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ГРОМАДА СВЯТОГО АНДРІЯ - УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ВШАНОВАЛА ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

18 лютого, в четверту річницю
рострілу невинних людей, які вийшли
на мирний протест і загинули від
снайперських куль у самому центрі
Києва прот. Віктор Полярний в
сослужінні ієрея Михайла Лещишина
звершив Поминальну Панахиду за
душі Героїв Небесної Сотні і за всіх, що
життя віддали за Державність України.
19
лютого
представники
Генерального консульства України в
Чикаго вшанували пам'ять Героїв
Небесної Сотні хвилиною мовчання та
покладанням квітів до пам'ятника
Небесної Сотні та Героїв України на
посилості Парафії Святого Андрія в м.
Блумінгдейл.

У ПАРМІ ВІДСЛУЖИЛИ
ПАНАХИДУ ЗА НЕБЕСНОЮ
СОТНЕЮ
В суботу, 24 лютого, з ініціативи
Асоціації
‘’Клівленд
Майдан’’,
в
Українській Греко-Католицькій Церкві
Покрова Пресвятої Богородиці в Пармі
відслужили
панахиду
за
Героїв
Небесної Сотні, які віддали своє життя,
виборюючи кращу долю людства та
незалежність України.
В храмі зібралися не байдужі люди,
щоб вшанувати пам’ять полеглих й
помолитися за сім’ї тих, хто втратив
своїх дітей, батьків, матерів, родичів та
друзів.
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Молебень очолив Владика-емерит
Української Греко-Католицької Церкви
Роберт Москаль. Владиці співслужили
настоятель парафії Покрова Пресвятої
Богородиці о. Михайло Дроздовський,
настоятель парафії св. Володимира
УПЦ в США о. Іван Наконечний, його
сотрудник о. Михайло Гонтарук, парох
УКЦ св. Петра і Павла о. Андрій
Гановський, настоятель парафії св.
Трійці УПЦ КП о. Роман Загурський та
парох УКЦ св. Андрія о. Ігор Касіян.
Чотири роки минуло від тієї страшної
трагедії, а біль і тривога в душі
залишаються не змінними. Під час
молебеню відчувалось, ніби густа
тяжка хмара жалю повисла над
головою і лише щира молитва,
вириваючись зі скорботних сердець,
піднімаючись у вись до Небес,
пробиває її і з’являється іскорка надії
та відваги на перемогу над злими
темними силами. Звертаючись до
прихожан, о. Михайло Дроздовський
закликав не забувати про великий
подвиг наших Героїв. В Святому
Писанні сказано: ’’Немає більше від тієї
любові, як хто душу свою покладе за
друзів своїх’’... Вони це зробили! Вони
доказали свою любов! Тож ми повинні
не переставати молитися за їхні
родини, бо їхній вчинок об’єднав нас в
єдину велику сім’ю!
Після всього, люди підходили до
стендів
з
фотографіями
Героїв
Небесної Сотні, зупинялись, втирали
хустинками свої зволожені слізьми очі і
направлялись до виходу. А Герої, своїм
лагідним
поглядом,
з
вдячністю
дивилися їм вслід.
На дворі дрібний дощик продовжував
моросити, обмиваючи на деревах
кожну рослину. З гілочок, наче рясні
сльози, капали одна за одною прозорі

краплі. Схоже, що уся природа плакала
над втратою наших героїв.

ВІТАЄМО ГОЛОВУ
ГРОМАДИ СВЯТОГО
АНДРІЯ
28 січня 2018 р. Український
Конгресовий Комітет Америки (УККА)
відзначив
Століття
від
ДНЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТИ
та
99
років
Соборності в Культурному Осередку м.
Чикаго. Пролунав американський і
український
гімн,
а
ветерани
українсько-американських
збройних
сил тримали прапори обох країн.

Після виступів та привітань Управа
УККА нагородила почесною Грамотою
пана Івана Яресько - Голову Громади
Святого
Андрія
Первозваного
Української
Православної
Церкви
Київського Патріархату в м. Блумінгдей
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за провідну активність в організації і
розквітанні
Помісної
Української
Православної
Церкви
Київського
Патріархату в США, в організації
підтримки українських воїнів в АТО, в
організації і підтримки матеріальної
допомоги потерпілим родинам в зоні
АТО і активну провідну роль серед
українського суспільства на теренах
Чикаго і околиць.

Від
імені
Вікаріату
Помісної
Української
Православної
Церкви
Київського Патріархату висловлюємо
нашу щиру вдячність Господу Богу за
щиру і віддану людина, яка працює на
славу Божу я розквітання Київського
Патріархату в Діаспорі.
Многі і щасливі літа – наш
Вельмишановний Голово Управи пан
Іван Яресько!
Comments by John Jaresko after
reeiving award.
“Thank you to the Ukrainian Congress
Committee of America - Chicago for
recognizing me with a community service
award
today
at
the
banquet
commemorating 100th Anniversary of the
formation of an independent Ukrainian
government. I want to express thanks to
everyone I have worked with over the
years and who I currently work with.
Nothing happens alone, it takes
teamwork. In addition, I wanted to say a
few words today when receiving the
award but there was not time.... I need to

thank my parents John and Mary Jaresko
and my family ... I am a product of their
upbringing, values and love!”

На завершення торжества запросили
прот. Віктора Полярного промовити
молитву:
«Господи Боже сил, Боже спасіння
нашого, Ти Єдиний твориш чудеса.
Поглянь в милості і щедротах на
смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно
вислухай і помилуй нас: бо вороги наші
зібралися на нас, щоб погубити нас і
знищити державу нашу та святині наші.
Допоможи нам Боже, Спасителю наш, і
визволи нас, заради слави імені Твого,
і нехай до нас будуть додані слова,
сказані Мойсеєм: будьте сміливими,
стійте і побачите спасіння від Господа,
бо Господь переможе за нас.
І просимо Тебе, Всемилостивий Боже,
всели в серця наші страх Свій
Божественний і любов до України та
один до одного і припини всіляку
ворожнечу, захорони нас від спокус та
збережи
нашу державу і народ у
єдності, мирі та злагоді.
Бо Ти єси захист і перемога, і
спасіння, для тих хто надіється на Тебе
і Тобі славу возсилаємо Отцю, і Сину, і
Святому Духові, нині і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь!”

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США 13-бер-18 Рік XX Число 377 c. 4

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
28 січня 2018 р., після Божественної
Літургії, в Катедрі Святого Андрія, прот.
Віктор Полярний в сослужінні прот.
Ярослава Марікота та ієрея Михайла
Лещишина
звершив
Заупокійну
Панахиду за душі спочилих Героїв Крут
і всіх тих, що віддали життя за
Державність України.
Перед початком панахиди прот.
Віктор Полярний звернувся до вірян:
«29 січня 1918 року на столицю
України
насувалися
озброєні
більшовики.
Київські студенти та гімназисти,
прагнучи захистити молоду Українську
державу, організували Курінь січових
стрільців, щоб дати гідну відсіч
загарбникам.
Їх було триста. Курінь, що налічував
300 душ, складався із студентів
Українського народного університету,
Університету Святого Володимира та
учнів старших класів Української
Кирило-Мефодіївської гімназії.
Юні захисники, пройшовши лише
семиденну військову підготовку, без
сумнівів і вагань вирушили в похід
проти російської армії на станцію
Крути, що розташована на залізничній
лінії Москва – Бахмач – Київ.
Проти них ішла навала – солдатів,
фронтивиків та матросів більшовицької
армії.
Нерівний бій під Крутами, який на
декілька днів віддалив захоплення
Києва.
П’ять
годин
безперестанку
студентський курінь стримував наступ
червоних, втрачаючи молоді життя, під
градом куль і гранат. Московські
солдати
без
жалю
багнетами
проколювали юначі груди, прикладами
рушниць розбивали голови, добивали
поранених – розповідали очевидці тих
трагічних подій.
28 студентів потрапили в полон.
Муравйовці цілу ніч по-звірячому

мордували їх, а на світанку повели на
розстріл. У зимове холодне небо
злетіли звуки гімну „Ще не вмерла
Україна”.
Пролунав кулеметний звук. 29 січня
було вбито останнього з трьохсот
крутівських героїв. Більшовицькі кати
заборонили
місцевим
селянам
поховати за християнським обрядом
тіла захисників Києва, залишивши їх на
засніженому полі.
У
березні
1918
року
військо
Української
Народної
Республіки
столицю України звільнило Київ від
московських загарбників.
Тільки тоді почали розшукувати тіла
молодих людей, які загинули під
Крутами. Юних героїв Крут урочисто
поховали у братській могилі у Києві на
Аскольдській горі.
„Стримайте ж ваші сльози, які
котяться: ці юнаки поклали свої
голови за визволення Вітчизни, і
Вітчизна збереже про них вдячну
пам’ять на віки вічні”, — сказав
Президент УНР Михайло Грушевський
під час поховання героїв.
Ця героїчна й водночас трагічна подія
знаменувала початок нової епохи
національного пробудження українців,
усвідомлення нашого права жити на
власній землі та святого обов’язку —
боронити її. „Понад все вони любили
свій коханий край”, — писав Павло
Тичина. Визначально, що ця жертовна
любов зародилася в серцях молодих
людей,
найкращих
представників
українського студентства.
День пам’яті героїв Крут – 29 січня
став одним із символів боротьби
українського народу за свободу і
незалежність.
Україна
пишається
молодими
Героями. Пам’ять про них, як і та
велична слава, за яку вони боролися –
невмируща. Царство їм небесне і вічна
їм слава.
Слава Україні!»
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45 ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ
НАСТОЯТЕЛЯ ПАРАФІЇ СВ.
ТРІЙЦІ – НОРТ РОЯЛТОН,
ОГАЙО, США

Також о. Віктор, від імені Вікаріату та
від
імені
парафії
св.
Андрія
Первозванного висловив о. Роману
сердечні вітання та вручив образ
Христа Спасителя.

From Alex Fedorchuk Facebook
Сорок п’ять років, це ще не половини
віку. Але, це є важливий відрізок часу,
проживши який, людина збагачується
життєвим досвідом, визначається в
суспільстві, набуває авторитет та
створює свій світогляд на життя в
цілому.
І в неділю, 4 березня, 45-ти літній
ювілей свого настоятеля, митрофорного
протоієрея Романа Загурського, що
народився 28 лютого 1973 року,
відзначали в парафії св. Трійці УПЦ КП
в Норт Роялтон Огайо.
Свій вибір він зробив ще в молодих
роках, посвятивши себе для служіння
Богу та церкві. Дивлячись на те, як діє і
зростає життя парафії, без жодного
сумніву стає ясним, що Бог благословив
його на працю в Своєму винограднику.
Перед
святкуванням
ювілею,
відслужилася
Свята
Божественна
Літургія, яку очолив Секретар Вікаріату
УПЦ КП в США та Канаді, настоятель
парафії св. Андрія Первозванного в
Блумінгдейл, шт. Іллінойс, митрофорний
протоієрей Віктор Полярний, який разом
з Головою Парафіяльної Управи, Іваном
Яреськом
приїхав
на
торжество.
Отцю Віктору співслужили о. Роман
Загурський, о. Петро Акружнов та
парафіяльний хор, (регент Ігор Гнида).
По закінченню служби Божої, Секретар
Вікаріату
зачитав
указ
Патріарха
Київського і всієї Руси-України Філарета
про нагордження ювіляра за заслуги у
відродженні та утвердженні Української
Православної Церкви, і з нагоди 45
ліття,
орденом
Св.
Миколая
Чудотворця.

Після
виголошення
многоліття,
ювіляр подякував Патріарху Київському
і всієї Руси-України за високу відзнаку і
оцінку його праці. Також о. Роман
подякував Секретарю Вікаріату о.
Віктору та Іванові Яреську за їхню увагу,
яку вони люб’язно проявили, подолавши
далеку дорогу, щоб розділити з ним
свято і за їхні вітання.
‘’Найвищу нагороду людина отримає
від Бога в Небесах, а на землі, для
священика найбільшою нагородою і
радістю є те, коли парафія живе в мирі
та любові’’- сказав о. Роман, дякуючи
парафіянам за їхню підтримку і
розуміння
та
запросив
усіх
до
парафіяльної зали для продовження
торжества.
На білосніжних столах стояли вази з
чудовим квітами та смачними пісними
стравами.
Після
молитви
і
благословення їжі, ведуча Олександра
Рюмкіна запросила до привітання
голову
парафіяльної
управи
Олександра Баркова, його замісника
Надю
Гувер,
голову
сестринства
Покрова Пресвятої Богородиці Надію
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Продан та голову братства св. Андрія
Первозванного Федора Мельника. Від
імені управи і прицерковних організацій,
вони склали привітання для свого
духовного наставника і побажали йому
рясних Божих благословінь.
Це саме ті, хто тісно співпрацюють зі
своїм настоятелем, не рахуючись
власним часом та силою, роблять
величезний вклад у розвиток й життя
парафії.

Дуже щиро зі сцени вітали о. Романа
дітки парафії. І він сказав, що в їхній
декламації звучав не лише віршований
текст, а й повчальна духовна настанова.
Анастасія Чижевська і Софія Кіпран,
чудово привітали священика грою на
фортепіано, а вчить їх майстерності на
тому інструменті, Лілія Поладова.
Своїм вокальним виконанням духовних
творів привітали відомі співаки Зоряна
та Ігор Дмитрів з місцевої Української
Баптистської Церкви і квартет ’’Байда’’.
А хористка з парафіяльного хору, Марія
Захарук
прочитала
вірш.
Багато поздоровлень надходило з інших
міст та штатів від священиків та
пасторів різних домінацій.
Гарно пройшло торжество і ювіляр
вкінці висловив слова щирої подяки
організаторам, гостям, виконавцям,
парафіянам, обслуговуючому персоналу
та власнику українського ресторану

‘’Шинок’’ Віталію Созанському і його
дружині Світлані за смачні страви.

Після
завершення
Божественної
Літургії,
прот.
Віктор
Полярний
звернувся до присутніх у храмі Святої
Трійці:
Високопреподобний брате у Христі,
митрофорний
протоієреє
Романе!
Дорогі брати і сестри!
Слава Ісусу Христу!
Я, як секретар Вікаріату Помісної
Української
Православної
Церкви
Київського Патріархату в США та Канаді
завітав до Громади Святої Трійці, щоб
привітати
Настоятеля
Громади
митрофорного
протоієрея
Романа
Загурського з ювілем 45 ліття від дня
народження.
Хочу прочитати УКАЗ Святійшого
Отця нашого Патріарха Київського і
всієї Руси-України Філарета:
«За
заслуги
і
відродження
духовності
та
утвердження
Помісної Української Православної
Церкви
Київського
Патріархату
нагородити
протоієрея
Романа
Загурського
орденом
Святого
Миколая Чудотворця.
Філарет
Патріарх Київський
і всієї Руси України».
Відтак прот. Віктор продовжував
привіт слідуючими словами:
«Від імені Вікаріату Української
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Православної
Церкви
Київського
Патріархату в США та Канаді та від
Громади Святого Апостола Андрія
Первозваного в Блумінгдейлі вітаємо
Ваше Високопреподобіє з ювілеєм 45–
ою
річницею
з
дня
Вашого
народження.
Дорогий Отче!
Ви присвятили своє життя служінню
Господу Богу нашому, прийнявши сан
пресвітера-ієрея.
Ви,
як
священнослужитель
Христової Церкви пройшли нелегкий і
кропітливий шлях у Христовому
Винограднику.
Ваша мудра, розміркована і нелегка
праця у Христовому Винограднику
заслуговує на найглибшу і найщирішу
пошану не тільки парафіян Святої
Трійці, але і всіх українців не тільки
православного віровизнання, як також
і наших братів греко-католицького
населення.
З часу вашого настоятельства в
Громаді
Святої
Трійці
панує
братолюбіє, мир та злагода. Громада
розвивається.
Ми, українці, тішимося, що на
духовному проводі Свято Троїцької
Української
Православної
Церкви
Київського Патріархату є вірний Син
Українського народу який дбає не
тільки про добробут своїх парафіян,
але також українців на нашій
нескореній Батьківщині, якій Ви так
часто допомогаєте.
Ми дякуємо Господу нашому Ісусу
Христу, за всі Його благодіяння до всіх
нас українців і молимось, щоб
Милосердний
Господь
Бог
наш
дарував нам мир, злагоду і єдність;
щоб ми керувалися в житті любов'ю до
Бога, до ближніх, і до нашої Матері
України.
І саме тепер доцільно зацитувати
пісню царя Давида де в 132-ім псальмі
сказано:
«Як то добре і як то гарно, коли
брати живуть у згоді! ... Бо там

посилає Господь благословення і
життя навіки».
З правдивою пошаною і братерською
у Христі любов’ю поздоровляємо Вас,
Дорогий Отче, з ювілеєм від дня
народження, і від щирого серця і
правдивою пошаною бажаємо міцного
здоров’я, незгасаючої наснаги і всього
найкращого.
Прийміть цей образ Господа нашого
Ісуса Христа, як доказ нашої щирої
поваги і правдивої християнської
любові.
Многі
і
щасливі
літа,
Ваше
Високопреподобіє!
Збережи
Господи
слугу
свого
Романа на многі і благії літа»!

ПОКЛІН ТОБІ, ТАРАСЕ! З
ДНЕМ 204 РІЧНИЦЕЮ ВІД
ДНЯ НАРОДЖЕННЯ!
Шевченко і Україна — це немов два
нерозривні розуміння, оскільки ми
бачимо поета як одержимого борця за
права
знедолених
кріпаків
та
упослідженого народу України.
Шевченко-Пророк немов озвучує плач
пригноблених і своїм вогненним словом
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наголошує
на
багатовимірності
національної і соціальної драми,
представляючи з любов’ю і жорстокістю
народ України в усіх його проявах.

Тарас
Шевченко,
як
поет
національної ідеї, завжди
шукав
цілісності свого народу.
Шевченко, немов Пророк Єремія,
плаче над руїною своєї батьківщини та
свого народу, який не зумів оборонити
своїх прав.
Та Шевченко понадчасовий, в нього
минуле, сучасне і майбутнє творять
немов одну картину буття його народу.
Можна собі уявити, з яким болем цей
страдник за право українського народу
бути вільним на своїй землі писав:
А ми дивились і мовчали
Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби,
Підніжки царськії...
Питання національної безхребетності
та запроданості Москві, яка саме була
тою руйнуючою силою України, її
духового та політичного буття, глибоко
турбували Шевченка, оскільки для
нього Україна — це житєдайна,
любляча мати, яка страждала за долю
своїх дітей.
Чи не час українському народові
прислухатись таки до слів свого
пророка і, шукаючи джерел своєї сили в
Матері-Україні, позбутись трагічного
минулого і будувати світле майбутнє
для себе, своїх дітей та своїх онуків у

своїй самостійній державі? Після
поверх чверть століття незалежності
Шевченко-Прометей,
немов
той
розіп’ятий велетень, ще й сьогодні
волає до нас: СХАМЕНІТЬСЯ! БО
НАСТАНЕ СУД... ЗАГОВОРЯТЬ І
ДНІПРО І ГОРИ...
Та Шевченко, як непощадний критик,
є рівночасно майже Божественний у
своїй любові, яка перемагає розпач
зраненої душі. До речі, він критикує
саме тому, що любить, бо він поет
порозуміння, милосердя і світлого
майбутнього.
Шевченко поет Слова, Правди, Волі,
Слави і Любові — поняття, які повинні
бути
дороговказом
українському
народу до його світлого майбутнього.
Поет-пророк Шевченко вживає слово,
як зброю в боротьбі за краще майбутнє
свого народу. Слово в творчому
арсеналі Шевченка — це щось більше
чим
засіб
комунікації.
Воно
є
життєдайною силою людського буття:
Подай душі убогій силу,
Щоб огненно заговорила,
Щоб слово пламенем взялось,
Щоб людям серце розтопило.
І на Україні понеслось,
І на Україні освятилось
Те слово, Божеє кадило,
Кадило істини. Амінь.
(«Неофіти»)
Мабуть, найвиразніше наголошує
Шевченко на Слові, як зброї в обороні
буття свого знедоленого народу, коли
пише:
Воскресну нині!
Ради їх,
Людей закованих моїх,
Убогих, нищих…
Возвеличу
Малих отих рабів німих!
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Я на сторожі коло їх
Поставлю слово.
(«Подражаніє 11 Псалму»)
Але для кого це Шевченкове СЛОВО
потрібне в сучасній Україні, коли на
кожному кроці чуєш російську мову?
Невже
почуття
духовного
колоніального
статусу
може
задовольнити людину до тої міри, що
вона
не
шукатиме
творчого
національного самовияву своєю рідною
мовою?
Відповідь на це питання мусить собі
дати кожна чесна людина, яка бажає
бути вільною у вільному суспільстві.
Щоб осягнути цю мету, Шевченко
просить
Бога
допомогти
людям
«Любити правду на землі» та «всім нам
вкупі на землі Єдиномисліє подай І
братолюбіє пошли».
Тарас Шевченко, одержимий пророк і
поет,
помимо
жорстокої
долі
українського народу, був глибоко
переконаний, що рабство минеться і
що українці житимуть у своїй державі,
як інші вільні народи в світі. Цю свою
мрію, яка була змістом цілого його
життя, Шевченко описав дуже коротко,
даючи їй універсальне, майже утопічне,
значення:
І на оновленій землі
Врага не буде супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
ДО РЕЧІ: 11-го березня в Катедрі
Святого Андрія Первозваного прот.
Віктор Полярний в сослужінні прот.
Ярослава Марікота і ієрея Михайла
Лещишина
звершив
Заупокійну
Панахиду
в
пам’ять
Тараса
Григоровича Шевченка.

Про діалог та примирення
Україна говорить, що прагне діалогу
та примирення.
І Москва заявляє, що прагне діалогу
та примирення.
Тільки от кінцеву мету сторони бачать
різну.
Україна
бачить
метою
діалогу
відновлення суверенітету в міжнародно
визнаних кордонах та повноцінне
визнання Росією нашої державності - з
відмовою від намірів інтегрувати
Україну в кремлівський нео-імперський
проект.
Москва
бачить
метою
діалогу
узгодження з Києвом умов, на яких
наша
держава,
при
позірному
збереженні
зовнішніх
атрибутів,
фактично має стане протекторатом
Росії. Тільки за таких умов нам
гарантують мир - якщо будемо
покірними слугами в побудові «русского
мира».
Те саме стосується і діалогу між
Київським Патріархатом та РПЦ.
Ми бачимо метою діалогу - визнання
автокефалії
Церкви
в
Україні,
утворення єдиної Помісної Церкви.
МП бачать метою діалогу «подолання
розколу», тобто повернення Київського
Патріархату
під
юрисдикцію
Московської патріархії (і, відповідно,
Кремля).
Ми хочемо справедливого миру. Вони
- капітуляції. Якщо домовимося почесної капітуляції.
Нас закликають зрадити Україну та
Українську Церкву - як це зробили
раніше такі, як Масендич. «Не бійтеся
радикалів та націоналістів», тобто не
зважайте на думку народу - говорять
нам, - і за це Москва готова «надати»
брязкальця своєї «канонічності».
Невже там такої низької думки про
нас, що вірять, ніби ми готові стати
зрадниками? Чи вважають, що ми
справді
переймаємося
їхніми
«анафемами»
та
брязкальцями
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московської «канонічності»?
Ми готові до діалогу про те, у який
спосіб МП вИзнає єдину Помісну УПЦ.
Про зраду діалогу точно не буде.
Архієпископ Євстратій Зоря

Парафія с. Дашківці на
Хмельниччині перейшла в
юрисдикцію Київського
Патріархату
28 січня 2018 року, в неділю митаря і
фарисея,
звершено
першу
Божественну
Літургію
в
храмі
Великомученика
і
цілителя
Пантелеймона
села
Дашківці
Віньковецького району Хмельницької
області в нових умовах. Парафія, яка
до
цього
перебувала
в
складі
Московського Патріархату, змінила
юрисдикційну належність, утвердивши
консолідоване бажання вірян бути
парафіянами Української Православної
Церкви
Київського
Патріархату,
молитися Богові рідною мовою і за
свою Батьківщину.
Будівництву
прекрасного
храму
селяни
завдячують
родині
жертводавців
та
фундаторів
–
підприємцям пану Миколі Вороні та
його дружині пані Людмилі. Тверду
прихильність цих добрих людей до
Української Церкви та їх патріотичну
громадянську позицію в час війни
підтримала абсолютна більшість членів
громади.
28
січня,
з
благословення
митрополита
Хмельницького
і
Кам’янець-Подільського Антонія, на
богослужінні, яке очолив районний
благочинний
протоієрей
Ярослав
Кушнір, було представлено нового
настоятеля – священика Миколая
Молофія.
Отець Ярослав привітав нового
настоятеля
з
призначенням,
а

парафіян – із здійсненням свого
прагнення, побажав зростання громади
і згуртування в єдиній церковній родині,
передумовою
яких
мають
бути
православна віра і християнське
благочестя.

ГРОМАДА СВЯТОГО АНДРІЯ
ВІДЗНАЧИЛА ДЕНЬ
ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВ’Я
25 лютого, в Неділю Торжества
Православ’я
в
Катедрі
Святого
Апостола Андрія Первозваного вірні
молилися під час Молебня до Святої
Богородиці з нагоди перемоги добра
над злом – перемоги Православної
Церкви над іконоборчою єрессю.
Під час Божественної Літургії ієрей
Михайло Лещишин виголосив глибоко
опрацьовану проповідь з нагоди
Торжества Православ’я.
Прот. Віктор Полярний звершив
подяний молебень в сослужінні прот.
Ярослава Марікота, прот. Миколи
Липка та ієрея Михайла Лещишина із
завершенням многоліття Святійшому
Патріарху Київському
і всієї РусиУкраїни Філарету, парафіянам Катедри
Святого Андрія та всім православним
християнам.

Висловлюємо щиру подяку панству
Вікторові і Марусі Одарченко за дар
в сумі сто доларів ($100) на потреби
Вікаріату
Помісної
Української
Православної
Церкви
Київського
Патріархату в США в пам’ять своїх
упокоєних.
Царство Небесне і вічна їм пам’ять!
«Великий плач і ридання, велике зітхання і горе –
розлучення душі. Тікаймо від усякого гріха
земного, щоб Царство Небесне успадкувати.
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Помолимося Христу, щоб оселив душі спочилих
рабів Божих у Царстві Небеснім»

У БЛАЖЕННІМ УСПІННІ
ВІЧНИЙ СПОКІЙ ПОДАЙ
РАБАМ ТВОЇМ ЛЄНІ СКИБI І
ОЛЕНІ ГОЛИК...
Громада Святого Андрія втратила в
один день двох парафіянок.
Дорога
горем
прибита
родина
новоспочилої раби Божої Лєні Скиба!
Дорогі брати і сестри!
Слава Ісусу Христу!
Сьогодні ми прийшли до цього
погребного приміщення, щоб віддати
пошану і помолитися за спокій душі
новоспочилої раби Божої Лєни Скиба
та розділити горе з родиною та
приятелями.
Дорогі брати і сестри!
Ми повинні завжди пам’ятати вчення
Господа нашого Ісуса Христа, Який
сказав: «Хто слово моє слухає і вірить
у Того. Хто послав Мене, той має вічне
життя і на суд не приходить, а
перейшов від смерти до життя».
Смерть розлучає нас від наших
рідних лише на деякий час, бо скорше
чи пізніше ми всі спочинему у гробі.
Але у вічності ми знову стрінемося з
нашими рідними. Ісус Христос запевняє
нас, кажучи: «що настане час, коли
мертві почують голос Сина Божого і,
почувши оживуть»...«І вийдуть ті, хто
творив добро, у воскресіння життя».
Коли
ми
пильно
переглянемо
трудолюбний
життєвий
шлях
новоспочилої раби Божої Лєни, то ми
переконаємось, що вище сказані слова
Ісусом Христом, були спрямовані до
новоспочилої раби Божої Лєни.
Лєна Шкребець народилася в родині
хліборобів 20-ого серпня 1926 в селі
Велика Комишуваха на Харківщині,

Ізюмського району.
Родина
Шкребець
пережила
страшний Голодомор тридцятих років.
Батька молодої Лєни посадили в
тюрму, за те, що він відмовився
працювати для комісії яка заберала все
від людей.
В 1941 році німецька навала
розтерзувала українське населення,
В погребному заведенні HUMES FUNERAL HOME п
кидали бомби на мирне населення – і
молода Лєна була поранена німецькою
бомбою.
Друга Світова війна примусила
родину Шкребець шукати кращої долі
поза
межами
своєї
рідної
Слобожанщини
і
гірка
доля
запроторила родину Шкребець
до
міста
Вуперталі,
Німеччина
до
робочого табору ОСТ арбайте – тобто
працівників зі сходу.
Після капітуляції Німеччини НКВД
вишукувало
громадян
совєтського
союзу і насильно вивозили на так звану
Родіну. Щоб якось захиститись від
репатріації
родина
Шкребець
преховується в польському таборі.
В 1946 році, в День Святої Трійці,
Лєна і Василь Скиба одружуються і при
кінці 46-ого року переселюються в
Райне. В 1947 році Господь Бог
благословив подружжя Скибів сином
Миколою.
На Різдво 1950 року молоде
подружжя,
з
сином
Миколою,
переселюються до Чикаго.
Спочатку життя в Америці не було аж
таким веселим, Лєна працювала на
нічну зміну. І завдяки нелегкій праці
вже 1953 року вони стають власниками
будинку на Artesian, а вже 1969-ім році
родина Скибів переселюється до
престижної околиці в Harwood Heights.
В Америці, родину Лєни та Василя
Скиба Господь Бог благословив ще
трьома дітьми – Андрій, Галина та
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Валентина і вони були активним
членами
Громади
Української
Православної Церкви Святої Софії –
Лєна з своєю мамою пекли просфори і
Лєна співала в хорі Святої Софії, як
також
довгий
час
Лєна
Скиба
вчителювала у Громаді Святого Князя
Володимира.
Дорога
горем
прибита
родина
покійної, дорогі брати і сестри,
потішаймо себе тією дійсністю, що
новоспочила раба Божа Лєна була
вірною Господу Богу нашому, була
вірною до своєї Рідної Церкви і до
свого українського народу.
Покійна не може забрати нічого до
Царства Божого, лише може забрати з
собою добрі вчинки накоплені під час
свого земного життя.
Дорогі брати і сестри - помолимось,
щоб рабу Божу Лєну, наш милосердний
Господь Бог зустрів словами: «Добре,
слуго добра і вірна! Ти в малому була
вірна – увійди у радість Господа твого».
Царство Небесне і вічна їй пам’ять!

Dear sorrowing family and friends of
newly departed servant of God – Helen
Holyk!
You have lost the dearest member of
your family – mother, grandmother - a
true friend and a constant advisor and
companion, and Saint Andrew Ukrainian
Orthodox Church lost the dearest
member of our community.
Our Church teaches us to believe and to
love our Lord Jesus Christ and to follow
His teachings in order to gain the
salvation of our souls.
Our Lord Jesus Christ said: “I am the
resurrection and life, he who believes in
Me has the eternal life”.
In the Holy Gospel our Lord God does
not guarantees us a certain number of

years in this world. God only guarantees
us that those that believe in teaching of
our Lord Jesus Christ and love Him shall
live with Him forever in the Heavenly
Kingdom.
It is very difficult for us humans to fully
comprehend the importance what one
has accomplished rather than how long
one lives on this earth.
Seems that we give more importance on
life longevity rather than on the quality
and essence of our accomplishments
during our lives.
Our beloved sister in Christ Helen fell
asleep in the Lord on March 5 and our
Heavenly Father took her weary soul into
His Kingdom of Heaven.
The eternal life that God has prepared
for us in Heaven is impossible even to
imagine.
St. Paul wrote to Corinthians the
following: “Eye has not seen nor ear has
heard, not has it entered into the heart of
man, what things God has prepared for
those that believe in Him and love Him.
Further St. Paul writes: “I have fought a
good fight, I have finished the race, I have
kept my faith. Henceforth, there is laid up
for me the crown of righteousness, which
the Lord, the righteous judge, will award
me on that Day, and not only to me but
also to all who have loved His appearing”.
In the ancient Church it was customary
when a member of the congregation died,
his or her name was not removed from
the membership list, but, rather after the
name the following notation was added:
“Transferred to the Church in Heaven”.
We know that in the court of heaven we
shall see God face to face.
And what are the conditions that must
be fulfilled so one can enter the gates of
Heaven?
Speaking of the Last Judgment our Lord
says the following:”Then the King will say

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США 13-бер-18 Рік XX Число 377 c. 13

to those at His right, “Come, O blessed of
My Father, inherit the Kingdom prepared
for you for I was hungry and you gave Me
food, I was thirsty and you gave Me drink,
I was a stranger and you welcomed Me, I
was naked and you clothed Me, I was in
prison and you came to visit Me”.
These, then, are the entrance
requirements that must be presented at
the gates of Heaven. Feeding the hungry,
welcoming a complete stranger, clothing
the poor, visiting the sick – in short,
expressing our faith through the deeds of
Christian love.
We are absolutely sure that our
departed sister Helen fulfilled all of these
requirements.
Our sister Helen takes nothing with her
in the way of material possessions. None
of us can. She leaves behind something
more
important
than
material
possessions: a good name and a fine
family.
Helen Holyk was born on March 22,
1922 in the village of Volovodivka,
Lipovitz region, Vinnytska oblast in the
Cossack family of Ananin and Franya
Dobnia. Helen was the oldest child of four
siblings.
The family of Dobnia, were the
descendents of the famous Cossack that
fought along side of Hetman Bohdan
Khmelnitsky and due to they hard work
they were considered well to do.
The Dobnia family were living happy
and prosperous life in Ukraine, until the
Communist in 1933 confiscated all their
possessions, sent Helen’s father to
Siberia and separated Helen with her
siblings from their mother. Helen being
the oldest of four children had to forage
for herself and her siblings. Three of the
children survived the Artificial Famine that
starved to death more than 10 million
Ukrainians and unfortunately among the

10 million were her uncle and her younger
- three years old sister Nadia.
On the way to Siberia her father
managed to escape from the train and the
family was reunited.
Then in June 1941 the Germans
invaded Ukraine and they rounded up
young Ukrainian girls, as young as
fourteen years old, and sent them to
Germany as slave laborers.
Helen had a misfortune to be among
those young girls that were exploited by
the Germans as slave laborers.
After the end of the World war II Helen
meets her future husband - Roman Holyk
in the Displaced Persons camp and they
got married. The first born son Ihor was
born in Germany.
In 1951 they arrived in Chicago when
their son Ihor was three months old. Upon
arrival in the United States Ihor got sick
and unfortunately due to the lack of
proper medical care he passed away
when he was six months old.
As they adjusted to the life in the United
States the Holyk family was blessed with
son Victor in 1955 and in 1966 with son
Jerry.
Helen – pani Olenka was active
member of Saint Andrew Ukrainian
Orthodox Church and the Sisterhood, she
spent numerous hours making varenyky
for the benefit of the Saint Andrew
Ukrainian Orthodox Church. We will miss
her kindness and dedication. May the
Almighty bless her soul.
We shall pray that Merciful God accepts
the soul of the newly-departed servant of
God – OLENA into His Heavenly
Kingdom, where we shall one day meet
again.
May her memory be eternal!
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В катедрі Св. Андрія
ОХРЕЩЕНО
14 січня 2018 Елизавету Гладчук доньку
Іванни Семянів і Вадима Гладчук
4 лютого Лукяна Лещишина сина ієрея
Михайла і п/м Мар’яни Лещишин
11 березня Лукаса Данієла Шак сина
Оксани і Данієла Шак

ПОВІНЧАНО
27 січня 2018 Василя Бручко з
Христиною Брусіч
27 лютого 2018 Ігоря Канзак і Анну
Петріщак
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
1-го лютого Ганну Манько на цвинтарі
Святого Андрія
9-го лютого Валентину Дудка на цвинтарі
Святого Андрія
12 лютого Надію Бієлайчак-Горошко
8-го березня Лєну Скиба на цвинтарі
Святого Андрія
10-го березня Олену Голик на цвинтарі
Святого Андрія
12-го березня Гелен Руденко на Елмвуд
13-го березня Педро Буднік 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 377-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
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
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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 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, 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.
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