Vicariate of the Ukrainian Orthodox Church Kyivan
Patriarchate in the United States of America and
Canada
300 East Army Trail Road, Bloomingdale, IL 60108

His Holiness Patriarch of Kyiv and all Ukraine FILARET
Secretary of the Vicariate Rev. Victor Poliarny - Tel: (630) 217-5524
E-Mail: vrevpoliarny@aol.com
“Любити Бога і любити Батьківщину – це є найбільша чеснота.
Служити Українській Церкві і Батьківщині – це є найбільший обов’язок”.
Митрополит Василь Липківський

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США 29-гру-17 Рік XIX Число 375 c. 1

Дорогі браття і сестри!
Христос народився! Славімо Його!
Кожного року ми, радіючи, святкуємо
Різдво Христове. Немало християн
відзначають цю подію як народне
свято, не задумуючись над його
значенням. Різдво Христове прямо
стосується
не
тільки
сутності
християнської віри, а буття всього
людства, сенсу нашого життя. У чому ж
полягає сенс нашого життя? Невже
тільки в тому, щоб прожити 70 – 80
років, а потім перетворитися в небуття,
як вчать атеїсти? Ні!
Бог створив людину безсмертною
душею, тому вічне існування душі не
залежить від нашої віри. Людина може і
не вірити у своє безсмертя, але її
безсмертя не залежить від неї, а від
Творця, тобто від Бога.
Людина могла бути безсмертною не
тільки душею, але й тілом, якби
повірила Богові і виконувала Його
заповідь. Але, на превеликий жаль,
перші люди – Адам і Єва – не повірили
Богу і порушили Його заповідь. Тому і
померли духовно, а також і тілом. У

людську природу ввійшло зло. Тому всі
люди, які походять від Адама і Єви,
заражені гріхом і смертю. Людина
своєю силою не здатна визволитись ні
від гріха, ні від смерті, тому Самому
Творцеві треба було оновити людську
природу.
Яким чином Бог благозволив оновити
людську природу, тобто визволити від
гріха і від смерті, або, іншими словами,
спасти людину? З великої і безмежної
любові, яку ми не можемо навіть
уявити
собі,
Бог
благозволив
з’єднатись з людською природою в
Особі другої Іпостасі. Син Божий стає
людиною, не перестаючи бути Богом.
Цю віру ми, християни, сповідуємо в
Символі віри: «Вірую… в Сина Божого,
що… для нас, людей, і ради нашого
спасіння зійшов з небес, і втілився від
Духа Святого і Марії Діви, і став
людиною».
Яким чином Син Божий стає
людиною, не перестаючи бути Богом,
людський розум не може збагнути,
тому втілення Сина Божого апостол
Павло
називає
великою
таїною
благочестя. У світі багато є таємничого
і
незрозумілого,
але
ми
одне
приймаємо на віру, а інше приймаємо
як реальність або закон, дію якого ми
не розуміємо.
Цю подію, тобто втілення Сина
Божого, або Його народження, тобто
Різдво
Христове,
ми
сьогодні
святкуємо. Для чого народився Син
Божий? Для того, щоб подолати в
людській природі гріх і смерть. Якби
Син Божий не народився від Святого
Духа і Марії Діви, визволення людської
природи не відбулося б і спасіння не
звершилось. Син Божий з’єднався з
тлінною природою, тобто з природою,
яка потребує їжі, втомлюється і
помирає. Він взяв людську природу,
щоб зробити її кращою.
Син Божий народжується не в
царських чертогах, хоч Він – Цар
Вселенної, а у яслах тварин, не має де
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прихилити
голову.
Чому?
Щоб
подолати гордість, яка є початком
всякого гріха.
У свято Різдва Христового ми
влаштовуємо
вертеп,
часто
не
розуміючи і не усвідомлюючи його
значення. Ми співаємо в колядках: «Ой,
радуйся,
земле,
Син
Божий
народився!» Що це означає? Це
означає,
що
прийшло
спасіння
людського
роду,
бо
народився
Спаситель, Який визволить людей від
гріха і смерті.
Радість Різдва Христового витікає із
того, що народжений у Вифлеємській
печері Господь наш Ісус Христос від
Пресвятої Діви Марії і Святого Духа
визволив нас від гріха і смерті. Чи це
справді так? Так, це – істина. І доказом
цієї істини є насамперед воскресіння
Христове. Воно свідчить, що смерть
переможена.
І
до
воскресіння
Христового пророки, та і Сам Христос
воскрешали мертвих, але вони потім
знову помирали. Христос воскрес і вже
не помирає, тому що людська природа
Сина Божого стала нетлінною. Доказом
перемоги Христа Спасителя є також
святі, які благодаттю Святого Духа і
своїми подвигами очистились від гріха.
Усі ми також маємо можливість
досягнути праведності, якщо будемо
мати живу і тверду віру і нелицемірну
любов. Наші захисники України від
агресора, які віддають своє життя, теж
виявляють любов, про яку сказав
Христос Спаситель: «Немає більше від
тієї любові, як хто душу свою покладе
за друзів своїх» (Ін. 15: 13). Тому всім
нам треба любити один одного, мати
тверду віру в нашого Спасителя
Господа Ісуса Христа, народження
Якого ми нині святкуємо.
У цей радісний святковий день вітаю
вас, дорогі браття і сестри, з Різдвом
Христовим і Новим роком. Вітаю зі
святом Президента України Петра
Порошенка,
Верховну
Раду,
український уряд, наші Збройні сили,

вірних і мужніх захисників нашої
Батьківщини, які не шкодують навіть
свого власного життя. Вітаю всіх наших
земляків-українців, розсіяних по всьому
світу: в Америці і в Канаді, в Європі і в
Австралії,
які
люблять
свою
Батьківщину і допомагають їй.
У ці радісні святкові дні подякуймо
Господу нашому Ісусу Христу за Його
безмежну любов до нас, грішних, щоб
Він дарував нам перемогу над
видимими і невидимими ворогами, мир,
єдність
українського
народу
і
благоденство. Будемо керуватися у
своєму житті правдою і любов’ю, які
можуть привести нас до вічного
блаженного життя. Нехай світлосяйне
проміння Вифлеємської зірки осяює
наші душі і серця світлом миру, любові
і правди.
Христос народився! Славімо Його!
Філарет,
Патріарх Київський і всієї Руси-України
Різдво Христове,
2017/2018 рр.
м. Київ

Христос народився!
Славімо Його!
Дорогі брати і сестри!
Усвідомивши значення народження
Сина Божого, ми повинні з більшою
надією дивитися у майбутнє. Події в
Україні
викликають
страх
і
невпевненість у завтрішньому дні, бо
віковічний ворог українського народу
знову
зазіхає
на
територіальну
цілісність і хоче знищити духовність
українського народу.
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Під час Різдвяного богослужіння ми
часто чуємо церковний піснеспів: “З
нами Бог, розумійте, народи, і
покоряйтеся, бо з нами Бог!” Що
означають ці слова? Вони свідчать про
те, що з безмежної любові до людей
Ісус Христос народився від Пречистої
Діви Марії, щоб спасти нас.
Свято Народження Господа нашого
Ісуса Христа приходить до нас, щоб
піднести дух і віру; віру в перемогу
українського народу - перемогу добра
над злом, бо з нами Бог, а Бог
переможеним не буває.
Свято Народження Господа нашого
Ісуса Христа приходить до нас, щоб з
піднесенням духу, разом з більшістю
українського
народу
ми
активно
увійшли у лави розбудови і закріплення
Помісної Української Православної
Церкви Київського Патріархату.
З
щирою
і
незрадливою
християнською любов’ю вітаємо з
Рідзвом
Христовим
Предстоятеля
Помісної Української Православної
Церкви
Київського
Патріархату
Святійшого Отця нашого Патріарха
Київського
і
всієї
Руси-України
Філарета,
Собор
Єпископів,
духовенство і всіх вірних нашої Святої
Церкви.
Одночасно,
вітаємо
з
Днем
Народження Господа нашого Ісуса
Христа наших братів Греко-католиків і
всіх християн, які моляться за
Державність і Свободу України.
Ми цінуємо, що в ці складні часи
розбудови Української Державности і
Української Церкви Патріарх Філарет
провадить
миролюбну,
зважену
внутрішно і зовнішно церковну і
національну працю і цим здобуваєте
все більшого авторитету української і
міжнародної спільноти.
Сьогодні Україна переживає важкі
часи, але свідомі, патріотичні сили
стояли і стоять на позиціях Української
Державності, Незалежності, Волі і
Свободи. Дай, Боже, їм єдності і

мудрості!
Ще раз вітаємо і поздоровляємо з
Різдвом Христовим і Новим Роком!
Нехай благодать Різдва Христового,
мир, радість, любов, єднання, здоров’я
і благополуччя, небесні ласки і
щедроти будуть з усіма нами,
українцями – повсякчасно!
Христос народився!
Славімо Його!
Прот. Віктор Полярний – Настоятель Громади
св. Андрія Первозваного і Секретар Вікаріату
Помісної Української Правослвної Церкви
Київського Патріархату в США і Канаді

Христос Народився! Славімо Його!
Святійший Владико благословіть!
Від
імені
Вікаріату
Помісної
Української
Православної
Церкви
Київського Патріархату в США і Канаді і
від усіх вірян з північно американського
континенту
поздоровляємо
Вашу
Святість з 89 річницею від дня
народження.
Святійший Владико, Ваша величезна
і корисна праця у Христовому
винограднику піднімає гідність кожної
свідомої української людини, відроджує
приспані душі і приєднує до новітнього
відродження нашої Святої Церкви і
морального відродження українського
народу. Ваша мудра, розміркована і
нелегка праця в розбудові Помісної
Української
Православної
Церкви
Київського Патріархату і Української
Держави заслуговує на найглибшу і
найщирішу пошану всіх українців не
тільки православного, а і греко-
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католицького населення поза межами
України.
Ми тішимося, що маємо Вірного Сина
Української Нації – Святійшого Отця
нашого
на
Проводі
Помісної
Української
Православної
Церкви
Київського Патріархату.
З щирою і правдивою пошаною
схиляємо наші голови перед Вами і

просимо
Вашого
благословення.
Бажаємо Вам, Святійший Владико,
міцного здоров’я, незгасаючої сили і
всього найкращого.
Многі і щасливі літа, Святійший
Владико!
Прот. Віктор Полярний - Секретар Вікаріату
Помісної Української Православної Церкви
Київського Патріархату в США і Канаді

З ЖИТТЯ ГРОМАДИ СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРІЯ
ПЕРВОЗВАНОГО В БЛУМІНГДЕЙЛІ
«Господи освяти тих, що люблять красу Дому Твого і прослав їх Божественною Твоєю силою»

(Заамвонна молитва)

В куполі храму Святого Апостола
Андрія Первозваного з’явився новий
іконорозпис
(іконописець
диякон
Володимир Гордій) і нове величаве
панікадило (імпортоване з України) які
своїм
явищем
прикрашують
Дім
Господній.
Панство Марія Яресько і Іван Лесняк
спонсорували Ікону Пантократора Ісуса

Христа своїм княжим даром в сумі
$15,000 доларів.

17-го грудня в Громаді Святого
Андрія відбулося потрійне торжество.
Перед
Божественною
Літургією
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пластуни околиць Чикаго привезли
Вифлиємський огонь, який буде горіти
до свята Богоявлення.
Божесвенну Літургію звершив прот.
Віктор Полярний в сослужінні ієрея
Михайла Лещишина, прот. Ярослава
Марикота та прот. Миколи Липка.
Змістову проповідь виголосив прот.
Ярослав Марикот нагадуючи, що треба
дякувати Господеві Богу нашому за
кожну милість до нас грішних і пояснив
значення
сьгоднішнього
свята
Великомучениці Варвари.

Після відпусту священнослужителі
освятили щойно придбані дві хоругви:

Дякуємо панству Степанові та Анні
Шемків, за їхню пожертву в пам`ять
своїх батьків, даруючи запрестольну
ікону для процесії. Царство Небесне
їхнім батькам.

Парафія складає щиру подяку прот.
Вікторові та пані-матці Валентині за
пожертву запрестольного хреста для
процесії. Пожертва зроблена у пам`ять
батьків пані-матки Валентини.
Царство Небесне і вічна пам’ять
Галині та Олексієві Дмитренко!
Після
освячення
хоругв
священнослужителі
відслужили
Акафіст до Великомучениці Варвари.
Громада перейшовши до Культурного
Центру насолоджувалася виступом
дітей школи українознавства з нагоди
Свята Святого Миколая Чудотворця.
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ЩИРА І СЕРДЕЧНА ПОДЯКА
СЕСТРИЦЯМ ЖІНОЧКАМ
ГРОМАДИ СВЯТОГО
АНДРІЯ
16-го і 17-го та 23-го і 24-го грудня
надзвичайно
велика
кількість
американських клієнтів завітали до
КУХНІ
СВЯТОГО
АНДРІЯ,
щоб
придбати вареники, ковбасу та голубці.
Люди навіть приїжджали з сусідніх
штатів Індіяни та Вісконсина, щоб
придбати на свій стіл смакоту
приготовлену
тяжко
працюючими
жіночками.
Завдяки відданості і тяжкій праці
жіночок в приготовленні та ліплення
вареників, голубців Каса Сестрицтва
Святої Княгині Ольги при Парафії
Святого Андрія збільшилася майже на
одинадцять тисяч доларів ($11,000).
Многі і щасливі літа дорогі жіночки!

«З людьми лукавими я не
сідаю, і не пристаю з
лукавими» (Пс. 26, 4).
Як тіло гине від зарази, так точно і
душа часто терпить шкоду від
спілкування з лукавими людьми. Саме
тому Христос заповідав не тільки
обминати таких людей, але й нехтувати
ними: «І коли, — говорить Він, — твоє
праве око тебе спокушає, вирви його й
кинь геть від себе» (Мт. 5, 29),
розуміючи в цій заповіді не око, — бо
що злого може зробити око, коли душа
знаходиться в здоровому стані? — але
друзів, наших близьких і тих, які ніби
зробилися
нашими
близькими,

наказуючи не спілкуватися з такими
особами.
Також, в першім псальмі читаємо, що
«Блажен
муж,
що
за
радою
несправедливих не ходить ... ось тому
то не встоять безбожні на суді».
Ми часто зустрічаємо постанови, що
треба не тільки відвертатися, але й
тікати від людей, котрі нам радять зле, і
навіть не спілкуватися з ними.
Бо якщо предмети матеріальні часто
пошкоджуються в нас від дотику до
чого-небудь шкідливого, то чи не тим
паче істоти вільні? Колір і здоров’я тіла
дісталися нам від природи, але
стається так, що і вони псуються від
стороннього
впливу.
Якщо
ж
змінюються природні функції, то тим
паче — ті, котрі залежать від вільного
зволення, чим більше вони здатні до
будь-якої переміни. Тому не будемо
вважати
маловажною
шкодою
спілкування з недобрими людьми, але
передусім станемо уникати таких
людей. Якщо ти будеш уникати людей
лукавих, якщо будеш наслідувати
доброчесних, то таким чином ти
досягнеш більшої безпеки. Якщо ми
відсікаємо зігнилі і незцілимі члени,
побоюючись, щоб усе тіло не піддалося
тій самій заразі, і робимо це не через
нехтування ними, а бажаючи захистити
інші здорові частини тіла, то тим паче
треба чинити так стосовно до людей,
товариство яких шкідливе для нас.
Тому і апостолПавло переконував
таким чином: «Виключіть злого з-поміж
себе!» і «…виключити з-поміж себе
того, хто допустився цього вчинку» (1
Кор. 5, 13. 2). Згубне, справді згубне
спілкування зі злими людьми. Не так
швидко пристає зараза і проказа
занапащає тих, хто зазнав цієї хвороби,
як — злі вдачі людей лукавих, «…лихі
розмови псують добрі звичаї» (1 Кор.
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15, 33). І Пророк також говорить:
«Втікайте з-посеред Вавилону і рятуй
кожен свою душу…» (Єр. 51, 6). Нехай
же ніхто не має лукавого друга. Нехай
нам не буде від них ніякої шкоди, та
все ж не зможемо уникнути недоброго
поголосу. Сторонні не втручаються в
наше життя, але судять нас по нашому
товариству. Будемо ж повсякчас дбати
про те, щоб не спокусити ближнього.
Хоча
б
життя
наше
було
найправеднішим, та якщо воно служить
спокусою для інших, — втрачає всю
ціну. Але як може бути, щоб праведне
життя спокушало? Це буває, коли
товариство з іншими людьми накликає
на людину недобрий поголос. Коли ми,
покладаючись на себе, спілкуємося з
людьми лукавими, то, якщо і самі не
зазнаємо шкоди, спокушаємо інших.

На Прикарпатті
зареєстрували ще дві
громади УПЦ КП, які
перейшли з УПЦ (МП)
В обласній державній адміністрації
днями
підписали
розпорядження,
видане на початку грудня про перехід
двох громад у Городенківському районі
з УПЦ (МП) до УПЦ КП.
У документі за підписом Першого
заступника голови обласної державної
адміністрації Марії Савки сказано:
«1. Зареєструвати в новій редакції
Статут релігійної громади Різдва
Пресвятої
Богородиці
Української
Православної Церкви села Рогиня
Городенківського району щодо зміни
єрархічного підпорядкування з УПЦ в
УПЦ КП, виклавши назву Статуту в
такій редакції: «Статут релігійної
громади церкви «Різдва Пресвятої
Богородиці» Української Православної

Церкви Київського Патріархату села
Рогиня Городенківського району ІваноФранківської області.
2. Зареєструвати в новій редакції
Статут релігійної громади Вмч. Юрія
Української Православної Церкви села
Острівець Городенківського району
щодо
зміни
ієрархічного
підпорядкування з УПЦ в УПЦ КП,
виклавши назву Статуту в такій
редакції: «Статут релігійної громади
церкви «Юрія Переможця» Української
Православної
Церкви
Київського
Патріархату
села
Острівець
Городенківського
району
ІваноФранківської області».
«Згідно
з
нормами
чинного
законодавства, ми прийняли заяви від
релігійних громад сіл Острівець та
Рогиня Городенківського району, прокоментувала кореспонденту РІСУ
Наталії Палій заступник начальника
управління культури, національностей
та релігій Івано-Франківської ОДА,
начальник відділу
у
справах
національностей, релігій і охорони
культурної спадщини Тетяна Лапка. – У
них ішлося про те, що громадами були
прийняті
рішення
щодо
змін
єрархічного підпорядкування місцевих
церков. Ми подали запити у місцеві
адміністрації для того, щоб з’ясувати
обставини, які призвели до таких змін,
чи справді це було затверджено на
зборах громад і чи є правомірним».
За її словами, щодо села Острівець,
то у цьому випадку надходило багато
звернень від різних організацій і
структур
з
зауваженнями
щодо
переходу до УПЦ КП. Тут рішення
підтримали не всі. Але розпорядження
про перехід було ухвалено, згідно з
висновками юридичного відділу ОДА,
Городенківської райдержадміністрації і
після аналізу списків з більшістю
голосів громади.
«А в селі Рахиня таке рішення
приймалося без жодних зауважень і
одноголосно, тому жодних зайвих
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питань тут не виникло», - запевнила
Тетяна Лапка.

Українська Церква
зустрічає звільнених з
полону воїнів-захисників
Вітчизни та заручників
27 грудня 2017 року Святійший
Патріарх Київський і всієї Руси-України
Філарет та Патріарший намісник,
митрополит
Переяславський
і
Білоцерківський Епіфаній у аеропорту
Харкова взяли участь у зустрічі
звільнених з полону українських воїнів
та заручників.
Владики спеціально відправилися до
Харкова, щоб одними з перших зустріти
звільнених захисників Батьківщини та
засвідчити їм дяку й молитовну
підтримку від імені усієї Української
Православної
Церкви
Київського
Патріархату.
УПЦ КП була одним з ініціаторів
звернення Всеукраїнської Ради Церков
і релігійних організацій до релігійних
лідерів
світу
щодо
сприяння
звільненню полонених.
У своєму зверненні до присутніх
Предстоятель Київського Патріархату,
зокрема, зазначив: "Вельмишановний
Петре
Олексійовичу
Порошенко,
Президенте України, дорогі браття і
сестри!
Сьогодні,
напередодні
Різдва
Христового, для нас українців велике
свято. Син Божий став Людиною для
того, щоб визволити людський рід від
гріха і від смерті і ми напередодні
Різдва
Христового
святкуємо
визволення наших кращих синів і
дочок, які знаходилися як заручники в
полоні. Для всього українського народу
сьогодні велика радість – це одна із
перемог, які отримує український народ
над агресором. Це не остання

перемога, але ми досягнемо і останньої
перемоги, коли агресора на нашій
українській
землі
не
буде.
Церква з самого початку була з
народом, була з нашою українською
армією і допомагала, і допомагає до
цього дня. Ми не тільки молимось, а ми
робимо все можливе для Церкви, для
того, щоб захистити нашу українську
державу, нашу українську землю і наш
український народ.
У жовтні місяці Всеукраїнська Рада
Церков і релігійних організацій на
своєму зібранні вирішила звернутися
до Папи Римського, до Вселенського
Патріарха, до Патріарха Московського
Кирила,
до
архієпископа
Кентерберійського, до Всесвітньої ради
Церков, до конференції європейських
Церков, до равинів Європи і до
керівників мусульман. З чим ми
звернулися? Ми просили натиснути на
Путіна і на сепаратистів, щоб вони
погодилися на визволення вас, наших
кращих синів.
Ми дякуємо Богові за вас, що Господь
зберіг не тільки ваше здоров’я, а зберіг
ваші душі і вашу мужність. Я чув про те,
що багато хто із вас хоче повернутися і
захищати нашу українську землю. Про
що це говорить? Це говорить про ту
велику любов до своєї рідної землі, до
українського народу і до української
держави. Церва була, є і буде з вами і з
усім українським народом, і нехай
Господь наш Ісус Христос, Який завжди
перемагає, допоможе і нам перемогти
остаточно агресора, бо правда з нами і
ми про це не тільки знаємо, про це знає
увесь світ.
Україна миролюбива країна і доказом
цього є те, що вона віддала свою
ядерну зброю, а агресор, який повинен
дотримуватися своїх обіцянок, як
гарант нашої недоторканості, – відібрав
у нас Крим, хоче забрати Донбас, але
нічого не вийде із цього. Чому не
вийде? А тому що правда з нами, а там
де правда, там Бог, а де Бог там
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завжди перемога. І тому ми повинні
бути впевненими, що перемога за
нами. Ми не знаємо через який час,
але те, що прийде цей час, ми в цьому
впевнені. І тому нехай Господь наш
Ісус Христос допомагає всім нам,
укріпляє наш дух, нашу любов до
Вітчизни, до нашого народу і до нашої
української держави.
Слава Ісусу Христу і слава Україні!

КИЇВЬКИЙ ПАТРІАРХАТ В
ЯПОНІЇ
У День Св.Миколая ієрей Павло
Королюк відвідав військову базу
Йокосука щодо можливості проведення
щомісячних Богослужінь для солдатів
військово-морського флоту США та їх
сімей. Капелан Філіп Кінг з бази
Йокосука радо привітав о. Павла.
Християнська
спільнота
ділитиме
каплицю Надії на базі Йокосука з
єврейською
спільнотою,
яка
не
проводить служб у неділю. Збройні
сили США забезпечують можливість
кожного військового на участь у
Богослужіннях відповідно до їх Віри.
Також о.Павло продовжить служіння
для
православної
громади
на
військовій базі Йокота.

В катедрі Св. Андрія
ОХРЕЩЕНО
22 грудня Єву Вікторію Князев доньку
Марії Пасєка і Любомира Князев
ПОХОРОНЕНО
12 грудня Таню Шіян
Многі і щасливі літа всім, що прийняли
Божественні Таїнства у Катедрі Святого
Андрія!

В Катедрі Святого Апостола Андрія
Первозваного Божественна Літургія
відправляється кожної неділі і
Дванадесятих Святах о 10:00 годині ранку.
Ласкаво просимо помолитися разом з
нами за мир, злагоду та Божу
благодать в Україні.
В Катедрі Святого Апостола Андрія
Первозваного Божественна Літургія
відправляється кожної неділі і
Дванадесятих Святах о 10:00 годині ранку.
Ласкаво просимо помолитися разом з
нами за мир, злагоду та Божу
благодать в Україні.

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 375-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
1,500 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
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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 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
720 Соня Ґавірко, бл.п. Таня 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 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 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 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, 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, 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, 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,
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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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