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Великдень у Громаді 

Святого Андрія Помісної 

Української Православної 

Церкви Київького 

Патріархату в м. 

Блумінгдейл 

7 квітня 2018 о 11:30 ночі, прот. Віктор 
Полярний в сослужінні прот. Миколи 
Липка і Михайла Лещишина у ніч з 
суботи на неділю очолив Пасхальні 
богослужіння – полуношницю, хресний 
хід, Великодню утреню та Божественну 
літургію святителя Іоана Золотоустого.
 Після завершення Полуношниці, 
духовенство і віряни три рази обійшли 
навколо Катедрального Собору і 
увійшли до храму для продовження 
Святочних відправ.   
 Під час утреньої прот. Віктор 
Полярний прочитав Оголошувальне 
слово святителя Іоана Золотоустого. 
Ця Пасхальна проповідь, виголошена 
великим учителем Церкви ще у ІV 
столітті читається у храмах щороку в 
день Світлого Христового Воскресіння.
 Після завершення утрені відправа 
продовжилася співом Пасхальних часів 
та святковою Божественною літургією. 
Під час літургії, за традицією, 
Пасхальне Євангеліє (Ін.1:1-17) 
читалося українською і англійською 
мовою. Після читання Євангеліє прот. 
Віктор Полярний прочитав Пасхальне 
Послання Святійшого Отця нашого 
Патріарха Київького і всієї Руси України 
ФІЛАРЕТА, а ієрей Михайло Лещишин 
прочитав Великоднє вітання Секретаря 

Вікаріату Помісної Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату в США та Канаді. (Обоє 
послання надруковні в Інформаційному 
Бюлетні ч. 378).   
 Після Заумовної молитви ієрей 
Михайло Лещишин освятив Артос. 
 Підчас Божественних відправ, 
церковний хор, під проводом Тараса 
Руденка, чудово виконував святочні 
піснеспіви.    
 Слава Богу, що цього року, Собор і 
посилість Святого Андрія були 
переповнені численною українською 
спільнотою.      
 У День Восккресіння Христового, о 
12:00 полудня в Катедрі  Святого 
Андрія звершено Пасхальну Вечірню з 
посвяченням пасок і принесених страв. 
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HOW KYIV IS WINNING THE 

HOLY WAR FOR UKRAINE 

 

The Kyiv Patriarchate has consolidated its 
dominant nationwide position in Ukraine 
since 2014 by acquiring hundreds of new 
churches and congregations who have 
deserted the Moscow Patriarchate over 
its perceived support for Kremlin military 
aggression in Ukraine. This is just one of 
the many ways in which Putin's hybrid 
war has proved disastrous for Russian 
interests and influence in Ukraine. 

 

Щодо початку процесу 

ухвалення Томосу про 

автокефалію - Заява Прес-

центру Київської Патріархії 
 
 У зв’язку з офіційним повідомленням 
про кроки, здійснені протягом 
останнього часу Президентом Петром 
Порошенком на підтримку численних 
звернень з боку Церкви та 
громадськості до Вселенського 
Патріарха та Константинопольської 
Матері-Церкви у справі визнання 
української церковної автокефалії та 
проголошення відповідного Томосу, 
Прес-центр Київської Патріархії з 
благословення Святійшого Патріарха 
Київського і всієї Руси-України Філарета 
повідомляє наступне.   
 В Українській Православній Церкві 
Київського Патріархату однодушно 
підтримують всі зусилля, спрямовані на 
визнання автокефалії Православної 
Церкви в Україні Його Всесвятістю 
Вселенським Патріархом Варфоломієм 

і Константинопольською Матір’ю-
Церквою, а також на подолання 
існуючого церковного розділення, 
утвердження єдиної Помісної 
Православної Церкви. Зокрема, 
Київський Патріархат високо цінує 
підтримку і активне сприяння з боку 
Президента України Петра Порошенка, 
плодом яких є підсумки переговорів у 
Вселенській Патріархії, що відбулися 9 
квітня цього року, і подальші кроки. 
 Днями весь єпископат Київського 
Патріархату підписав звернення до 
Вселенського Патріарха Варфоломія з 
проханням надати Томос про 
автокефалію Православної Церкви в 
Україні. Аналогічне прохання також 
підписав єпископат Української 
Автокефальної Православної Церкви. 
Ми висловлюємо сподівання, що і 
серед єпископату УПЦ Московського 
Патріархату є відповідальні ієрархи, які 
справді турбуються про майбутнє 
Православ’я в Україні та підтримають 
зусилля щодо канонічного визнання 
Вселенським Патріархом української 
церковної незалежності. (Цікаво, чи ж 
діаспорне архієрейство США та 
Канади також підпише аналщгічне 
прохання? – Ред.)   
 Також ми розраховуємо на підтримку 
Верховної Ради України, всього 
українського суспільства, на розуміння 
з боку інших релігійних організацій 
України.    
 Наскільки нам відомо, зараз, як ніколи 
раніше, є всі підстави очікувати 
позитивне рішення Вселенського 
Патріарха. Однак очевидно, що 
супротивники не будуть чекати, 
склавши руки, та вживатимуть всіх 
засобів для того, щоби не допустити 
проголошення Томосу про 
автокефалію. Тому на даний момент 
ми не можемо повідомити більше 
деталей процесу, що розпочався. 
 Разом з тим Київський Патріархат 
звертається до всіх українських 
православних віруючих на Батьківщині 
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та у Діаспорі із закликом підносити свої 
посилені молитви за Його Всесвятість 
Вселенського Патріарха Варфоломія, 
за Президента України Петра 
Порошенка, за успіх доброї справи та 
за Божу допомогу в ній, щоби Господь 
охоронив усіх працюючих від ворогів 
видимих і невидимих. 
 Прес-центр Київської Патріархії 
 

 

Архієпископ Євстратій Зоря 

Кілька контраргументів. 

1. «Є всеправославна домовленість, 

що нова автокефалія може бути 

проголошена лише за згодою всіх 

Помісних Церков. Тому один 

Вселенський Патріарх не може цього 

зробити - потрібна згода також РПЦ» 

— Таке бачення дійсно озвучувалося в 

процесі підготовки до 

Всеправославного Собору, як проект 

рішення питання нових автокефалій. 

АЛЕ  

• це рішення не було остаточно 

узгоджене, тому саме питання щодо 

автокефалій не було внесене в порядок 

денний Собору на Криті в 2016 р.; 

• це рішення було частиною пакету 

компромісів між Константинополом і 

Москвою для проведення Собору - а 

Москва, спробувавши зірвати Собор і 

не взявши в ньому участі, ці 

компроміси відкинула сама; 

• практика проголошення 

Константинополем Томосів про 

автокефалію в ХІХ-ХХ століттях 

підтверджує, що Вселенський 

Патріархат сам приймає таке рішення, 

без потреби попереднього погодження 

з іншими Церквами (він може вивчати 

думки, але не зв‘язаний позицією інших 

Церков); 

• принципова позиція Вселенського 

Патріархату завжди полягала в тому, 

що він має право проголошувати нові 

автокефалії, і офіційно від цієї позиції 

ніхто не відмовлявся - тим більше не 

відмовиться після зриву Москвою 

домовленостей щодо Собору‘16. 

2. «За канонами автокефалію не можна 

проголосити без згоди Російської 

Церкви» 

— Немає таких канонів, які би 

зобов‘язувати Константинополь 

отримувати згоду РПЦ. Є лише 

переконання РПЦ, що саме так слід 

трактувати канони. Але переконання 

РПЦ і реальні канони - не одне й те 

саме. 

3. «УПЦ КП та УАПЦ - не визнані 

структури, а тому не можуть бути 

основою для єдиної Помісної Церкви. 

Лише УПЦ (тобто МПвУ - авт.) є 

визнаною, тому лише на її основі 

можна говорити про гіпотетичну 

автокефалію, однак для цього УПЦ КП 

та УАПЦ мають повернутися з розколу» 

— Проголошення Томосу про 

автокефалію - якраз і є способом 

визнання того, що було НЕ визнане. 

Достатньо подивитися історію нових 

автокефалій від ХVII до ХХ ст. Всі нові 

автокефалії спочатку були не визнані, 

хоча вже реально автокефальні, і лише 

згодом визнавалися. 

— МПвУ (що називає себе УПЦ) є 

визнаною як частина автокефальної 

Російської Церкви. А зараз, очевидно, 

не йдеться про визнання автокефалії 

РПЦ - бо вона була визнана 1589 р. 

(після 141 року невизнаності). МПвУ як 

структура реально не хоче автокефалії 

(попри ритуальні заяви, що ніби це не 

зовсім так - реальність доводить, що не 

хоче і вперто проти автокефалії 

бореться). А раз ця структура не хоче 

https://www.facebook.com/yevstr?hc_ref=ARTlShGBrH8xegfCa-piQAbp9gIdyB-RwaZn4ZKq4Lm2JqcaFv4AcqBISsWYsbfkuLg&fref=nf
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автокефалії - то вона і не залучається 

до процесу. 

— «Повернення з розколу» в баченні 

МПвУ означає, що спочатку УПЦ 

КП/УАПЦ мають відмовитися від 

незалежності, влитися у склад 

Московського Патріархату, а потім 

МОЖЛИВО, КОЛИСЬ у майбутньому, 

питання автокефалії гіпотетично 

розглядатиметься. Без жодних 

гарантій, що позитивно. 

Історія проголошення нових 

автокефалій свідчить, що НІКОЛИ 

Церква, яка ВЖЕ розірвала підлеглість, 

не відмовлялася від своєї 

незалежності, щоби потім, з часом 

отримати Томос. Тому немає ніяких 

підстав (окрім московського бажання, 

щоб це було так) стверджувати, що 

спочатку УПЦ КП/УАПЦ мають 

приєднатися до МП, а потім 

порушувати питання про автокефалію. 

4. «Раніше влада України вже вела 

переговори з Константинополем про 

автокефалію - і це завершилося нічим. 

Так буде і зараз». 

— Ніколи дотепер влада України не 

вела переговори з Константинополем 

на такому серйозному рівні. 2008 р. 

були досягнуті лише рамкові 

домовленості, і було сподівання, що 

все вирішиться під час візиту Патріарха 

Варфоломія до Києва. Але дипломатія 

Москви виявилася спритнішою за 

дипломатію Києва.   

 Три роки попередньої праці в 

нинішньому випадку, 7 годин прямих 

переговорів на Фанарі - все це зовсім 

інший системний рівень підходу до 

справи. Тому стверджувати, що 

нинішня спроба буде не успішною, бо 

не успішними були попередні спроби - 

немає підстав. Навпаки - уроки 

попередніх спроб дають можливість 

уникнути «слабких місць» у веденні 

переговорів та реалізації 

домовленостей. 

— Раніше не було війни Росії проти 

України, не було міжнародної ізоляції 

Москви, яка лише посилюється, не 

було зірваних домовленостей МП з 

Фанаром про Всеправославний собор. 

Тому прирівнювати переговори‘2008 до 

переговорів’2018 - все одно, що 

сказати «в Україні та світі за 10 років 

нічого не змінилося». 

 

Президент провів зустріч з 

Предстоятелями 

православних церков 

України 
 
 Президент Петро Порошенко провів 
зустріч з Предстоятелями 
православних церков України та 
офіційно прийняв Звернення для 
передачі Вселенському Патріарху 
Варфоломію про надання українській 
церкві Томосу про автокефалію з 
підписами усіх архієреїв, які підтримали 
це рішення.   
 Святійший Патріарх Київський і всієї 
Руси-України Філарет офіційно передав 
Президенту Звернення до 
Вселенського Патріарха Варфоломія 
про надання українській церкві Томосу 
про автокефалію, підписане усіма 
архієреями УПЦ КП.   
 «Я думаю дуже багато років мільйони 
українців мріяли про те, щоб Господь 
послав нам нашу Об’єднану 
Православну Помісну Церкву. Дехто 
втратив надію, дехто продовжував 
вірити. І Божа допомога дає мені зараз 
підстави стверджувати, що ми близькі 
до отримання Томосу на Автокефальну 
Помісну Церкву як ніколи», - сказав 
Президент.     
 В свою чергу, Патріарх Філарет 
підтримав слова Глави держави: «Це є 
духовна основа будь-якої держави. Без 
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цієї духовної основи держава не може 
існувати. Так само як не може існувати 
держава без армії, не може – і без 
церкви. Це буде великий поштовх до 
об’єднання всього українського 
суспільства – визнання української 
церкви». Він додав, що церква цього 
прагнула всі 26 років.  
 Патріарх Філарет зауважив, що 
Звернення підписане всіма архієреями 
і висловив надію, що рішення 
Вселенського Патріарха Варфоломія 
стане початком визнаної Української 
Помісної Православної Церкви: 
«Українська держава пройшла 
випробування війною і війна довела, 
що Україна є і буде. А раз Україна є і 
буде, то в цій Україні, щоб вона була 
державою, повинна бути церква – 
духовна основа. Тому ми і боремось за 
те, щоб Українська держава мала цю 
духовну основу. І ми дякуємо Вам, що 
Ви такий Президент, який поставив за 
мету досягти цього. І досягнете. І ми 
молимось за це. І віримо, що це 
станеться».    
 Глава держави також провів зустріч з 
Митрополитом Київським і всієї України 
Макарієм, Предстоятелем Української 
Автокефальної Православної Церкви 
та офіційно прийняв Звернення до 
Вселенського Патріарха Варфоломія 
про надання українській церкві Томосу 
про автокефалію з підписами усіх 
архієреїв УАПЦ.  
 Предстоятель УАПЦ подякував Главі 
держави за зустріч. «Якщо людина 
прагне і працює, старається, Бог 
милосердний нам допомагає. Я вам 
дуже вдячний», - сказав Митрополит 
Макарій та подякував за зусилля 
Президента зі створення Єдиної 
Помісної Православної Української 
Церкви.    
 Глава держави подякував за зібрані 
підписи та підготовлене Звернення до 
Вселенського Патріарха. «Вдячний за 
ці підписи, але просив би щоб ми зараз 
спрямували наші молитви до Господа, 

щоб Він допоміг і захистив Україну, і 
допоміг отримати цей Томос», - сказав 
Петро Порошенко.   
 Глава держави також провів зустріч з 
Предстоятелем Української 
православної церкви Митрополитом 
Київським і всієї України Онуфрієм. 
 Президент повідомив Митрополиту 
про свій візит до Стамбула, де провів 
зустрічі зі Вселенським Патріархом 
Варфоломієм та членами Синоду 
Вселенського Патріархату, які були 
присвячені перспективам надання 
Томосу на автокефалію Українській 
Православній Церкві. 
 «Відбулася багатогодинна розмова 
про долю України, про долю 
Української Церкви. Його Всесвятість 
висловлював турботу про усіх 
громадян України, підтримку нашій 
країні у відбитті агресії у дуже непрості 
часи, коли Україна втрачає найкращих 
своїх синів та доньок», - повідомив 
Президент.    
 Президент України та Предстоятель 
Української православної церкви (МП) 
обмінялися думками щодо активізації 
міжконфесійного діалогу в Україні. 

 

Олександр Саган: Помісна 

церква – нині це життєва 

необхідність для України 

«Помісна православна церква 
відновить ментальність українців» 

 Питання про Українську помісну 
православну церкву порушується з 
моменту проголошення незалежності 
нашої держави. Але навіть спроби 
діалогу Української православної 
церкви Київського патріархату (УПЦ 
КП) та Української автокефальної 
православної церкви (УАПЦ) 
безуспішні. Що у таких обставинах 
можна говорити про зближення з 
Московською церквою в Україні? 
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 «Помісна православна церква 
відновить ментальність українців» 
 Питання про Українську помісну 
православну церкву порушується з 
моменту проголошення незалежності 
нашої держави. Але навіть спроби 
діалогу Української православної 
церкви Київського патріархату (УПЦ 
КП) та Української автокефальної 
православної церкви (УАПЦ) 
безуспішні. На думку вченого-
релігієзнавця, провідного наукового 
співробітника відділення 
релігієзнавства Інституту філософії 
імені Сковороди НАН України 
Олександра Сагана, конституювання 
помісної церкви стало б гарним 
запобіжником подальшій русифікації 
України. Окрім того, церква може 
зіграти позитивну роль у налагодженні 
мирного життя на окупованих 
територіях після закінчення збройного 
конфлікту.     
 Отже, чому за чверть віку ми так і не 
зрушили з місця процес створення 
помісної церкви?    
 Від початків незалежності України ми 
чуємо про необхідність становлення 
тут помісної православної церкви. 
Тобто ми маємо мати в Україні 
повністю незалежну церкву, визнану у 
Вселенському православ´ї. І цей 
лейтмотив тягнеться уже 27 років. 
 На перший погляд, політика і 
помісність – розділені сфери. У нас і у 
Конституції пишеться, що держава і 
церква відділені. Але, на жаль, в цьому 
питанні ми маємо дуже чітку 
взаємозалежність.   
 Проблема незалежного православ´я в 
Україні не дозволяє говорити про те, 
що країна має завершену політичну 
незалежність. І події останніх чотирьох 
років – війна на сході України та анексія 
Криму – підтверджують справедливість 
цього висновку. Проблема в тому, що 
канал російського духовного впливу на 
наших людей залишається відкритим. 
Фактично йдеться про маніпулювання 

громадською думкою з боку ідеологів 
«русского міра» через УПЦ МП. Ті 
процеси, які ми сьогодні називаємо 
антиукраїнськими або «ватними», якщо 
користуватися сленгом, значною мірою 
нав’язуються через цей канал. 
 Всі держави свого часу надзвичайно 
уважно ставилися до питання т. зв. 
Духовної безпеки. Візьмемо Сербію, 
Болгарію чи Московію. Як тільки вони 
отримували політичну незалежність, 
одразу ставилося питання автокефалії 
православної церкви. Наприклад, 
Сербія робила це тричі, бо тричі 
втрачала свою політичну незалежність. 
23 роки церква навіть була під 
анафемою (відлученням від 
православної спільноти). Болгарія теж 
тричі відновлювала свою автокефалію. 
72 роки під анафемою були не тільки 
клір, а й вірні церкви. Московія 141 рік 
чекала свого церковного визнання. Але 
що об’єднує ці та інші православні 
країни? Передусім єдність позиції вірян 
і політичної влади у необхідності повної 
незалежності (автокефалії) своєї 
церкви і її визнання у Вселенському 
православ´ї. На жаль, в Україні такої 
єдності протягом 27 років незалежності 
не маємо. Москва (церковна і 
політична) уважно стежить, щоб і не 
було. Тому ми й пожинаємо плоди такої 
розрізненості – втрата території, війна 
тощо.      
 У різні часи підтримка ідей помісності 
була дуже різною. Наприклад, у 2007 
році, за часів президентства Ющенка, 
коли в інформпросторі звучали меседжі 
про те, що є православна автокефалія, 
для чого вона потрібна, тоді 51% 
громадян країни підтримували ідею 
помісності. Навіть серед вірян УПЦ МП 
лише 10% були проти помісності. За 
часів Януковича цифри кардинально 
змінилися. Ідею помісності 
підтримували всього 20%, а 40% 
говорили, що вони не знають, що це 
таке. Сьогодні ми маємо 40% підтримки 
помісності. Я вважаю, що це дуже 
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низький відсоток, зважаючи на нинішню 
ситуацію в Україні (війна та внутрішнє 
протистояння між україно- та 
москвофілами). Ми (науковці, експерти, 
журналісти, волонтери тощо) повинні 
працювати над тим, щоб відсоток 
людей, які розуміють важливість 
помісності для православ´я, значно 
збільшився.    
 «Політична державність України з 
утвердженням помісної церкви 
отримає свій завершений цикл» 
 Яким чином це потрібно робити?
 Передусім треба розвіювати міфи. А 
московська пропаганда та місцеві 
провідники «русского міра» їх 
нав’язують нам багато. Зокрема, що в 
Україні становлення помісної церкви 
буде означати появу державної церкви. 
Це пояснює той факт, що багато 
протестантських церков тими чи 
іншими методами протидіють 
конституюванню православної 
помісності. Вони не розуміють, що цей 
міф не відповідає українським реаліям. 
Помісна церква – складова духовно-
культурного розвитку нації, а державна 
церква – складова соціально-
політичного процесу. Тому наявні 
традиції та ментальність українців 
просто не допустять появи тут 
«державної церкви».      
 З цих же міркувань не підтримують 
ідею православної помісності й греко-
католики. Проте їм варто зрозуміти, що 
навпаки, помісна церква сприятиме 
вирішенню багатьох задавнених 
проблем греко-католицизму в Україні. 
Наприклад, давно говориться, що в нас 
є патріарший собор греко-католиків, є 
патріарша курія, але немає 
формального статусу патріарха. А 
чому? Тому що сьогодні вісь перемовин 
для вирішення цього питання – це 
«Ватикан – Москва». Оскільки у нас 
немає помісної церкви, Московська 
патріархія декларує Україну своєю 
«канонічною територією» (що не 
відповідає дійсності та про це є кілька 

спеціальних заяв Константино-
польських патріархів).  
 Тому всі переговори щодо цього 
питання зводяться до позиції Москви. У 
2016 році відбулася т. зв. гаванська 
домовленість (у лютому 2016 року в 
міжнародному аеропорті Хосе Марті у 
столиці Куби відбулася зустріч Папи 
Римського Франциска та московського 
патріарха Кирила, які підписали 
«Гаванську декларацію». Вона була 
розкритикована предстоятелем УГКЦ  
Святославом Шевчуком – «Главком»), 
яка є яскравим свідченням того, що 
українські греко-католики можуть мати 
серйозні проблеми у своєму розвитку, 
якщо не переносити вектор вирішення 
питань на вісь «Ватикан – Київ». Цей 
вектор можливий тільки за умови того, 
що в Україні буде встановлено та 
визнано помісну церкву, а Росія не 
буде претендувати на якусь «канонічну 
територію» і визначати долі не тільки 
православних, а й інших конфесій. 
 Другий міф, який поширений, 
говорить про те, що ідея автокефалії – 
це ідея часів незалежності України 
(придумав Кравчук, Кучма чи Ющенко). 
Насправді вперше ідею помісності 
(автокефалії) Київської митрополії 
сформулював митрополит Іларіон 
Київський ще в ХІ столітті. У своєму 
«Слові про закон і благодать» він 
вперше висловив ідею про те, що нова 
церква повинна мати власне 
незалежне управління (молоде вино не 
наливають у старі міхи). Ці думки 
повністю відповідають православним 
канонам. Але ця ідея Іларіона не 
змогла втілитися у життя, оскільки 
українці так і не вибороли свою 
державність у традиційному 
західноєвропейському розумінні. 
 Було кілька спроб відновити в Україні 
православний автокефальний рух: і під 
час Першої, і під час Другої світових 
воєн. Лише за часів незалежності 
розпочалася потужна хвиля до 
інституційного оформлення помісної 
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церкви. Окрім автокефальних рухів 
1989-1990 років, ми можемо говорити і 
про позицію митрополита Філарета, 
майбутнього патріарха, який, як 
тодішній предстоятель УПЦ МП, 1-3 
листопада 1991 року зібрав помісний 
собор церкви та проголосив курс на 
повну незалежність (автокефалію) УПЦ 
МП. Але Собор звернувся не до того 
патріарха. Прохання спрямували у 
Москву, а не Константинополь, а тому і 
відповідь була очевидною – мовчанка. 
Заперечити Москва не може, бо це 
суперечить православним канонам, 
але й погоджуватися не може, бо тоді 
відбудеться ланцюгова реакція, і від неї 
відпадуть й інші церковні окраїни, як це 
відбулося із СРСР. Тому офіційної 
відповіді немає до цих пір. Проте 
неофіційна відповідь дуже промовиста 
– репресії проти ініціаторів Собору, 
передусім митрополита Філарета. 
 Цікаво, що навіть учасники 
нестатутного собору, який відбувся 27 
травня 1992 року у Харкові, звернулися 
до президента України Л. Кравчука з 
листом, у якому вони «одностайно 
схвалюють і підтримують стремління 
української православної пастви до 
повної незалежності», і здійснять «усі 
заходи, що вирішить це життєво 
необхідне питання нашої церкви». 
Проте, як показує історія, це питання 
до цих пір не було поставлене навіть 
на порядок денний Київської митрополії 
(УПЦ МП). Навіть більше, у 1996 р. 
було прийняте спеціальне рішення 
Синоду УПЦ МП про те, що церква 
взагалі відмовляється ставити питання 
автокефалії київської митрополії в 
порядок денний, бо воно не на часі. Це 
рішення досі не скасовано і воно діє. 
 І ще одне, на чому я хотів би 
наголосити: коли говоримо про помісну 
церкву, ми повинні розуміти, що ми її 
не створюємо, а конституюємо. 
 Що це означає?    
 У буквальному визначенні 
конституювати – це означає 

установлювати, утверджувати, 
визначати зміст чого-небудь. Йдеться 
про те, що ми не об’єднуємо механічно 
між собою напрями, які сьогодні є в 
православ’ї на теренах України – УПЦ 
КП, УАПЦ, УПЦ МП. Таке механічне 
об’єднання показало свою 
неефективність, наприклад, коли 
Київська митрополія об’єднувалася з 
автокефальною церквою у 1992 році. 
Тоді не була подолана певна 
ідеологічна несумісність церков та 
особистісне не сприйняття між 
окремими ієрархами. Це призвело до 
того, що у 1995 році стався розкол: 
кілька єпархій відділилися від УПЦ 
Київського патріархату.   
 В юриспруденції конституювання 
розуміється як надавання законної 
сили якомусь явищу або акту. У 
філософії конституювання – це 
швидше актуалізація потенційних 
можливостей і відкриття нових 
горизонтів. Тому конституювання – це 
передусім об’єднання на певній 
ідеологічній платформі, яке призводить 
не лише до визнання церкви, але й до 
якісно іншого розвитку православ’я, що 
нині життєво необхідне для цієї 
конфесії.     
 З іншого боку, політична державність 
України з конституюванням помісної 
церкви отримує свій завершений цикл. 
Як би нам не хотілося, але сьогодні 
політична державність є 
незавершеною, тому що, повторюся, 
маємо відкритий духовний канал 
маніпулювання громадською думкою 
досить значної частини населення. Це 
призводить до соціальної апатії, до 
незадоволення владою і ситуацією 
загалом, а також до продукування ідей, 
що призводять до несприйняття 
української державності.  
 Що нам дає така помісність 
загалом?    
 Проблема, яка сьогодні існує на Сході 
і на Півдні країни, буде все одно 
вирішена. Але ми повинні розуміти – 
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яка перспектива нас очікує на 
визволених землях? Яким чином ми 
будемо вирішувати проблему 
інтеграції, передусім гуманітарної, 
окупованих територій? Як ми прийдемо 
до людей, які сьогодні на тій стороні, і 
що ми їм скажемо? Помісна церква 
може стати основою у вирішенні цих та 
багатьох інших питань.  
 Коли у 2005-2007 роках я як 
державний чиновник займався 
питаннями помісності, то можу сказати, 
що тоді це була більше теоретична 
проблема для багатьох із тих, хто був 
дотичним до неї. Адже не було явної 
загрози державності. І проблема 
конституювання помісності була тільки 
теоретичним аспектом або бажаним 
сценарієм майбутнього інституційного 
розвитку православ´я в Україні. 
Сьогодні це вже життєва необхідність, 
умова подальшого розвитку України як 
цілісної держави. Тому що, ще раз 
наголошую, вирішення питання 
«повернення» в Україну підданих 
політичному одурманенню людей з 
окупованих територій лежить у площині 
ідеологічної роботи з ними. От 
визволимо ми військовим чином ті 
території. А далі що? Комендантські 
години і партизанська війна? Ми 
повинні зняти ідеологічну напругу. 
Невирішена проблема із православною 
помісністю може призвести до того, що 
ця ідеологічна напруга буде постійно 
підігріватися державою-агресором 
через духовний канал.  
 Яка модель має бути обрана для 
помісності? Самі глави Церков 
готові поступитися власними 
амбіціями?    
 Я особисто вважаю, що ніяких 
моделей спеціально не треба 
виписувати, бо, як показує практика, це 
довгий шлях в нікуди. Підтвердженням 
цього є переговорний процес про 
об’єднання між УПЦ КП та УАПЦ, який 
тягнеться майже 20 років. У 1999 році 
вони взяли на себе зобов’язання 

об’єднатися. Проте пошук моделей 
об´єднання завжди суб’єктивний, 
політично та економічно визначений. Я 
відслідковую цей переговорний процес, 
і можу сказати: коли є бажання, то 
одразу з’являється і модель, і 
можливості.     
 В останню фазу переговорів (2016 
рік) за посередництва Константино-
польського патріархату, було виписано 
детально все до дрібниць. УАПЦ мала 
унікальні умови для об´єднання, та 
вийшла із процесу. Як потім 
з’ясувалося, їм не вистачило політичної 
волі поставити свої підписи.  
 Тому я б взяв за взірець досвід 
Московського патріархату, який під час 
об’єднання із РПЦ закордонною ніяких 
моделей не виписував. Просто Москва 
гарантувала ієрархам РПЦЗ, що їхні 
права і можливості не будуть 
порушуватися жодним чином (РПЦЗ 
увійшла в Російську церкву повністю зі 
своєю структурою). А саме об´єднання 
відбулося через спільне богослужіння. 
Вже через покоління закордонні 
практично повністю «розчиняться» в 
Московському патріархаті.    
 «Під поняттями «національний» та 
«вітчизна» клірики УПЦ МП 
розуміють не Україну»  
 Що ще вирішує помісна церква, 
окрім ідеологічного розрізнення? 
 Помісна церква дає більші 
можливості для цілісного розвитку 
православ’я в Україні, зміцнює 
державність, стає чинником 
відновлення ментальності українського 
народу. Сьогодні через церкву нам 
нав’язана інша ментальність, інше 
сприйняття культури, народних 
традицій, які підмінюються 
московитськими культурними 
традиціями. Також помісна церква буде 
гарною протидією тотальній 
русифікації. У всі роки свого 
домінування в Україні РПЦ слугувала 
інструментом русифікації. Священики 
цієї церкви отримували доплату за 
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русифікацію українців. Почаївський 
монастир, наприклад, отримав статус 
лаври саме як осередок «русского 
міра» у Західній Україні. Його 
«Почаївський листок»,  до речі, досі 
друкується, інші агітки – це передусім 
антиукраїнська пропаганда, там донині 
можна зустріти абсолютно 
чорносотенні статті. Але, на жаль, 
держава на це не реагує. 
 Помісна церква допоможе нам 
об’єднати Україну з Україною. Коли в 
часи Петра Могили, а це його формула 
«об’єднати Русь із Русю», йшлося про 
зняття ворожнечі між православними і 
греко-католиками, то сьогодні у нас 
інша ворожнеча – між московськими і 
українськими православними. 
Помісність зніме цю напругу: вже через 
покоління люди цю ворожнечу 
забудуть.    
 Окрім того помісна церква допоможе 
церквам виконувати свої соціальні 
доктрини. Давайте подивимося, що 
написано у соціальній доктрині УПЦ 
Московського патріархату. Читаємо: 
«Християнський патріотизм одночасно 
виявляється щодо нації як етнічної 
спільноти і як спільноти громадян 
держави. Православний християнин 
покликаний любити свою вітчизну, яка 
має територіальний вимір, і своїх 
братів по крові, які живуть по всьому 
світі. Така любов є одним із способів 
виконання заповіді Божої про любов до 
ближніх, що включає любов до своєї 
родини, одноплемінників і 
співгромадян.   
 Патріотизм православного 
християнина повинен бути дієвим. Він 
виявляється в захисті Вітчизни від 
ворога, праці на благо Вітчизни, 
піклуванні про упорядкування 
народного життя, у тому числі шляхом 
участі у справах державного 
управління. Християнин покликаний 
зберігати й розвивати національну 
культуру, народну самосвідомість» 
(Розділ ІІ., п.3).   

 Попри цей програмний документ, нині 
ми бачимо зовсім протилежну позицію 
УПЦ МП. Ця церква декларує, що у нас 
внутрішній конфлікт на Сході, що вони 
не повинні втручатися і церква повинна 
стояти осторонь. Але ж такі думки 
радикально розходяться із соціальною 
доктриною! Очевидно, що під 
поняттями «національний» та 
«вітчизна» клірики УПЦ МП розуміють 
не Україну, а іншу, сусідню нам 
державу.    
 Не треба також забувати і про 
економіку. Чому свічки та церковне 
начиння повинні закуповуватися на 
величезні суми у Росії? Невже ми, 
величезна православна країна, не 
можемо виробляти ці речі? Це все 
надзвичайно прибутково, і наша 
держава несе збитки, сплачуючи 
державі-агресору. Звісно, я не можу 
говорити про конкретні суми, які 
представники УПЦ МП вивозять до 
Росії. Але в пресі все частіше 
з’являється інформація про незаконні 
переміщення великих сум кліриками 
МП.     
 Чи треба навести лад із цією 
готівкою, яка обертається в усіх 
церквах?   
 Вочевидь треба. Але церкви до цього 
не готові. Знову завдяки 
журналістським розслідуванням ми 
дізнаємося, як, наприклад, збували 
великі партії алкогольних виробів у 
церквах. Держава мусить на це 
звернути увагу. Але наразі це буде 
подано як тиск на свободу совісті та 
релігійну організацію. Тому до цього 
питання треба підходити акуратно, в 
межах законодавства.  
 Ви сказали, що православ’я йде до 
самоліквідації. Що мається на увазі?
 Той характер розвитку православної 
церкви, який на сьогодні є, говорить 
про те, що через одне або два 
покоління православних буде в рази 
менше. Визначається це через кількість 
недільних шкіл (самовідтворення 
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церков). Для того, щоб церква 
розвивалася, потрібно, щоб кількість 
недільних шкіл була не менше 50% від 
кількості громад. Якщо ми візьмемо 
крупні протестантські церкви, то там ця 
цифра сягає 65-95%. Наприклад, 
мормони мають недільні школи 
практично у всіх своїх громадах. У 
православних у кращі часи – це 
максимум 44%. А нині цей відсоток 
значно нижчий. І якщо ми ще візьмемо 
до уваги якість цих недільних шкіл і 
кількість учнів, то православні в рази 
відстають від протестантів. Але цей 
індикатор – один із базових у 
визначенні часових перспектив церкви.
 Наприклад, ми ще 15 років тому 
прогнозували, що на Донбасі в 30-х 
роках цього століття буде переважно 
протестантське середовище. 
Московський патріархат не давав туди 
доступу Київському патріархату, 
автокефальній церкві, але і сам нічого 
не робив в плані місіонерства та 
самовідтворення. До війни в Донецьку 
протестантські церкви були одними із 
найпотужніших в Україні. Те ж саме 
можна сказати про південь України. І 
причина та ж – домінування 
Московського патріархату.  
 У цілому по Україні поки що маємо 
домінування кількості зареєстрованих 
статутів православних церков (51-53%). 
Але уже є проблеми із кількістю 
реальних вірян. Що буде через 
покоління – не важко здогадатися. 
 У зв’язку з війною Росії проти 
України віряни залишають 
Московський патріархат і 
переходять до Київського. Це стійка 
тенденція?    
 Справді, маємо певну статистику: 
віряни переходять із УЦП МП до 
Київського патріархату чи 
автокефальної церкви. Але 
православні, на жаль, не мають 
реального механізму зміни юрисдикції 
– у нинішній редакції профільного 
закону лише декларовано про таку 

можливість, а нова редакція статті 8 
надійно блокується у парламенті 
прихильниками УПЦ МП та деяких 
інших церков, про які я вже згадував. 
Тому громади, що виходять із УПЦ МП, 
роками судяться за своє майно. 
Корумпованість українських судів часто 
перекреслює зусилля ініціаторів 
переходу, бо громади залишаються без 
храму і церковного майна. 
 Зверну увагу ще на один факт – у тих 
селах, зокрема на Західній Україні, які 
вирішили залишити УПЦ МП, 
прихильниками «русского міра» були 
створені маленькі групки чисельністю 
3-4 особи. І ось ці пенсіонери раптом 
починають будівництво нового храму 
УПЦ МП. Гроші зрозуміло чиї. І в 
багатьох селах ці храми вже зведені. А 
наступним етапом буде перетягування 
до себе громадян шляхом економічного 
підкупу. У такий спосіб Московський 
патріархат намагається зберегти свій 
вплив на населення України та 
створити хоча б умовну альтернативу 
Київському патріархату.    
 Наталія Малиновська, «Главком» 

 

Верховна Рада 
підтримала звернення 
президента України до 

Вселенського Патріарха 
Варфоломія про надання 
Томосу про автокефалію 

Православної Церкви в Україні. 
 
 За таке рішення проголосували 268 
народних депутатів. 
 Парламент таким чином 
визнав важливість надання Томосу про 
автокефалію Православної Церкви в 
Україні, на основі якого вона зможе 
посісти належне місце в родині 
помісних православних церков. 
 Авторами звернення від ВРУ 
виступили Андрій Парубій, Ірина 
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Геращенко, Юлія Тимошенко, Андрій 
Тетерук, Максим Бурбак, Артур 
Герасимов, Олег Ляшко, Оксана 
Сироїд, Ірина Луценко і Олег Березюк.
 Нагадаємо, Петро Порошенко 
офіційно прийняв звернення до 
Вселенського Патріарху Варфоломія 
щодо автокефалії від Предстоятелів 
православних церков України. Так, 
звернення передали Патріарх Філарет 
та Митрополит Макарій з підписами 
усіх архієреїв УПЦ Київського 
Патріархату та УАПЦ.  
 Голосування Верховної Ради про 
проект Постанови про підтримку 
звернення Президента України до 
Вселенського Патріарха Варфоломія 
про надання Томосу про автокефалію 
Православної Церкви в Україні 
(№8284) - за основу та в цілому   

За: 268  
Проти: 36 – Опозиційний блок 
Утрималися: 3  
Не голосували: 27  
Всього: 334  

      РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

ЗНАЧНА ЧАСТИНА 

МОСКОВСЬКОГО 

ПАТРІАРХАТУ ПЕРЕЙДЕ ДО 

КАНОНІЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ, – 

ІСТОРИК 
 Свого часу відторгнення УПЦ від 
Константинопольського Патріархату 
відбулося у неканонічний спосіб. Тому 
зараз ми намагаємося виправити 
ситуацію і привести її у відповідність до 
норм світового православ’я. 
 Так прокоментував Радіо Свобода 
історик і політичний експерт Олександр 
Палій звернення Порошенка та єрархів 
УПЦ КП та УПАЦ до Вселенського 
Патріарха Варфоломія з проханням 

ухвалити рішення про автокефалію 
православної Церкви в Україні. 
 «Ми зараз маємо історичний шанс. І 
рішення може бути колосальної 
історичної ваги! Нагадаю, Київська 
митрополія утворена в 988 році, а 
Московська митрополія – в 1448-у. 460 
років – різниця!», - заявив він. 
 Історик нагадав, що практично кожен 
візит президента в Стамбул 
супроводжувався перемовами з 
Константинопольською Патріархією. 
 «Будь-який рух політиків апріорі 
пов’язаний з піаром і з якимось себе 
позиціонуванням. Проте зараз ідеться 
про значно фундаментальнішу подію, 
яка може впливати на наступні 
покоління, а не на вибори. Порошенко 
– достатньо компетентна людина, щоб 
розуміти, якої колосальної ваги це 
рішення може бути в разі його 
реалізації. Ми дуже серйозно зміцнимо 
національну єдність. Я думаю, велика 
кількість єпархій Московського 
Патріархату повідколюється відразу від 
нього і перейде до канонічної 
Української Православної Церкви», - 
зазначив експерт.   
 «Є канони церковні, які розроблені 
впродовж IV століття і пізніше, згідно з 
якими відторгнення УПЦ від 
Константинопольського Патріархату за 
хабар – за 120 соболів і за 200 
червінців справді було неканонічним. 
Можливо, зараз ми навпаки 
повертаємо ситуацію до канонічної 
норми, у відповідність до норм 
світового православ’я», - наголосив 
Олександр Палій. 

 

ШЛЯХ ДО ПОМІСТНОСТІ…. 
 
 Христос Воскрес!   
 Дорогі друзі! Вперше в історії України 
так гучно заявлено владою, зокрема 
Президентом Петром Порошенком та 
Верховною Радою України, про 
визнання автокефалії Української 

https://www.radiosvoboda.org/a/29175393.html
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Церкви. Ми щойно переконались в яких 
муках народжується правдива Церква, 
правдиве Українське Православ’я, як 
зашипіли ті, хто ненавидить України і 
все українське. Ми побачили, як у таких 
моментах історичної долі виявляється 
справжню обличчя тих, хто тільки 
словами “любить” Україну. Не 
зупиняймося і щиро молімось за 
утвердження Єдиної Помісної 
Української Православної Церкви. 
Всяке базікання про те, що українська 
влада втручається у справи Церкви не 
має під собою ніяких аргументів, бо ще 
проф. О. Лотоцький у своїй капітальній 
праці “Автокефалія” заявляв про те, що 
прагнення до унезалежнення Церкви 
має відношення до компетенції 
зовнішньої, до компетенції державної 
влади і її прагнень. З цього приводу 
наведу кілька історичних прикладів. Ще 
за часів Києворуської держави ми 
маємо два випадки, які промовисто 
говорять про прагнення нашими 
київськими князями мати незалежну 
Київську Митрополію. Над двома 
датами 1051 та 1147 років 
неодноразово розважали історики, 
вказуючи на те, що це були перші 
спроби проголошення окремішності 
Київської митрополичої кафедри за 
великих київських князів Ярослава 
Мудрого та Ізяслава ІІ Мстиславича. Те 
саме відбувалося і у період Великого 
князівства Литовського, зокрема 1416 
року великий князь Вітовт скликав 
елекційний собор у Новогрудку 
білоруському для обрання окремого 
митрополита, “не бажаючи занепаду 
нашої віри і церков”. Маємо більш аніж 
промовистий приклад відкритого 
втручання влади з часів Московського 
Царствія, коли 26 січня 1589 р. за 
тиском з боку царя Бориса Годунова і 
його двору на Патріарха Єремію ІІ 
Траноса було проголошено 
Московський Патріархат. Ще більш 
промовисті випадки маємо з історії 
національно-церковно-визвольного 

руху балканських народів з-під 
Османського ярма. Так само маємо 
прямі заяви і звернення до 
Вселенського Патріарха польського 
уряду щодо незалежності 
Православної Церкви в Польщі, які 
завершилися наданням томоса про 
автокефалію від 13 листопада 1924 р.
 Не відставав у цьому й український 
уряд. 28 жовтня 1918 р. на осінній сесії 
Всеукраїнського Церковного Собору, 
міністр гетьманського уряду О. 
Лотоцький зачитав декларацію, в якій 
уряд гетьмана П. Скоропадського 
декларував основні засади української 
державної влади, в яких 
наголошувалось на тому, що в 
самостійній державі має бути й 
самостійна Церква. Не забуваймо й 
того, що 1 січня 1919 р. Директорія УНР 
видала «Закон про автокефалію 
У.А.П.Ц.», головною засадою якого 
було проголошення автокефалії, тобто 
повної незалежності Української 
Православної Церкви. З цією метою О. 
Лотоцький від імені уряду Директорії 
УНР прибув до Стамбула і у квітні 1919 
р. розпочав переговори з 
Константинопольською Патріархією, 
метою яких було визнання автокефалії 
Української Православної Церкви. 
Посол О. Лотоцький передав 
«Прохання до Костянтинопольського 
Патріярха з 1921 р.», підписане 
міністром сповідань УНР проф. І. 
Огієнком (цитуємо за мовою оригіналу): 
«До його Святійшества, Найсвятішого 
Патріярха Царгородського, 
Архієпіскопа Нового Риму. 
 Церква Царгородська була в свій час 
матір’ю Церкви Православної 
Української і передала останній за часи 
князя українсько-київського 
Володимира Великого науку 
христіянську, сіма Вселенськими 
Соборами визнану, передала церковну 
ієрархію, службу Божу та Святі 
Таїнства, для спасіння душ 
христіянських потрібні. Цілими віками 
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Українська Церква Православна була в 
тісному зв’язку та єднанню з 
найсвятішими патріярхами 
Царгородськими, владі їх корилася, 
порадами їх та розумними наказами 
користувалася і для свого розвитку, і 
для охорони від душегубних єресів. За 
цей час наша Свята Церква Українська 
приймала з рук патріярших своїх 
найстарших владик та керовників, 
митрополитів київських, а коли наші 
епіскопи самі вибірали собі київського 
митрополита, то просили в 
богоосвічених патріярхів 
Царгородських всесильного 
благословення й підтвердження 
обраного кандидата. В часи найбільшої 
скрути та небезпеки для нашої Святої 
Церкви Української — в кінці XVI та 
початку XVII віків, коли наші владики 
зза лакомства нещасного, зза панства 
великого зрадили батьківській вірі і 
порвали єднання з світлим 
Царгородським Патріяршим Престолом 
і пішли до Риму, а оборонцями 
православної віри залишилися самі 
миряне, згуртовані в церковні 
православні братства, тоді богомудрі 
патріярхи — Іеремія II, Кирило Лукарис 
та інші рішуче стали на боці цих 
братств і допомагали їм одстоювати від 
ворогів святу віру христіянську. 
Український нарід з великою втіхою та 
щирою подякою згадує ці славні часи 
тісного єднання любих його сердцеві 
Українських Братств Православних з 
патріярхами вселенськими, і, навпаки, з 
сумом пригадує 1686-й рік, коли 
патріярх Досифей погодився 
відмовитися від керування 
Православною Церквою на Україні і 
переуступив це право своє 
московському патріярхові. Часи 
господарювання в нас, на Україні, 
патріярхів московських, а з 1721 р. 
Російського Найсвятішого Синоду, 
принесли багато шкоди та горя нашій 
Українській Православній Церкві, бо ми 
втратили тоді свої стародавні церковні 

права щодо вибору всього духовенства 
од читача церковного до митрополита 
включно, втратили свою українську 
ієрархію, а примушено було нас 
окормлятися ієрархією московською, 
стародавні наші церковні звичаї 
знищено, текст наших служб церковних 
змінено, наші національні братські 
школи й освіту зруйновано і замінено їх 
московськими… Ми повсякчасно 
вживали заходів зберегти й заховати 
все це, — та не сила була наша, бо 
московський царський уряд відкрито 
гнітив нас, закидаючи, ніби ми не 
маємо в себе чистоти Вселенського 
Православія…    
 І тільки останні три роки, з 1917 р. 
починаючи, дали нам можливість 
повернути нашій Українській 
Православній Церкві те, що було 
знищено Москвою. Політична свобода 
та державна самостійність українського 
народу дають йому нині повну 
можливість оновити й своє церковне 
життя. Ми зараз відновляємо по своїх 
церквах наші українські стародавні 
церковні звичаї, вироблені ще за часів 
безпосереднього єднання з 
Найсвятішими Патріярхами 
Вселенськими; ми правимо службу 
Божу на зрозумілій для нашого народу 
рідній мові. Але московська ієрархія 
творить нам перешкоди, завважає 
нашій праці святій на славу Великого 
Імени Божого. Світлий Уряд Української 
Народньої Республіки ще законом 1-го 
січня 1919 року визнав необхідним 
проголосити автокефалію Української 
Православної Церкви. Увесь 
православний український нарід і 
велика частина духовенства визнала 
українську церкву автокефальною і 
непідлеглою московському патріярхові. 
В числі інших громадських товариств, 
разом з усим українським народом, 
автокефалію нашої Церкви Української 
підтримує… Працюючи на користь 
православної віри, просить ВАШЕ 
СВЯТІЙШЕСТВО благословити його 
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труди і всю церковну справу на Україні. 
Благослови, Богомудрий Отче, Своїм 
Святим Патріяршим Благословенням, 
Богу на славу, вселенській 
православній вірі на користь, 
Автокефальну Українську Православну 
Церкву. За каноничність цеї 
автокефалії стоїть славний 
Богословський Факультет Кам’янець-
Подільського Державного Українського 
Університету; він докладно з’ясував це 
в поданій до Вашого Святого 
Патріяршого Престолу записці, з 
змістом і побажаннями якої ми цілком 
погоджуємося і цілком підтримуємо їх. 
Нехай Святий Царгородський 
Патріярший Престол і тепер підтримає 
наші всенародні зусилля оберігати 
Автокефальну Православну Українську 
Церкву, як він допомагав їй в часи 
діяльности наших славних Церковних 
Братств в XVI—XVII віках. Римський 
папський престол призначив на Україну 
свого легата — патера Дженоккі. 
Благоволіть, ВАШЕ СВЯТІЙШЕСТВО, 
теж призначити на Україну своїм 
представником Єпіскопа, щоби він 
повсякчасно бачив нашу горливість до 
прадідівської православної віри і 
допомагав нам охороняти її в 
непорушній чистоті.  
 Просимо також ВАШОГО 
СВЯТІЙШЕСТВА не одмовити 
українському народові в хіротонії 
православних українських Єпіскопів, 
коли буде надіслано до Патріяршого 
Престолу обраних нами кандидатів. 
Батьківська ласка ВАШОГО 
СВЯТІЙШЕСТВА до синовнопокірної 
Церкви Української оживотворить 
працю її, скріпить будову її і тісними 
узами знову звяже її з Святим 
Патріяршим Престолом Царгородським 
на віки віків. Просячи ВАШИХ Святих 
Молитов і Всесильного Патріяршого 
Благословення, залишаємося 
назавжди покірливими синами 
ВАШОГО СВЯТІЙШЕСТВА». 
 Міністр у справах віри проф. І. Огієнко 

також розповсюдив текст інструкції для 
потенційних підвищувачів прохання до 
Патріярха Констянтинопольського: 
«ПРОХАННЯ ДО ПАТРІЯРХА 
ЦАРГОРОДСЬКОГО БЛАГОСЛОВИТИ 
АВТОКЕФАЛЬНУ УКРАЇНСЬКУ 
ЦЕРКВУ   
 Українське громадянство, виборовши 
собі в запеклій трьохлітній боротьбі 
Автокефальну Українську Церкву, 
вважає за святий обов’язок свій 
звернутися до Вселенського 
Царгородського Патріярха, щоби він 
благословив найбільший наш здобуток 
в Великій Революції — Автокефальну 
Українську Церкву, яка хоче бути з 
Церквою Царгородською, як з старшою 
сестрою своєю, в канонічнім єднанні. 
Українська Церква національна, по 
устрою своєму народня церква Бога 
живого, по правовому станові 
автокефальна, по науці — щиро 
православна, про що свідчить вже сам 
факт звернення до Вселенського 
Патріярха за благословенням.
 Подаємо тут текст прохання до 
патріярха Царгородського в двох: 
мовах — українській і французькій, як 
його подано було Патріярху. Ріжні 
українські організації, політичні партії, 
установи державні, громадські, 
культурно-освітні і церковні, окремі 
парафії, школи, Просвіти, установи 
Червоного Хреста, Духовні Правління, 
зібрання, з’їзди окремі громадяне, 
військові частини і т. и. сотнями і 
тисячами покривають ці прохання 
своїми підписами і відсилають їх або 
просто в Царгород на ім’я 
Вселенського Патріярха 
(Constantinople, а Sа Saintete, Ie Тгеs-
Sаіnt; Раtгіагhе de Constantinople), або 
до Міністерства Ісповідань Української 
Народньої Республіки, яке негайно 
відсилає їх по адресі. Підписи 
засвідчуються громадськими або 
державними установами. Кожний 
громадянин, підписуючи, прорізно 
зазначає своє звання чи посаду, а коли 
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має печатку, прикладає і печатку. Коли 
хтось з не грамотних хоче прилучити і 
свій голос до прохання, то просить 
грамотного розписатися за нього. 
Козаки по таборах покривають 
прохання тисячами підписів, – підписує 
все духовенство, вся старшина і все 
козацтво. Сотнями підписів покривають 
прохання діти ріжних шкіл на чолі з 
своїми панотцями і учителями. Єсть 
прохання від українців біженців, що 
перебувають в ріжних містах. Листи 
старанно сшиваються шовком. На 
сторінці 3-ій Прохання після слів: 
„підтримує і” вписується назва 
інституції, що підпису Прохання. В 
деяких містах перед підписами 
відбулися лекції про Українську 
Автокефальну Церкву. Всі кріпко 
переконані, що всенародне бажання 
Української Автокефальної Церкви 
вволить Патріярх Вселенський Богу на 
славу, Церкві на користь. Проф. І. О-
ко.»     
 Беручи до уваги цей історичний 
контекст, якому виповнюється 100 
років, ми сповненні надії в тому, що 
наша Українська Держава, наша влада, 
є поступовою у вирішенні питання своєї 
національної духовної безпеки і ми 
повинні в цьому їй всіляко допомагати 
та підтримувати. Ми сподіваємось, що 
найближчим часом осягнемо ту 
справжню мету до якої йдемо тисячі 
років – мати визнану автокефалію 
Української Церкви і нехай у цьому нам 
допоможе Бог! 
Високопреосвященний Димитрій 
(Рудюк), митрополит Львівський і 
Сокальський 
 

Патріарше розпорядження 

про молитву за єдність і 

визнання Помісної Церкви 
 

                          Розпорядження 
 У зв’язку з ухваленням та 
направленням Вселенському Патріарху 

Варфоломію церковних і державних 
звернень з проханням надати Томос 
про автокефалію Православної Церкви 
в Україні, в усіх храмах та монастирях 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату 
благословляється: 
1. Під час богослужінь на ектеніях після 
прохання про Україну виголошувати 
додаткові прохання: 
на мирній ектенії 
- За створення в Україні єдиної 
Помісної Православної Церкви Господу 
помолимось. 
- За Святійшого Патріарха Варфоломія, 
за Президента України і Верховну Раду 
і за розпочате діло рук їх Господу 
помолимось. 
на потрійній ектенії 
- Ще молимось за створення в Україні 
єдиної Помісної Православної Церкви. 
- Ще молимось за Святійшого 
Патріарха Варфоломія, за Президента 
України і Верховну Раду і за розпочате 
діло рук їх.  
  
2. В неділю, 22 квітня, у наступні 
недільні та святкові дні, після 
Божественної літургії звершувати 
молебні за чином Молебню про 
закликання Святого Духа на початок 
всякого доброго діла. Під час молебню 
підносити вказані додаткові прохання, а 
також молитву: 
Молитва за об’єднання Української 
Православної Церкви 
 Господи Боже наш, Ти бачиш, як наші 
невидимі й видимі вороги розділили 
нашу Українську Православну Церкву, 
а разом з нею і весь український народ. 
Допоможи нам об’єднати українське 
православ’я в єдину помісну Церкву, 
поклавши наріжним каменем 
апостольське правило, яке повеліває 
нам знати, що кожен народ, а серед 
них і український народ, повинен мати 
свого першого єпископа. 
Напоум, Господи, наших розділених 
братів, щоб вони об’єдналися з нами 
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навколо Престолу Київського в єдину 
Церкву і щоб між усіма нами панувала 
християнська любов, бо Ти сказав: «По 
тому будуть пізнавати, що ви Мої 
ученики, якщо будете мати любов між 
собою». 
Зглянься на нас, Чоловіколюбний 
Господи, і не карай нас за наші провини 
вільні і не вільні, свідомі й несвідомі. 
Дай нам мати правдиву любов між 
собою, прости нам провини наші і не 
пам’ятай беззаконь наших. 
Владико Многомилостивий, охорони й 
збережи нашу Українську державу від 
тих, хто зазіхає на її незалежність і 
хоче розділити її, як Ти завжди оберігав 
християнські держави. Нехай єдина 
помісна Українська Православна 
Церква буде міцною духовною основою 
для неподільності Української держави 
та єдності народу нашого, нехай 
розвіються вороги його і нехай 
запанують в нас мир, злагода і єдність. 
Ти, Господи, сказав: «Без мене не 
можете робити нічого». Вислухай, 
Боже, благання вірних Твоїх і 
благослови розпочату справу єднання 
православних у Помісній Церкві 
Українській до успішного завершення 
привести. Святійшому Патріарху 
Варфоломію, Президенту України, 
Верховній Раді та всім, хто для цього 
трудиться, мудрість та натхнення Духа 
Твого Святого пошли, і у добрій справі 
визнання Церкви Української до 
скорого завершення всіх приведи. 
Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже 
наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і 
Сину, і Святому Духові, нині і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
Філарет, 
Патріарх Київський і всієї Руси-України 
20 квітня 2018 р., 
м. Київ 
 

 

БОЛЮЧА І НЕЗАМІННА 

ВТРАТА СЕРЕД 

УКРАЇНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

 Минає рік, коли 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 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 та Іван Гнип відслужили в 
американсьій армії і більшу частину 
своєї військової служби були 
призначені до Німеччини. 
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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 І ВІЧНА ЙОМУ 
ПАМ’ЯТЬ 

 

 

У четверту, невимовно болючу, 
річницю відходу у Божу вічність нашого 
найдорожчого і незабутнього чоловіка, 
тата і дідуся бл.п. ВАСИЛЯ ШВЕЦЬ 
жертвуємо у пам’ять покійного Василя 
Швець 250 доларів на нев’янучий вінок 
прес фонду Інформаційного Бюлетня 
Помісної Української Православної 
Церкви Київського Патріархату в США. 
Віра Швець з родиною 
 

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЙОМУ 
ПАМ’ЯТЬ 

 

В  катедрі Св. Андрія 

ОХРЕЩЕНО 

 

22 квітня Лукаса Данієла Шак сина Оксани і 
Данієла Шак 

 

ПОВІНЧАНО 
 

 
14 квітня 2018 Сергія Зиков і Оксана 
Целинко 
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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. 
 

                ПОХОРОНЕНО 

 
21-го квітня Аркадія Мороко на цвинтарі  
Святого Андрія 
 

 
 

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 379-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                                                   

4,800 Володимир і бл.п. Раїса Братків                                      

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

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                       

1,950 Тамара і бл.п. 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                           

1,600 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                               

1,100 Ольга і бл.п. Петро Матула, Валентина і бл.п. 

Василь Косогор                                                                 

1,085 бл.п. Галина Шевченко                           

1,050 Катерина і Іван Безпалий, 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 бл.п. Антоніна і Леонід Гусак, 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 бл.п. Надія і бл.п. Анатолій Фалько,                                              

900 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                       

745 Лідія Овечко                                                                               

720 Соня Ґавірко, бл.п. Таня і бл.п. Яків Сененко                         

700 бл.п. Надія Лотоцька, бл.п. Леся і бл.п. Микола 

Дудка                                                                                        

660 бл.п. Марія і Микола Андріянів                                                             

651 бл.п. Катерина Васильченко                                       

650 Ольга Петрончак, Петро Корнієнко                                            

615 бл.п. 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 Парафія Св. Михаїла, Юніондейл, “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 бл.п. Александра і бл.п. Михайло Ґабер                                                    

450 Ліда і Тарас Кохно, Алла і бл.п. Ігор Черний                                                                   

400 Віра і бл.п.Василь Швець, 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                             



 

 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   21-кві-18   Рік XX Число 379   c.  21 

 

325 Марія і Микола Барнай                                        

305 Христя і Ярослав Верещак                                       

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 Маруся і Іван Міщенко, 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, бл.п. Софія Барусев        

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, бл.п. 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, бл.п. 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  

 


