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“Любити Бога і любити Батьківщину – це є найбільша чеснота.
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22-га річниця інтронізації
Святійшого Патріарха
Філарета
22 жовтня 2017 року Українська
Православна
Церква
Київського
Патріархату відзначає 22-гу річницю
інтронізації свого Предстоятеля –
Святійшого Патріарха Київського і всієї
Руси-України Філарета.
Отож з нагоди свята на богослужіння
до Володимирського кафедрального
соборі столиці прибули архієреї УПЦ
Київського Патріархату. 21 жовтня
відбулося Всенічне бдіння, яке очолив
Його
Святість
у
співслужінні
єпископату.
22 жовтня зранку у Володимирському
соборі
відбулася
урочиста
Божественна літургія. Як і напередодні,
Предстоятелю співслужив єпископат
Церкви і численне духовенство Києва
та інших єпархії України.
Наприкінці літургії було звершено
подячний молебень, який очолив
Предстоятель Церкви. Завершуючи
молебень,
Святійший
Владика
помолився з духовенством та вірними
до Всевишнього Бога про визволення
України від ворогів.
Після
святкового
богослужіння
Патріарха
Філарета
від
імені
Священного Синоду та всієї повноти
Київського
Патріархату
привітав
митрополит Львівський і Сокальський
Димитрій.
“Ваша Святосте!
Милостивий наш патріарше і отче!
Сьогодні у 22 річницю Вашого обрання
і інтронізації на престол святителів
Київських ми зібралися у СвятоВолодимирському
кафедральному
соборі, щоб богослужбово вшанувати
цей без перебільшення історичний
день
для
усієї
Української
Православної
Церкви
Київського
Патріархату.
Кажуть, що святителів обирає Бог і

хоча
видимою
ознакою
Вашого
обрання на патріарший престол був
елекційний Собор, ми віримо, що перст
Божий вказав на Вашу святиню ще
раніше бажання владик, отців і мирян,
усіх делегатів Собору. Він вказав на
Вас тоді, коли у Вашому серці
запалала по-справжньому іскра Божа,
коли Ви вперше переступили поріг
храму у своєму рідному селі на
Донбасі. Давним давно це було,
скажете Ви, але такі ключові моменти
життя не можуть стертися з пам'яті, чи
це було 80 років тому, чи може 22 роки.
Тут стоять владики, отці і просто
парафіяни кафедрального собору, які
ще добре пам'ятають той складний і
суперечливий час, коли Вас обирали на
керманича
Української
Церкви.
Українська церковна історія неодмінно
ошатно вбере цей день, прикрасить
його діамантом, як і все Ваше
патріарше служіння є окрасою і буде
окрасою для всього українського
православ'я.
Оглядаючись на ці 22 роки Вашого
патріаршого служіння ми можемо
впевнено сказати, що вони не були
простими для Української Церкви. Це
були роки справжнього становлення
Київського Патріархату на чолі якого
поденно трудилися Ви і працюючи і
служачи, рукополагаючи і освячуючи.
Болем у серці, а разом з тим і Вашою
твердою позицією відгукнулася у
серцях багатьох війна за незалежність
України на Сході нашої Держави. У той
час, коли всі наші вельможі і керівники
підбирали слова до всього того, що у
нас відбувається, Ви ствердно і
непідкупно,
так
як
і
належить
святителю Божої Церкви, говорили у
вічі всім правду про героїчний наш
народ, про воїнів захисників і про
ворогів нашої Держави. За таку тверду і
стійку позицію Вас полюбили навіть ті,
хто не належить до УПЦ Київського
Патріархату.
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Зворушеною стала для всіх картина,
коли Ви нещодавно перебуваючи у
Львові, поставили на могилу Юрка
Голуба лампаду вічного вогню, вогню
пам'яті за тих, хто захищає Україну від
несподіваного
ворога.
Патріарх
Української Церкви, якому скоро
виповниться 90 років схилив голову
перед загиблим на Сході 18-ти річним
юнаком, який не пожалів свого життя і
своєї душі за Віру і Батьківщину. Де ми
ще
побачимо
таким
справжнім,
люблячим батьком Патріарха, як не у
цій зворушливій картині.
Ваша Святосте! Всі Ваші роки
патріаршого служіння покладені на
вівтар
розбудови
Київського
Патріархату. Ви й надалі трудитесь над
тим, щоб наша Церква зайняла
почесне місце серед багатьох церков у
вселенському православ'ї. І хоча це
можливо не сама головна Ваша мета,
бо вона й так прийде, ми всі віримо і
знаємо, що Господь обирає не
випадково і не випадкових.
Дозвольте мені від усіх архієреїв,
духовенства, духовних навчальних
закладів і мирян привітати Вас із таким
знаменним днем в житті нашої Церкви.
Хай Бог Вам, як щедродайний і
милостивий, дарує многії і благії літа!”
Владика Димитрій подарував Його
Святості просфору та букет квітів.
У відповідь Святійший Патріарх
Філарет звернувся до присутніх з
подячним словом.
“Ваші
Високопреосвященства
і
Преосвященства, Всечесні отці, дорогі
браття і сестри! Насамперед я хочу
подякувати Вам, владика, за тепле
вітальне слово і підкреслити, що за ці
22 роки мого патріаршества, а точніше
за 26 років незалежності Української
Держави, ми фактично побудували
Церкву нездоланну. Почали ми з
малого,
а
сьогодні
Київський
Патріархат
є
без
перевершення
найбільшою в Україні Церквою. Чому
це сталося? Сталося це насамперед

тому, що така воля Божа, бо без волі
Божої цього б не сталося. Оскільки є на
те воля Божа, щоб існувала Українська
Держава, а в ній Українська Церква, то
ми і маємо сьогодні таким великим
Київський Патріархат.
Однак воля Божа не тільки в цьому.
Воля Божа полягає в тому, що Він хоче
щоб усі ми спаслися. Але ж не всі, не
тільки ті, які просто слухають Слово
Боже, а навіть і ті, які вірять –
християни, спасаються.
Так і ми,
маючи волю Божу на існування
Української Держави і на існування в
цій
Державі
незалежної
Церкви,
повинні розуміти, що і без наших трудів
цього б не сталося. Тому святкуючи
день інтронізації ми приносимо подяку
Богові за те, що Він допомагав нам в
нашій праці. І архієреям, і священикам,
і мирянам. Тому що і миряни мирян
спокушали кажучи: "Не ходіть до цієї
церкви, бо це неканонічна церква, це
розкольники". Тому спокуса у вас теж
була, але ви подолали цю спокусу і
знаєте, що це є правдива Церква
Христова. Наше завдання – архієреїв
та священиків, не тільки створювати
незалежну Церкву в Україні, а вести
паству до Вічного життя.
Саме це є наше головне завдання.
Якщо ми не приведемо або не ведемо
до Вічного життя, якщо ми не служимо
спасінню людей, то не виконуємо своїх
обов'язків. Тому наше завдання, хоч і
друге, але головне, вести людей до
спасіння. Усі ми помремо і ми це добре
знаємо, але не завжди ми турбуємося
про те, куди ми підемо після смерті,
якою буде наша участь потім. Ми
знаємо, що Вічне життя існує, що Бог
створив людину безсмертною, вічною,
але знаємо і те, що є блаженне Вічне
життя, а є і вічні страждання. Нам про
це ніколи не треба забувати, бо земне
усе проходить, а вічне – ніколи.
Господь
не
просто
сказав:
"Спасайтеся", а Він допомагає кожній
людині, щоб вона таки спаслася. І коли
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ми не хочемо, чи не можемо, то
Господь створює такі умови, що ми
змушені звернутися до Нього. Тому
треба на страждання і випробування
дивитися духовними очима, тобто
бачити в цьому руку Божу, яка хоче нас
спасти для Вічного життя” – сказав
Його Святість.
“Хіба ви не бачите, як наші воїни
помираючи за нашу Державу, за наш
народ, за нашу землю, виявляють
жертовну
любов?
Ми
постійно
повторюємо в ці дні слова Господа
Ісуса Христа: "Немає більше від тієї
любови, як хто душу свою покладе за
друзів своїх". Бачимо ми це у житті?
Бачимо. І Ми, як церковні люди, усією
душею
підтримуємо
Українську
Державу. Бо ми любимо свою землю і
якщо не буде незалежної Держави, то
не буде і незалежної Церкви. Тому ми
разом повинні молитися, щоб Господь
благословляв розвиток нашої Держави.
Недоліків і гріхів у нас багато, і у
державних діячів і у багатьох інших.
Але їх треба подолати і очистити себе
від усякої скверни і жити на землі
правдиво й чесно” – додав Владика.
“Ми повинні покладатися не на свої
діла, бо в нас більше гріховних діл, а
покладатися на милість Божу. Бог
одного чекає від нас, щоб кожний
визнав свої гріхи і сказав: "Господи
помилуй". Хіба це так важко? Не важко,
а Господь все може очистити, як ми
знаємо очистив розбійника. Хіба це не
милість Божа, хіба це не безодня
любові? Тому покладаючись на цю
безмежну любов Божу ми віримо, що
Господь надалі допоможе нам і
розбудовувати Церкву до такого стану,
коли вона буде в Україні єдиною й
нерозділеною, і коли ми досягнемо
Вічного
блаженного
життя”
–
підсумував Патріарх.

Святійший Патріарх
Філарет відвідав
презентацію галереї-музею
«ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ»
9 листопада 2017 року в Києві
презентували галерею-музей «ІСТОРІЯ
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ».
Благословити керівний та творчий
склад
проекту
завітав
Патріарх
Київський і всієї Руси-України Філарет у
супроводі
Голови
Синодального
Управління військового духовенства
митрополита
Черкаського
і
Чигиринського
Іоана,
керуючого
справами
Київської
Патріархаї
архієпископа Вишгородського Агапіта
та заступника голови СУВД настоятеля
Свято-Миколаївського
храму
на
Татарці протоієрея Тараса Мельника.
Святійший Патріарх Філарет в своєму
слові зазначив, що даний музей
допоможе в формуванні національної
ідентичності
української
нації
та
відродженні нашої історії.
За словами організаторів, мета
проекту - демонструвати успіхи та
переможні моменти славетних сторінок
історії нашої нації, в яких прославились
українці та їх предки, а також
підвищити самооцінку українців та
зростання їх національної свідомості,
патріотизму та віри в Україну.
- Нашим проектом галерея-музей
«ІСТОРІЯ
СТАНОВЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ» ми плануємо
висвітлити позитивні моменти нашої
історії, в яких прославились окремі
українці та наша нація загалом, щоб
усі, хто має предків українців, повірив у
себе, відчув справжній патріотизм і віру
в Україну, - говорять співзасновники.
Автор та керівник проекту Валерій
Галан висловлює впевненість всього
колективу,
що
галерея
зможе
розбудити в українцях всього світу
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гордість за свій народ, за свою націю.
«Зараз і в Україні, і в усьому світі є
багато справжніх свідомих патріотів
своєї Вітчизни, ми бачимо це і зараз,
особливо у зоні АТО, і бачили під час
Майдану. Наш проект це унікальний
музей, у якому сюжетні композиції
фігур
видатних
українців
відображатимуть
ключові
етапи
формування української нації та
державності в різні історичні часи. Наш
музей немає аналогів ні в Україні, ні у
світі. Понад 130 воскових фігур буде
зібрано в 30 сюжетних композицій від
часів Київської Русі до нашого часу. В
тім числі буде композиція сучасних
видатних українців, які прославили і
прославляють Україну. Це відомі діячі
культури,
освіти
і
мистецтва,
спортсмени,
журналісти,
поети,
письменники,
публіцисти,
актори
театру та кіно, громадські та релігійні
діячі, науковці з різних галузей знань.
Над
експозиціями
галереї-музею
працюють
видатні
українські
та
зарубіжні фахівці: історики, продюсери,
режисери,
скульптори,
художники,
журналісти. Головний зміст кожної
композиції передати з минулого своїм
нащадкам, українцям, те, що їх предки
були великою нацією, а Україна колискою європейської культури.
На вечірню презентацію галереїмузею
«ІСТОРІЯ
СТАНОВЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ» завітали численні
гості,
серед
яких
державні
та
громадські діячі.

Громада Святого Андрія
привітала РУСЛАНУ
СТЕПАНІВНУ ЛИЖИЧКО
5 листопада, в супроводі шановного
мецената пана Євгена Сура, до
Громади Святого Андрія в Блумінгдейлі
завітала пані Руслана Лижичко. Після

богослужіння прот. Віктор Полярний
привітав Руслану і запросив до слова.

Євген Сур, Руслана, прот. Віктор Полярний, Тарас
Руденко, Іван Яресько

Перед пам’ятником Героям України –
настоятель Громади Святого Андрія
звершив Заупокійну Літію за всіх Героїв
України, які поклали свої голови на
жертівнику
Захисту
Державности
України.
В Культурному Центрі українська
громада
мала
можливість
поспілкуватися
із
заслуженою
артисткою і відданою Патріоткою
України Русланою.
Громада
Святого
Андрія
Превозваного
Української
Православної
Церкви
Київського
Патріархату висловлює щиру подяку за
унікальну зустріч з Надзвичайною
Інтелектуальною Хоробрістю жінкою
Русланою.
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Ще один день з життя
парафії.
Кожного
року
свято
Покрови
Пресвятої Богородиці відзначається з
особливою шаною. Але цього року це
свято парафіяни Михайлівської церкви
в місті Юніондейл, Нью-Йорк чекали з
особливим нетерпінням.Бо саме на
початку жовтня завершилися два
великих проекти по відновленню храму.
Старанням пана Миколи Сущака було
відбудовано нові церковні сходи.
Дякуючи пожертвуванням парафіян і
Сестрицтва замовлено і встановлено
нові перила, а Голова Управи пан
Михайло Онищак з родиною склав
пожертву на новий дашок. Але
найбільшою радістю було те, що
настоятель
Громади
Святого
Прхистратига Михаїла прот. Ярослав
Думанський
освятив
відновлений
вівтар.
В
своєму
слові
прот.
Думанський
подякував
Андрію
Довіраку, який своїм вмінням, любовю і
талантом так
гарно
прикрасив
святилище-місце Божої присутності.

Пані Дарія Довірак I прот. Ярослав Думанський

Також приємною несподіванкою було,
коли настоятель зачитав привітання
патріарха Філарета і вручив Андрію
Довіраку заслужену високу церковну
нагороду-орден
св.
Володимира
Великого. Завершилося
свято
многоліттям та святковим обідом, який
по
традиції
на
Покрову
готує
Сестрицтво. Цього дня парафіяни мали
змогу
насолодитися
не
тільки
смачними стравами, але і творчим
здобутком пані Дарії Довірак, яка
зробила виставку своїх вишитих
картин. Так минув ще один день з
життя нашої громади. Церковна Управа
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дякує всім парафіянам та прихожанам,
які своєю посильною працею та
пожертвами
підтримують
свою
парафію.

Настоятель
та
Голова
Управи
висловлює також Керуючому Вікаріату
прот. Віктору Полярному та пану Івану
Яресько щиру подяку за співпрацю.
Настоятель Громади Святого Архистратига
Михаїла
прот. Ярослав Думанський

Історія Батуринської
трагедії 1708-го року
У 1708 році в Україні сталася
Батуринська трагедія. Минуло вже
більше 300 років. Що це? Для чого це
треба згадувати?.. Для того, щоб
пам'ятаючи минуле, ми ніколи не
робили помилок, які могли б привести
нас до подібних трагедій. Подаємо
вашій увазі невеликий історичний
нарис минулих, жахливих для нашого
народу подій.

На рубежі XVII — XVIII століть між
Швецією і Росією спалахнула війна за
володіння Балтійським узбережжям,
відома як Північна війна. Експедиційний
корпус, що вступив на територію Росії,
очолив молодий король Карл XII блискучий стратег і полководець. Іван
Мазепа вирішив скористатися слушним
моментом і звільнити Україну від
московського гноблення.
Наприкінці жовтня 1708 р. гетьман
відправив стародубському полковнику
Скоропадському грамоту з викладом
причин, що спонукали його до переходу
на сторону Карла ХІІ:
«Московська потенція вже давно має
всілякі наміри проти нас, — писав
український правитель, — а останнім
часом почала відбирати у свою
область українські міста, виганяти з них
пограбованих і доведених до убогості
жителів і заселяти своїми військами. Я
мав
від
приятелів
таємне
застереження, та й сам ясно бачу, що
ворог хоче нас — гетьмана, усю
старшину, полковників і усе військове
начальство — прибрати до рук у свою
тиранську неволю, викорінити ім'я
запорізьке і звернути усіх у драгуни і
солдати, а весь український народ
піддати вічному рабству. Я дізнався
про це і зрозумів, що московська
потенція вступила до нас не заради
того, щоб нас захистити від шведів, а
щоб
вогнем,
пограбуваннями
і
вбивством винищувати нас. І от, за
згодою всієї старшини, ми зважилися
віддатися в протекцію шведського
короля в надії, що він оборонить нас
від московського тиранського ярма і
поверне нам права нашої вільності...»
Змінивши маршрут, шведські війська
рушили на Стародуб, а потім на
Новгород-Сіверський. Здавалося, саме
провидіння виступило на стороні
українців. Сучасна мобільна шведська
армія, яка розгромила поляків і датчан,
була найкращим союзником у війні з
Москвою. Але низка трагічних помилок і

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США 16-лис-17 Рік XIX Число 373 c. 8

прорахунків не дозволила шведам і
козакам здолати Петра I.
30 жовтня 1708 р. московський цар
віддав наказ знищити гетьманську
столицю — Батурин. Виконувати цю
місію відправився фаворит Петра,
ясновельможний князь, у нещодавному
минулому
—
пирожечник,
а
в
майбутньому
—
генералісимус
Олександр Меншиков.

Пам’ятник в честь жертвам Батурина

Оборону
Батурина
очолив
сердюцький полковник Дмитро Чечель.
На пропозицію росіян скласти зброю
козаки відповіли, що скоріше вмруть,
ніж віддадуть столицю супостату.
Кілька разів Меншиков кидав свої
війська на штурм козацької твердині,
але
влучний
гарматно-рушничний
вогонь разив ряди атакуючих.
Батурин, добре укріплена фортеця з
належним
запасом
провізії
і
боєприпасів,
міг
витримати
і
багатомісячну облогу. Але в ніч проти 2
листопада один з полкових старшин
Прилуцького полку Іван Ніс прийшов до
Меншикова і повідав йому про таємний
лаз, що вів у фортецю. Московське
військо,
скориставшись
підземним
ходом, вступило в місто.
Незважаючи на
запеклий
опір,
стримати натиск росіян козакам не

вдалося.
Ясновельможний
князь
наказав: «Батурин іншим на приклад
спалити
весь».
Розпорядження
Меншикова
виконувалося
з
ретельністю. Карателі залишили в
живих
лише
воєначальників
українського воїнства, щоб потім
жорстоко стратити.
Дикі подробиці Батуринської трагедії
сколихнули Європу. Пруський посол
Кайзерлінг і його англійський колега
Витворт повідомили своїм країнам про
каральну операцію росіян. А от що
доповідав у Париж французький посол:
«Україна залита кров'ю, зруйнована
грабежами і всюди уявляє собою
страшну
картину
варварства
переможців...».
1708 року у Батурині було близько 20
тисяч мешканців. 1726 року, через 18
років після знищення, це місто було
безлюдним, а мешканці, що вціліли,
жили по околицях (428 дворів).
"Упокой Господи душі спочилих рабів
Твоїх, всіх зигиблих і невинно вбитих у
Батуринській трагедії, прости їм
провини їхні вільні і невільні і даруй їм
Царство Небесне".

Св. п. ПЕТРО МАТУЛА
Чуєш, брате мій, Товаришу мій Відлітають сірим шнурком журавлі у вирій…
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Ділимося сумною вісткою, що 2-го
жовтня 2017 р., після тяжкої недуги
упокоївся
св. п. Петро Матула,
довголітній
парафіянин
Св.
Андріївської
парафії
УПЦ
у
Метрополітальному Вашінґтоні, де 8-го
жовтня о. Володимир Штеляк відправив
Панахиду за Його світлу душу.
Урочисто співав хор, горіли свічки
пам’яти… На залі відбулася Тризна Вашінґтонська
Соборна
Громада
попрощалася з вірним сином України і
Америки.
Народився Петро в 1928 р. в с.
Лисича Балка на Черкащині. Виростав
на Донбасі - в м. Крематорську, куди
батько
втік
як
його
прийшли
арештовувати.
Вискочив через вікно і городами, під
прикриттям ночі пробіг за село і 4 км.
до станції. А мама з дітьми лишилася
дома і тільки через пів року довідалася
що батько живий. Приєдналася до
нього з дітками - з 5-ти річним
Петрусем і сестрою Антоніною. Родина
пережила Голодомор в рідному селі,
про що Петро свідчив Голосові
Америки, як свідок цього страшного
злочину Москви. Він пережив німецьку
окупацію України і примусову працю в
Німеччині, а після закінчення Другої
світової війни опинився з родиною в
переселенчому таборі в м. Байройті, де
закінчив українську таборову гімназію
в 1949 році. Тут познайомився зі своєю
майбутньою дружиною Олею Діберт і з
першого погляду зав’язалася дружба
на все життя.
Родина Матул приїхала до Америки
в 1949 році і Петро майже з перших
днів перебування тут став членом
парафії i Управи УПЦ Св. Вознесіння в
Newark, NJ, заініціював суботню Школу
укроїнознавства і Філію Юного ОДУМ-у
при парафії, яка дуже активно діяла,
мала дитячий хор. А сьогодні ці “юні
одумівці” є активними членами у своїх
парафіях.

Батьки Петра тяжко працювали на
малооплачених
працях,
але
уможливили йому студії в Newark
College of Engineering, де він здобув
Ступінь Маґістра.
В 1953 році ми одружилися. Петро
працював над будовою мостів, а з 1966
року в Лабараторії Морської Флоти у
Вашінґтоні.
За фахом інженер, Петро завжди був
гуманістом. Любив людей, музику,
українські традиції і був відзивчивий на
людські почуття, любив читати.
Грав на бандурі в Капелі, під
керівництвом Др-a Ігоря Масника. Вони
навіть
виступали
на
інавґурації
президента Ніксона.
Принциповий,
наполегливий
і
працьовитий
завжди
був
цілоспрямований.
Петро все своє життя присвятив
родині,
Україні
та
відродженню
спадщини УАПЦ і Митрополита Василя
Липківського.
Глибоковдумливі
“Проповіді” Липківського мали великий
вплив на нього і його свідомість. Він
запалився ідеєю побудови пам’ятника
Митрополитові Василеві Липківському в
Осередку Консисторії в Баунд Бруці.
Цій
ідеї
присвятив
10
років
наполегливих старань, про що описав у
своїй
книжці
“Історія Пам’ятника
Митрополитові Василеві Липківському”.
Він глибоко вірив, що Україна здобуде
Афтокифалію і матиме свою, Помісну
Православну Церкву з Київським
Патріархом на чолі.
Покійний співпрацював з Осипом
Зінкевичем
при
редагуванні
монументальної книжки “Мартирологія
Православної
Церкви”,
виданої
“Смолоскипом” в Балтіморі, США.
Все своє життя Петро був активний в
Церкві, активно допомогав Фондові
Допомоги
Україні,
при
нашому
парафіяльному Сестрицтві, жертвував
на розвиток української культури і
науки та на Допомогу Україні, жив і
помер з Україною в серці.
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Покійний був зразковим і люблячим
батьком, дідусем, чоловіком і другом.
Нехай спочиває з Богом, а Пам’ять
про його добрі діла нехай буде Вічною!
Спи спокійно, Дорогий Друже!
Царство Небесне і Вічна Тобі
Пам’ять!
Оля Матула
Замість квітів на свіжу могилу бл.п.
Петра Матули дружина покійного
складає пожертву на нев’янучий вінок
прес-фонду Іфнформаційного Бюлетня
Помісної Української Православної
Церкви Київського Патріархату в США
200 доларів.

З ЖИТТЯ ГРОМАДИ СВ.
АНДРІЯ
В Громаді Святого Апостола Андрія
Первозваного відзначено 82 річницю з
Дня Народження настоятеля прот.
Віктора Полярного. Після завершення
Божественної Літургії ієрей Михайло
Лещишин привітав ппрот. Віктора, а
Голова громади Іван Яресько вручив
букет троянд, підкресливши, що більше
вісім років коли Святійший Патріарх
Філарет
прислав
слідуюче
розпорядження:
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ПОВІНЧАНО
21 жовтня Христину Пришляк і Сергія
Мельник
Многі і щасливі літа всім, що прийняли
Божественні Таїнства у Катедрі Святого
Андрія!
В Катедрі Святого Апостола Андрія
Первозваного Божественна Літургія
відправляється кожної неділі і
Дванадесятих Святах о 10:00 годині ранку.
Ласкаво просимо помолитися разом з
нами за мир, злагоду та Божу
благодать в Україні.
В Катедрі Святого Апостола Андрія
Первозваного Божественна Літургія
відправляється кожної неділі і
Дванадесятих Святах о 10:00 годині ранку.

За останні вісім років Життя Парафії
Святого Андрія та завдяки тісній та
плідній
співпраці
духовенства,
парафіяльного уряду та парафіян
Громада поволі, але постійно приєднує
значну частину парафіян.
В Культурному Центрі пані добродійка
Мар’яна
Лещишин
–
Голова
Церковного Хору, подарувала букет
квітів від імені хористів, а пані Ірина
Мусякевич,
від
імені
Школи
Українознавста подарували чудову
рослину-орхідею.

В катедрі Св. Андрія
ОХРЕЩЕНО
15 жовтня Марію Столяр доньку
Людмили Яренчук і Влада Столяр
22 жовтня Валерію Семенць доньку
Інни і Миколи Семенець
28 жовтня Вахтанга Шадунелі сина
Алли і Міхейла Шадунелі
11 листопада Валерію Ухман доньку
Олени Іванова і Романа Ухман

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 373-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
1,950 Тамара і бл.п. Василь Дудка – Канада
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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
1,100 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 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 Ольга і бл.п. Петро Матула, 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 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 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 “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
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,
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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
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