
«В ЄДНОСТІ СИЛА НАРОДУ!»

Перед сьомою  годиною ранку, 22 квітня 2010 року з подвір’я Громади Святого Андрія 
Первозваного виїхали два мікро автобуси, переповнені вірними Київського 
Патріархату, в напрямок Клівленду, щоб  в братерській атмосфері і єдності 
приєднатися до наших братів і сестер околиці Парми та Норт Роялтон в штаті Огайо.

В храмі Святої Тройці митрофорний протоієрей Віктор Полярний в сослужінні 
настоятеля храму митрофорного протоієрея Богдана Згоби відслужено Вечірню з 
літією після цілування ікони Пресвятої Тройці вірні підходили до хреста і мированню.
Після закінчення Вечірні вірні перейшли до пам’ятника Голодомору де Владика 
Греко Католицької Церкви Кир Іван Бура, в сослужінні духовенства Київського 
Патріархату, завершив заупокійну Панахаду за спокій душ голодом замучених та за 
всіх, що своє життя віддали за Державність України.

Прот. Віктор Полярний звернувся до вірних слідуючими словами: 

Високопреосвященний Владико, 
високопреподобні собрати у Христі, 

дорогі брати і сестри!

 Христос серед нас!

Від імені Святійшого Отця нашого Патріарха Київського і всієї Руси України 
Філарета, від імені Вікаріату Помісної Української Православної Церкви Київського 
Патріархату в США й Канаді, від імені Громади Святого Андрія Первозваного 
Української Православної Церкви Київського Патріархату та від імені жертв десять 
мільйонового працьовитого українського населення замученого штучним голодом 
московським режимом хочу подякувати Вам за Вашу чисельну участь у вшануванні 
сьогоднішнього жалібного спомину та за Ваші молитви за українських невинних 
немовлят, дітей, матерів, батьків, наших братів та сестер, які загинули страшною 
мученицькою смертю під час Великого Голодомору в Україні 1932-33 роках.

Ми не маємо права забувати або легковажити про жахливі події Геноциду 
українського народу. 

Ми вже не мусимо пошепки передавати один одному про кремлівський злочини проти 
українського народу.

Ми мусимо, всі разом, голосно заявити перед усім світоми, і не тільки раз  на рік, а 
щоденно, при кожній нагоді, про найбільший злочин комуністично-кремлівського 
управління.

Геноцидом і страшним злочином визнали Великий голод 1932-1933 рр. десятки 
держав світу. Проте, в міру розкриття правди про цей злочин, почала посилюватися 



протидія правді з  боку тих сил, які, мабуть, відчувають свою внутрішню  спорідненість 
з  організаторами Голодомору – включно з  сьогодняшнім президентом України 
Віктором Януковичем та промосковським урядом України. Ці сили бойкотують і 
нівечать блаженну пам’ять невинних жертв Українського Геноциду – ці темні сили 
хочуть замести сліди найбільшого злочину московського режиму проти працьовитого 
українського народу. Вони хочуть вибілити і оправдати жахливі і варварські злочини 
заподіяних Московським режимом проти  миролюбного  українського народу.

Ці темні сили мовчать про те, що у свідомості Сталіна та його оточення 
колективізація замислювалася і реалізовувалася, не тільки як каральна акція по 
відношенню до волелюбного селянства, але і як спосіб «вирішення національного 
питання». Московська влада була твердо переконана, що «селянське питання за своєю 
суттю є питання національне».
 
Сконцентрувавши в руках всю владу в країні, Сталін оточив себе такими ж 
великодержавниками – шовіністами. Красномовним є також той факт, що кумирами 
Сталіна були російські «революціонери на троні» - царі Іван Грозний та Петро І.
 
«Страждали всі народи Радянського Союзу» - твердять ті, хто виступає проти 
визнання Голодомору геноцидом українського народу. Так, всі народи СССР тією  чи 
іншою  мірою постраждали від тоталітарної політики загалом і колективізації – 
зокрема. 

Але тільки щодо України існують документально підтверджені директиви 
Московського керівництва, які вказують на сполучення в ній колективізації з 
«вирішенням національного питання».

Тільки ті області, заселені переважно українцями, були оточені військовими загонами 
– щоби люди не могли врятуватися від голоду втечею. 

Тільки в цих областях активісти московської влади вилучали все продовольство, а те, 
що не могли вилучити – нищили на місці. Саме в Україні в 1929-1930 рр., до початку 
Голодомору, було жорстоко згорнуто політику національного відродження, проведено 
серію  каральних заходів, спрямованих на винищення або ув’язнення української 
національної інтелігенції, серед яких – процес «Спілки визволення України» та 
знищення Української Автокефальної Православної Церкви.
 
Сьогодні ми піднесли особливі молитви за 10 мільйонів невинних жертв страшним 
голодом замучених.  Нехай у серці кожної людини, які люблять Україну, засвітиться 
вогник скорботи та світло надії.
 
Сьогодні, ми маємо незалежність, маємо свою державу. Ми повинні завжди 
вшановувати заморених голодом та тих, що поклали свої голови на жертівнику  за 
Державність України – ми зобов’язані своєю  любов’ю  до Батьківщини стати гідними 
наших предків та передати кращу країну нашим нащадкам.



Кожний з  нас, по своїй здібності, повинен вплинути на сьогодняшніх керівників 
Української Держави, по своїй здібності вплинути на керівників Сполучених Штатів 
Америки, як також вплинути на наших рідних в Україні, щоб не допусти до 
знеславлення 10 мільйонів невинного українського населення – немовлят, діток, 
матерів, батьків та наших братів і сестер, які стали жертвами страшного Геноциду 
Українського Народу заподіяним Московським безбожним режимом. 
 
Царство Небесне і вічна пам’ять загиблим від голоду та репресій та всім тим, що 
життя своє віддали за Державність України!

Слава Ісусу Христу!   
Слава Україні! 

Паломники від Громади Святого Андрія та місцева українська спільнота були 
запрошені на трапезу у церквоній залі, де всі насолоджувалися смачними стравами та 
напитками. 

Під час вечірньої трапези Голова Фундації Голодомору в США – пан. інж. Микола 
Міщенко розповів присутнім про жахливе страхіття Голодомору на його наслідки,  а 
пані Ярина Люта в своїм слові підтвердила виступ пана Миколди Міщенка. Після 
приємного спілкування паломники поїхали до престижного готелю на нічліг.

В день Святої Тройці Секретар Вікаріату Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в США і Канаді митрофорной протоієрей Віктор Полярний в 
сослужінні митрофорного протоієрея Богадана Згоби та ієрея Петра Акружну 
відправив Божественну Літургію при участі місцевих вірних Київського Патріархату 
та вірних паломників з  штатів Мішигену та Ілиной. Після процесії навколо храму 
богослужіння завершено многоліттям Святійшому Отцеві нашому Патріахові 
Київському та всієї Руси-України Філаретові.

На святочнім обіді виступали з  привітами Голова Громади Святої Тройці пані Анна 
Турко, митрофорний протоієрей Богдан Згоба, пан. Микола Міщенко, Голова 
Громади Святого Андрія Первозваного Івась Яресько та прот. Віктор Полярний. 
Молодеча танцювальна група «Калина» виконала дуже цікаву презентацію за що 
присутні нагородили їх рясними оплесками. Чоловічий Ансамбль «Байда» професійно 
виконав пару пісень.



У своєму привіті прот. Віктор Полярний звернувся до учасників урочистостей з 
слідуючими словами:

Ваше  Високопреподобіє отче настоятелю, дорогі собрати у Христі, дорогі паніматки, 
шановна Управа Громади Святої Тройці, дорогі брати і сестри. 

Слава Ісусу Христу!

Від імені Громади Святого Андрія Первозваного, в Блумінгдейл і Вікаріату 
Української Православної Церкви Київського Патріархату в США і Канаді і з 
благословенням Святійшого Патріарха Київського в всієї Руси-України Філарета 
вітаємо Вас з престольним святом Святої Тройці.

Великий Подвижник нашої Святої Церкви - митрополит Василь Липківський, за 
вченням Господа нашого Ісуса Христа підтвердив дороговказ  до увінчання розквіту 
Святої Української Церкви та Української Держави – Митрополит сказав: «Любити 
Бога, любити Батьківщину – це є найбільша чеснота. Служити Українській Церкві та 
Матері Україні – це є найбільший обов’язок».

В ці складні часи випробування, ми мусимо в злагоді, в єдності, братерстві і 
християнській любові зміцнити наші акценти в подальшій праці для розквіту 
Помісної Української Православної Церки Київського Патріархату та закріплення 
Державности Української Нації.

Роздумуючи над змістом цього привітання приходять на думку слова Святого Павла, 
висловлені в Першому Листі до християнської громади в Солуні, в якому він писав: 
“Прохаємо вас брати: поважайте тих, які серед нас працюють і які над вами в 
Господі старшинують та на розум вас наводять. Шануйте їх у  надмірі любови за 
їхню працю...”(1 Сол.5,12-13).

Може і не всі розуміють великої значимості кропітливої праці на Христовій ниві але 
треба підкреслити і наголосити, що Ваш отець Настоятель – Митрофорний 
протоієрей Богдан Згоба  належить до виняткових осіб в українському житті, а 
зокрема, в організаційному динамізмі розвитку і розбудови братерської злагоди 
взаємнопорозуміння українського населення околиць Клівленду та в розбудові 
Київського Патріархату.

Дорогі брати і сестри! Ми бажаємо Вам великої помочі Божої, міцного здоров’я, 
бодрости духу, наснаги і всякого добробуту і ще довгі, і довгі роки працювати на 
користь нашої Святої Церкви під провідом Святійшлго Отця нашого Патріарха 
Київського і всієї Руси-України Філарета і на користь нашої Розтерзаної Матері 
України.

Ми, повинні разом, вкладати наші зусилля і зміцнювати наші добрі стосунки. За 
словами Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси України – Помісна Українська 
Православна Церква Київського Патріархату це є духовна основа України, бо наша 
Свята Церква підтримуює Українську Державність. Тому щоб  зміцнювати 



Державність України, а зокрема її духовну складову, ми повинні мати одну і ту ж саму 
мету – Незалежна Держава з Незалежною Церквою.

Просимо щоб Пастир-Начальник Господь наш Ісус Христос послав Своє 
благословення на Вас – дорогі брати і сестри, обдарував кріпким здоров’ям, многими 
щасливими літами, душевним спокоєм і безмірними силами на продовження 
вельмикорисної діяльности і сповнить постійною  радістю у виконанні святих 
обов’язків, що ведуть на спасіння душ і бажаємо всім Вам Многії і Щасливі Літа.
Висловлюємо нашу щиру і сердечну подяку всім що вклали свої зусилля в успішному 
проведенні Храмового Свята та низенький уклін всім що молилися за спокій невинних 
душ наших братів та сестер, що загинули під час Голодомору та за тих що життя своє 
віддали за Державність України.

Прот. Віктор Полярний


