Святійшому Владиці 
співслужив численний єпископат та 
духовенство. Цього святкового дня у 
кафедральному соборі молилася й 
надзвичайно велика кількість вірян. 
 Після завершення літургії, під дзвони 
Володимирського собору, в напрямку до 
пам’ятника князю Володимиру розпочався 
Хресний хід. Урочиста процесія зібрала 
понад 20 тисяч вірних Київського 
Патріархату. Разом з Предстоятелем 
вулицями Києва пройшов єпископат, 
багатотисячне духовенство, віряни, воїни 
та ветерани АТО, волонтери, політичні й 
громадські діячі, пересічні українці та 
матері військовослужбовців, які 
перебувають у полоні чи зникли безвісті. 
Дійшовши до пам’ятника святого князя 
Володимира Патріарх Філарет очолив 
подячний молебень та прочитав молитви 
за Україну.    
 Звертаючись до української народу зі 
сходів перед постаментом пам’ятника 

князю-хрестителю, Його Святість, 
зокрема, зазначив: “Насамперед 
поздоровляю вас зі святом на честь 
святого рівноапостольного князя 
Володимира. Сьогодні Україна святкує 
також день хрещення Київської Русі, тому 
це свято нагадує нам те велике хрещення 
наших предків у цих дніпровських водах. 
Вони відмовилися від неправди, 
відмовилися від нечестивих богів та 
змінили своє нечестиве життя на 
благочестиве і святе, тому Русь стала 
святою. Святкуючи хрещення Русі ми 
святкуємо і своє власне хрещення. Бо 
кожний з нас у свій час прийняв Таїнство 
хрещення. І під час цього Таїнства помер 
для гріха і воскрес для життя праведного. 
Але, на превеликий жаль, ми і після 
хрещення грішимо. Тому святкування 
хрещення Русі повинне нагадувати нам 
про наше хрещення і про те, для чого ми 
хрестилися. Крім того ми звершуємо цей 
Хресний хід, але для чого? Для того, щоб 
об’єднати український народ в одну націю, 
в одне суспільство і одну державу. На 
превеликий жаль українці дуже часто 
роз’єднуються, і недаремно існує 
прислів’я: де два українці, там три 
гетьмани. Єдність нам особливо потрібна 
у цей час, коли Україна проходить 
випробування, достойна вона мати свою 
незалежну державу, чи недостойна? Наш 
народ доводить, що від достойний мати 
незалежну державу! Звідкіля це видно, що 
він достойний? А тому що за свою 
державу, за свою рідну українську землю, 
українці, від заходу до сходу, від півдня до 
півночі, віддають свої життя за нашу 
свободу. І для того щоб об’єднати весь 
український народ ми і збираємося на цей 
Хресний хід. Ви знаєте, що вчора теж був 
Хресний хід і теж молились до 
рівноапостольного князя Володимира, і 
молилися за мир. Але ж і ми за Україну, і 
за мир, отож що ж нас роз’єднує? А те, що 
вони мають на увазі мир не той, який ми 
маємо на увазі. Ми маємо на увазі мир в 
демократичній незалежній державі, а вони 
хочуть миру в складі Російської імперії, в 
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цьому і різниця між нами. Ми за 
справедливий мир, а вони за мир в неволі. 
Та ми в своєму гімні співаємо, що ми душу 
й тіло положим за нашу свободу. Нам 
потрібна свобода, демократія, правда. А 
їм потрібне рабство, бо вони звикли до 
рабства. В цьому наша різниця. Тому, 
дорогі браття і сестри, правда на нашому 
боці і про це знає увесь світ! Бо не ми 
напали на Росію, а Росія тимчасово 
відібрала у нас Крим і хоче Донбас тепер 
відібрати. Князь Володимир заради чого 
прийняв хрещення? Він відмовився від 
неправди, бо ідоли не були богами. А тут 
знову нас повертають до неправди і чужу 
історію привласнюють собі, і нашу 
культуру, і нашу мову зневажають, кажучи, 
що це мова “базарна”. Тому, дорогі браття 
і сестри, ми святкуючи пам'ять князя 
Володимира повинні єднатися в один 
народ, в одну державу. І ми переможемо, і 
перемога вже не за горами! Бо Бог з нами і 
тому з Божою допомогою ми переможемо! 
Не далекий той час, коли ми будемо 
святкувати не тільки день пам’яті князя 
Володимира, але й перемогу над 
агресором. Слава Ісусу Христу і слава 
Україні!”    
 Після цього Предстоятель Київського 
Патріархату окропив віруючих святою 
водою та відповів на запитання 
журналістів вказавши, що представники 
УПЦ МП обрали шлях неправди, 
декларуючи “громадянську війну” на сході 
нашої держави, що суперечить правді та 
позиції усієї світової спільноти. Причина ж 
такої позиції, безперечно, криється у 
залежності від Москви. Проте, незважаючи 
на всі перепони, і Україна досягне 
перемоги, повернення окупованих 
територій та справедливого миру, і єдина 
Помісна Українська Церква обов’язково 
постане!     
 По завершенню святкового молебню усі 
бажаючі змогли підкріпитися солдатською 
кашею та напоями, які роздавалися на 
території Михайлівського Золотоверхого 
монастиря. 

 

У ГРОМАДІ СВЯТОГО 

АНДРІЯ 

ОХРЕЩЕНО 
 
17 червня Аделіну Костриця доньку Заріни 
і Олександра Костриця 
 
25 червня Антоні  Хорін сина Марини і 
Остапа Хорін 
 
2 липня Алберта Крамер сина Надії і 
Володимира Крамар 
 
8 липня Єву Кузнецова доньку Вікторії і 
Євгенія Кузнецов 
 
15 липня Андрія Лунцевич сина Ірини і 
Сергія Лунцевич 
 
15 липня Ніка Лудзенікс донька Марини і 
Ніколайс Лудзенікс 
 
22 липня Адама Мітренко сина 
Александри Мітренко і Романа Балабушка 
 
30 липня Тараса Терлецький сина Наталії 
Словінська і Андрія Терлецький 
 
                          ПОВІНЧАНО 
 
22 липня Александру Ґрошко і Жонатана 
Саважо 
 
5 серпня Павліну і Віктора Генсію 
 

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

Андрія! 
 
                     ПОХОРОНЕНО 
 
3 липня Давида Мельник на цвинтарі 
Святого Андрія 
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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. 
 

 
 

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 370-е число нашого видання.  

Сердечно дякуємо жертводавцям на 

видавничий фонд “Інформаційного 

Бюлетня”:                                       
26,110 Марія і бл.п. Іван Гнип                                                               

11,000 Надя і Юрій Федорів                                          

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

4,450 Володимир і бл.п. Раїса Братків                                      

3,245 Лідія Ємець Капустянська і бл.п. Яків Ємець                   

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

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

2,335 Марія Савеленко Гнип                                                        

2,300 Марія Товстоп’ят                                                                 

2,250 Лариса і бл.п. Андрій Івашко                                           

2,215 Раїса і Євген Дикун                                                                                                                                     

2,200 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                             

1,790 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                                            

1,285 Галина і др. Михайло Темник                                             

1,270 бл.п. Марія і Василь Кушнір                                              

1,240 Галина і Петро Слюсаренко                          

1,230 бл.п. Олена Зубенко                                                          

1,200 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій Крамаренко,                                              

Марія і Віктор Одарченко                                        

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                           

1,085 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 Ольга і бл.п. Юрій Вермонт, Лідія і др. Петро Шаєнко                                                          

840 Віра Самодіна                                

800, 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.пТаня 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                                                                              

660 бл.п. Марія і Микола Андріянів                                                             

651 бл.п. Катерина Васильченко                                       

650 Ольга Петрончак, Петро Корнієнко                                            

615 Іван і Сусана Білобронь                                                                              

610 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                                                                            

345 Ліліана і Григорій Гнип                                                             

330 Любов і Борис Журa, Марія Кравець                            

325 Марія і Микола Барнай                                        

305 Христя і Ярослав Верещак                                       
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300 Парафія Святої Покрови, Чикаго, Марія і Йосип Серна, 

Александер Власенко, Анна і Микола Кучеренко          

295 Петро Гнип                                                                                

280 Галина і бл.п. Славко Лин                                                        

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

Кохно                                                                                                 

260 бл.п. Ольга Басараб                                                                   

250 Раїса Мачула, Галина і Роман Боднар                                   

240 Леся Марченко                                                        

220 Раїса Шлеґа                                                              

200 ієрей Олег і п/м. Роксоляна Сацюк, Лариса і Стефан 

Андрусяк-Ємець, Сестрицтво 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 Елізабет і Юрій Ємець, Стефані і Валентин Ємець, Ольга 

Федак                                                                                                

160 Ана Столець, Ізаура і Володимир Хремко                             

150 Катерина і Василь Вільчинський, 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 Livingston Farmers Association, Галина Сивий, Валентин Кап, 

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 Ніна Брикнер, 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 Ліна Швейко, Александра Медвідь                                                                                                            

50 Семен Овечко, 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 Валентина A. Lapierre, Галя Савеленко, 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  

 

 

 

 

 


