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Доповідь Святійшого
Патріарха Філарета на
конференції у
Європейському Парламенті

Шановна
пані
МакГіннес,
віцепрезидент Європейського Парламенту,
Шановний пане Хан, європейський
комісар, Шановні пані та панове –
депутати Європейського Парламенту,
Шановний пане посол Точицький,
представник
України
при
Європейському Союзі, Преосвященні
владики, Шановні пані та панове,
учасники та гості конференції, Дорогі
брати і сестри!
Враховуючи,
що
християни
продовжують святкувати Воскресіння
Христове,
хочу
всіх
привітати
традиційно: Христос Воскрес!
Найперше я хочу висловити вдячність
Європейській народній партії, її фракції
в Європарламенті, співголовам Робочої
групи з діалогу пану Ольбрихту та пану
Хольвені,
секретаріату
–
за
запрошення відвідати Європарламент,
взяти участь у цій конференції,
зустрітися
з
вами,
за
добре
підготовлену програму та організацію.
Я не вперше відвідую Європарламент –
це вже мій четвертий візит за останні
п’ять років. Що є свідченням спільної
зацікавленості
поглиблювати
і
розширювати діалог та співпрацю – як з
європейського боку, так і з боку
українського, зокрема з боку нашої
Церкви.
Під час нашого першого приїзду до

Брюсселю в березні 2013 р., в складі
делегації Ради Церков, ми доводили,
що Україна – це Європа. Ми казали – а
нас лише слухали. А тепер вже ніхто не
може піддати сумніву, що Україна –
невід’ємна частина Європи.
Ще понад тисячу років тому наш
народ зробив свій цивілізаційний вибір
– обрав європейську християнську
цивілізацію,
долучився
до
кола
європейських народів.
І мені приємно відзначити ряд наших
друзів, друзів України – церковною
нагородою, орденом, встановленим на
честь великого князя Володимира, який
хрестив Київську Русь-Україну та є
символом
нашого
європейського
вибору.
Християнська
віра,
Церква,
християнська
освіта
і
культура,
християнська традиція – без всього
цього ані історія, ані сучасність Європи
не можуть вважатися повними. Так
само і майбутнє Європи, в тому числі
майбутнє
України,
є
сферою
відповідальності для християн.
Зрозуміло, що не тільки для християн.
Але ми, як християни, в першу чергу
маємо
говорити
про
свою
відповідальність.
В чому полягає ця відповідальність?
Найперше в тому, щоби не лише
говорити про принципи та цінності, але
щоби жити за ними. Щоби на їхній
основі будувати життя своє, життя сім’ї,
місцевої громади, регіону, країни, життя
всієї європейської спільноти.
Бо
принципи
та
цінності
є
фундаментом, основою. А з Євангелія
ми знаємо, якою важливою є основа.
Бо дім, збудований на піску – не
встояв, коли сталася буря. А дім,
збудований на камені – встояв, хоча
навколо відбувалося стихійне лихо.
Європейська
народна
партія
є
християнсько-демократичною партією.
Тому ви, думаю, в першу чергу
погодитеся з тим фактом, що в основу
ідеї
Європейського
Союзу
були
покладені християнсько-демократичні
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цінності. Адже батьками-засновниками
ЄС стали такі визначні християнські
демократи, як Робер Шуман, Конрад
Аденауер, Альчіде де Гаспері та інші.
Ще недавно здавалося, що небо над
Європою є безхмарним. Але тепер всі
бачать, що «вітри повіяли, ріки
розлилися» – і Європа переживає
кризу. Зовнішні виклики та внутрішні
суперечності тривожать всіх нас,
європейців.
Щоби дім наш встояв – маємо
пам’ятати
про
його
справжній
фундамент, про справжні європейські
цінності, коріння яких – у християнстві
та в демократії.
Якщо будемо не лише пам’ятати про
них, але і жити ними, втілювати їх у
своїх щоденних справах, у суспільному
житті, в політиці, в економіці, в житті
держави – тоді зможемо протистояти
всім негараздам.
А якщо будемо миритися зі злом –
тоді не буде успіху. Бо якщо не
опиратися злу, не боротися з ним, не
зупиняти його – воно буде лише
поширюватися. Історія нацизму і
фашизму,
так
само
як
історія
більшовизму, є доказом цього. Якби
Європа не опиралася злу нацизму і злу
більшовизму – то і досі б народи
Європи були в рабстві та жили б у
стражданнях, під загрозою терору і
геноциду.
Як християни, ми повинні бути
миротворцями, бо так нам заповідав
Бог. Ми не повинні бажати війни. Але
це не означає, що коли зло веде війну
проти добра – ми маємо скласти руки,
не опиратися злу. Відомими є слова
англійського політика Едмунда Бьорка:
«Єдине, що потрібне для тріумфу зла,
– це щоби хороші люди нічого не
робили».
В чому ж ми бачимо зло для Європи –
і зло для України?
Найперше зло – порушення моралі.
Коли люди говорять одне – а роблять
інше. Коли говорять про гарні речі – а

роблять цілком протилежне.
Зрозуміло, що вся історія людства
наповнена такими прикладами. Ми
знаємо, що доки існує цей світ – буде
разом існувати зло і добро, і буде
боротьба між ними. Як писав Федір
Достоєвський:
«Диявол
з
Богом
бореться, а поле битви – серця
людей».
Але хоча ця боротьба для кожного з
нас триває все життя – це не означає,
що нам не треба боротися.
Треба боротися, і починати треба з
самих себе. Треба боротися з гріхами,
з неправдою в самих собі. Бо часто ми
заспокоюємо себе, що ми добрі, що ми
хочемо добра – а насправді чинимо
гріх, сприяємо гріху.
Ми бачимо, як особливо зараз
намагаються відкинути сам моральний
закон. Ніби немає морального закону, а
кожна людина сама для себе визначає,
що є моральним а що – ні. Називають
законним те, що суперечить правді,
суперечить Божественному закону.
Якщо справді кожен сам визначає, що
є правда, а що неправда, що є
моральним, а що є аморальним – тоді
на якій підставі взагалі існують закони?
Ми
знаходимося
в
парламенті
об’єднаної Європи. Тут складають і
приймають закони. Але ж є багато тих,
хто може сказати, що він проти, що він
не вважає прийнятий закон правильним
– а тому не буде його виконувати. Якщо
всі так стануть робити – то не буде ні
Європейського Союзу, ні держав, ні
самого людського суспільства. Буде
лише хаос, де кожен робитиме лише
вигідне для себе.
Але закони існують – подобаються
вони нам чи ні. Тому якщо ми не
хочемо, щоби наші суспільства і
держави поринули в хаос – нам
потрібно пам’ятати, що є Істина, є
Добро, є моральний закон. Що це –
об’єктивна реальність, з якою потрібно
узгоджувати наше життя.
Друге зло, яке нас особливо турбує –
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це корупція. Корупція означає –
руйнування. Бо це явище руйнує
суспільство і державу зсередини.
Корупція – це не тільки коли хтось дає
хабар або бере хабар. Бо часто саме
так сприймають корупцію – коли
людина, що має гроші, підкупає
чиновника, щоби отримати для себе
вигоду.
Так, це – корупція, і Україна особливо
страждає від неї. Так звана «культура
корупції» розвивалася у нас довго – в
часи Російської імперії, в часи СРСР.
Тому треба багато працювати, щоби
подолати корупцію.
І наша Церква гостро виступає проти
цього зла. Ми постійно робимо заяви,
засуджуючи корупцію, ми підтримуємо
реформи, які спрямовані на подолання
корупції. Ми будемо продовжувати цю
роботу. І ми вдячні, що Європа
допомагає нам. Бо якби Європа не
спонукала
Україну
боротися
з
корупцією – то нам самим це зло було
би важко побороти.
Але те, що в Україні є корупція, не
повинно ставати приводом для Європи
відвертатися від нас. Бо якщо Європа
під приводом наявності у нас корупції
перестане допомагати Україні – то хіба
від цього корупція зникне? Ні, не
зникне, а навпаки – лише посилиться.
Як Україна зможе швидше подолати
корупцію – сама чи разом з Європою?
Безперечно, що разом з Європою, бо у
вас є і досвід, і механізми, і можливість
впливати на події.
Однак корупція – це не лише підкуп
чиновників, не лише хабарі.
Є ще і політична корупція – це коли
політики обіцяють виборцям різні
блага, часто недосяжні, для того, щоби
досягнути влади. Коли замість того,
щоби працювати над вирішенням
проблем – шукають винних, і на цих
винних перекладають відповідальність.
Коли пропонують людям повірити, що
на складні питання – є дуже прості
відповіді.

Всі ми є свідками того, як в цілому в
Європі, так само і у нас в Україні,
зростають
різні популісти,
тобто
політики, які безвідповідально обіцяють
виборцям
легке
вирішення
усіх
проблем. І коли такі приходять до
влади – вони можуть на деякий час
навіть щось зробити приємне для
людей.
Але такі політики будують «дім на
піску», і перші ж випробування
показують, що такий шлях рано чи
пізно приводить до катастрофи.
Тому завдання всіх нас, – і Церкви, і
політиків, і неурядових організацій, і
вчених,
експертів
–
протистояти
політичній корупції, протистояти тим
силам, які підкупають суспільство
«солодкими обіцянками», а насправді
вирощують лише гіркі, шкідливі плоди.
Ще один спільний виклик і для
України, і для Європи – це зростання
цілого комплексу явищ, який влучно
назвали «національним егоїзмом».
Коли в об’єднаній Європі справи
йшли добре, коли економіка зростала,
коли від єдності всі бачили вигоду – то
виступали
за
спільну
Європу,
підтримували європейську ідею. А коли
зіткнулися з проблемами – то дуже
легко сказати, що це «не наші
проблеми, а чужі».
Ми повинні пам’ятати, що Європа –
наш спільний дім. Якщо в одній кімнаті
розпочнеться пожежа – загроза є для
всього дому. Якщо в одну квартиру
залізли злодії – то це не означає, що
всі решта мешканців дому – є в
безпеці. Або якщо на нижніх поверхах
повінь затоплює дім – що мешканці
верхніх
поверхів
можуть
не
турбуватися.
Наша спільна географія, історія,
культура, наше коріння – все це робить
нас єдиними, хоча ми залишаємося і
різноманітними. Тому нехай ніхто не
сподівається, що опираючись на ідеї
«національного
егоїзму»
зможе
закритися від спільних європейських
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проблем. Можна закрити кордони,
можна
відгородитися
економічно,
можна навіть сказати, що спільна
Європа не потрібна, та повернутися до
минулого, коли вона була поділена і
роздроблена. Але цей шлях не
вирішить проблем – лише може для
когось відкласти їх на деякий час.
Правильний шлях для кращої Європи
загалом і зокрема для кращої України –
шлях відповідальності та солідарності,
шлях єднання сил, а не їхнього
розпорошення.
Протягом вже більше чотирьох років
Україна бореться проти російської
агресії. З одного боку це є нібито наша
проблема – Путін напав на нашу
країну, а не на якусь з країн
Європейського Союзу.
Але чи означає це, що Європа може
почувати себе в безпеці? Ми бачимо,
що ні. Бо якщо би Європа почувала би
себе в безпеці – то не посилювала би
військовий захист у країнах Балтії, в
Польщі. А раз військовий захист там
збільшується – значить є розуміння
того, що агресор не зупиниться, якщо
навіть подолає Україну. Агресор піде
далі. І буде йти так далеко, як зможе.
Йтиме, доки його не зупинять.
Тому щоби в самому Європейському
Союзі не відчули, що таке війна – так,
як ми це відчуваємо зараз в Україні, –
потрібно, щоби Європа продовжувала
підтримувати Україну в боротьбі з
агресором.
І ми дякуємо Європейському Союзу,
що ви не зменшуєте санкції проти
агресора, ви не припиняєте допомагати
нам.
Дійсно, через санкції Європа втрачає
певні прибутки. І Росія постійно
говорить про це. Вона пропонує
обміняти відновлення бізнесу, торгівлі
– на те, щоби Європа віддала Кремлю
Україну. Але як я вже сказав – Україна
не є кінцевою метою Путіна і Кремля.
Їхня мета – відновити ту систему, яка
існувала після Ялтинської конференції,

тобто систему поділеного світу і
поділеної Європи.
Я
переконаний,
що
країни
Центральної Європи з так званого
«соціалістичного блоку», країни, які
були частиною СРСР, Німеччина, яка
була розділена – всі вони не забули, як
це – жити в поділеній Європі. Але також
інші країни не повинні забувати – як
жити в умовах постійної загрози війни,
в тому числі ядерної.
Поділена Європа не була мирною. Бо
і «Холодна війна», як і нинішня
«гібридна війна» – це теж війна.
Мирною може бути лише об’єднана
Європа.
Це
зрозуміли
наші
попередники, які після жаху Другої
Світової
війни
стали
на
шлях
примирення
і
єдності.
Нинішнє
покоління мабуть не так добре це
розуміє, бо знає про війну лише з
розповідей, з історії.
Я добре пам’ятаю, що таке війна.
Війна і зараз є там, на Донбасі, де моя
Батьківщина. Моє рідне село окуповане
Росією. Я знаю, яким цінним є мир.
І саме тому я знову і знову закликаю –
агресору потрібно опиратися. Бо
агресія – це зло. А примирення зі злом
– не приносить миру. Як не принесла
миру Європі «Мюнхенська угода», хоча
прем’єр Британії Чемберлен, який її
підписав, з радістю заявляв, що він
досягнув миру.
На завершення своєї промови я хотів
би торкнутися ще одного важливого
питання, яке зараз є особливо
актуальним. Це є питання визнання
незалежності Православної Церкви в
Україні.
Ви чули, що наша Церква і Українська
Автокефальна Православна Церква
звернулися до Вселенського Патріарха
Варфоломія з проханням видати
Томос, тобто урочистий акт, яким має
бути визнана Православна Церква в
Україні незалежною. Через цей акт ми,
як Українська Церква, отримуємо
можливість
увійти
в
офіційне
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спілкування з іншими Православними
Церквами.
Досі через штучну ізоляцію з боку
Росії та Московського Патріархату,
через їхній вплив у православних
країнах, наша Церква не має такого
офіційного спілкування. Хоча в Україні
нашій Церкві довіряє майже 38
відсотків населення, а це – близько 15
мільйонів. В той час як Московському
Патріархату довіряють лише близько
12 відсотків населення.
Зараз Україна залишається єдиною
країною з переважно православним
населенням, яка не має своєї визнаної
Помісної Церкви, хоча і добивається
такого визнання з часів відновлення
незалежності.
Тому наше прохання підтримав
Президент України та Парламент. Хочу
наголосити: не Президент чи держава є
ініціаторами
звернення
до
Вселенського Патріарха, а Церква. Бо
Москва зараз заявляє про втручання
держави у церковні справи – але ці
заяви є неправдою. Церковні справи
вирішуються між Церквами – між
Українською
Церквою
і
Константинопольським Патріархатом,
який є для нас Матір’ю-Церквою. Бо ми
від неї прийняли Хрещення і Київська
Митрополія понад сім століть була
частиною цієї Церкви, доки її не
анексувала Російська Церква в 1686 р.
Фактично процес, який ми зараз
розпочали,
нагадує
процес
європейської
інтеграції
України.
Пам’ятаєте, як Росія опиралася Угоді
про асоціацію між Україною та ЄС? Так
само зараз Москва опирається нашим
відносинам з Константинопольським
Патріархатом.
Адже добре усім видно, що Кремль
перетворив Московський Патріархат в
один
з
інструментів
поширення
ідеології «русского міра» – тієї ідеології,
яка є базою для агресії Москви і проти
України, і проти Грузії, і проти Молдови.
Тому незалежність Церкви в Україні від

впливу Кремля – це дуже важлива
складова перемоги над агресором в
гібридній війні. Бо Москва втратить ту
базу в українському суспільстві, яку
створює через пропаганду «русского
міра» в храмах. А на цю базу вона дуже
розраховує, сподіваючись на успіх
агресії.
Тому
ми
просимо,
щоби
і
Європейська
народна
партія,
і
Європейський Парламент та в цілому
Європейський Союз з розумінням
поставилися до цієї справи. На
Вселенського Патріарха та на інші
Православні Церкви, в тому числі в
країнах ЄС – у Греції, Румунії, Болгарії,
Кіпрі, Польщі, Чехії і Словаччині –
Москва зараз чинить тиск, щоби ці
Церкви не визнавали незалежність
Української Церкви і не встановили з
нами офіційного спілкування.
Зараз ми бачимо, що Патріарх
Варфоломій налаштований рішуче і він
готовий урочисто проголосити Томос
про
автокефалію,
визнати
нашу
Церкву, увійти з нею в спілкування.
Однак йому потрібна підтримка, в тому
числі ваша підтримка. Щоби він
відчував, що він не один у цій боротьбі.
Адже він є справжнім лідером
європейського
православ’я,
Православ’я не ворожого до Європи, як
його
інтерпретує
Москва,
а
Православ’я,
яке
разом
з
католицизмом та протестантизмом
складає християнський фундамент
Європи.
Я ще раз хочу подякувати всім, хто
присутній тут і хто сприяв організації
цієї конференції. Деякі інші аспекти
теми нашої зустрічі в своєму слові
висвітлить митрополит Епіфаній, також
я зможу відповісти на ваші питання.
Дякую всім за увагу.
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Вселенський Патріархат
розпочав процедуру щодо
Томосу української
автокефалії
19-20 квітня 2018 р. в Стамбулі у
резиденції Вселенського Патріарха в
районі Фанар відбулося засідання
Святого
і
Священного
Синоду
Константинопольського Патріархату.
Як раніше вже повідомляв Президент
України П. Порошенко, заступник глави
його Адміністрації Ростислав Павленко
в ці дні перебував у Стамбулі, де
передав офіційні звернення щодо
Томосу про автокефалію Православної
Церкви в Україні від єпископатів УПЦ
Київського Патріархату та УАПЦ, а
також від Президента України, яке було
підтримане рішенням Верховної Ради.
За підсумками роботи Синоду на
сайті
Патріархату
опубліковане
наступне повідомлення:
«Комюніке Святого і Священного
Синоду (22.04.2018)
Святий і Священний Синод під
головуванням
Його
Всесвятості
Вселенського Патріарха Варфоломія
завершив своє чергове засідання, яке
відбулося з четверга, 19 квітня, до
п'ятниці, 20 квітня. Всі питання порядку
денного були розглянуті та обговорені,
та прийняті відповідні рішення.
Відповідно до Божественних і Святих
Канонів, а також вікового церковного
порядку і Священного Передання,
Вселенський Патріархат зацікавлений в
збереженні всеправославної єдності та
турбується про Православні Церкви у
всьому світі, особливо Українського
Православного Народу, який отримав
від
Константинополя
спасительну
християнську віру і святе хрещення.
Таким чином, як істинна Матір Церква,
він розглянув питання, що стосуються
церковної ситуації в Україні, як це було
зроблено в попередніх синодальних

засіданнях, і отримав (прийняв) від
церковної і цивільної влади, які
представляють мільйони Українських
Православних Християн, - звернення,
яке вимагає надання (дарування)
автокефалії, вирішив тісно спілкуватися
та
координувати
зі
своїми
сестринськими
Православними
Церквами щодо цього питання.
У Вселенському Патріархаті, 22 квітня
2018 року.
Від Головного Секретаріату.»
КОМЕНТАР
1. Зазначене повідомлення засвідчує,
що усі звернення - церковні (від
українських архиєреїв) та світські (від
Президента, яке підтримав Парламент)
були офіційно прийняті до розгляду, що
є формальним початком процедури
проголошення Томосу.
2. Так як раніше було сповіщено, що
до Вселенського Патріарха звернулися
архієреї УПЦ Київського Патріархату і
УАПЦ в повному складі, важливо
відзначити,
що
саме
суб’єкти
звернення іменуються «церковною ...
владою, яка представляє мільйони
Українських Православних Християн».
Цим
повністю
спростовується
твердження
представників
Московського
Патріархату,
що
виключно
вони
представляють
Українське Православ’я. Зазначеним
повідомленням
Синоду
підтверджується,
що
мільйони
православних
християн
України
представляють ієрархи, які просять
Вселенського Патріарха видати Томос
про автокефалію.
3.
Вище
зазначеним
також
спростовується твердження, що лише
МП в Україні може звертатися з питань
автокефалії - як бачимо, Синод
прийняв до розгляду звернення від
УПЦ КП і УАПЦ, а також від
Президента і Парламенту, в той час як
Церква МПвУ такого звернення не
надсилала.
4. Синод ще раз підтвердив, що

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США 11-тра-18 Рік XX Число 380 c. 7

виключно
Константинопольський
Патріархат є Церквою-Матір’ю для
України, і як така Церква, а також як
Патріархат,
наділений
особливим
обов‘язом
всеправославного
піклування про порядок і єдність - він
бере до розгляду зазначені прохання
про
автокефалію.
Таким
чином
відкидається твердження Московського
Патріархату про те, що «українське
церковне питання» є його «внутрішнім
питанням» і не стосується компетенції
Вселенського Патріарха.
5. Синод засвідчив, що буде
інформувати інші Помісні Церкви та
координувати з ними свої зусилля - що
відповідає
підкресленому
вище
обов’язку
турбуватися
про
всеправославну єдність. Однак це
жодним чином не означає, що
Вселенський Патріарх зобов’язується
вирішувати це питання виключно «на
основі консенсусу», тобто лише за
згодою РПЦ, яка такої згоди, очевидно,
не дасть.
Підтвердженням того, що саме так у
Константинопольському
Патріархаті
розглядають
«інформування
і
координацію»
є
проведення
Всеправославного Собору на Криті
попри заперечення РПЦ і ще трьох
Церков.
6. Очевидно, що РПЦ буде вкрай
жорстко
реагувати
на
кроки
Константинопольського
Патріархату
щодо автокефалії Церкви в Україні,
тому
Вселенський
Патріарх
має
об’єктивно інформувати інші Церкви
про стан справ і разом з ними
протидіяти антиканонічним крокам з
Москви.
7. Важливо також зазначити, про що
не сказано у повідомленні: у жодний
спосіб окремо не згадується РПЦ чи її
представники в Україні, а також не
згадується
про
«розкол»
чи
«розділення» - що означає зміщення
акцентів
у
позиції
Фанару
від
констатації
негативних
аспектів

української проблематики, як це було
раніше, до висвітлення позитивних
тенденцій, якими є церковні та світські
звернення щодо автокефалії.
*

*
*
Враховуючи,
що
зазвичай
Константинопольський Синод взагалі
обмежується лише інформуванням про
свої
засідання
без
зазначення
подробиць - наведене вище комюніке
самим фактом своєї публікації є
вагомим позитивним сигналом про
істотні
зрушення
та
готовність
Вселенського Патріархату довести
розпочату
справу
до
логічного
позитивного завершення.
Наступне чергове засідання Синоду
очікується наприкінці травня цього
року.
Прес-центр Київської Патріархії

Патріарх Філарет у
Володимирі-Волинському:
Наша Церква буде міцною
основою Української
держави
У Володимирі-Волинському Святійший
Патріарх Філарет – вдруге. Вперше
Його Святість відвідував княже місто
у 1991 році на зорі становлення
незалежності Української держави.
Нині у місті створено єпископську
кафедру,
яку
очолює
єпископ
Володимир-Волинський і Турійській
Матфей.
У
кафедральному
соборі
Різдва
Христового
Святійший
Патріарх
Філарет, у співслужінні запрошенного
єпископату та духовенства, очолив
святкову Літургію, згодом поклав
квіти до стели загиблих у російськоукраїнській
війні
мешканців
Володимира-Волинського та району
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та відповів на запитання волинських
журналістів під час прес-конференції.
На
початку
прес-конференції
Патріарх Філарет зауважив, що
Володимир-Волинський – місто чисте
та красиве, а Богослужіння пройшло
дуже урочисто та молитовно.
– Ви нещодавно повернулися з
поїздки
до
Європейського
парламенту, які настрої там щодо
протистояння Московського та
Київського патріархатів?
– Ми були запрошені Європейською
народною партією з якою контактуємо
багато років. Прибули для того, щоб
просити
Європейський
Союз
підтримати Україну, аби санкції по
відношенні до Росії були продовжені.
Також просили підтримки Вселенського
Патріарха, тому що зараз на нього йде
дуже великий тиск із боку Москви.
Представники Московського патріарха
роз’їжджають по усіх Помісних Церквах
і агітують їх, щоб вони не підтримали
Вселенського Патріарха, який хоче
надати
Томос
про
Автокефалію
Української
Церкви.
Голова
Європейської
народної
партії
підготував лист і буде направлена
людина, яка поїде у Стамбул,
зустрінеться з Патріархом і вручить
йому цей лист. Це дуже важливо.
Нас
Москва
намагалася
всіляко
ізолювати від спілкування з різними
європейськими
інституціями
та
Церквами, щоб нас не приймали та не
визнавали. Але даремно вони це
роблять!
Як бачите, ми пробиваємо і з нами
готові спілкуватися, особливо тепер,
коли іде на Сході війна від закінчення
якої залежить і майбутнє Європи.
Москва, як агресор, на Україні не
зупиниться й піде далі на Польщу та
прибалтійські
республіки.
Тому
європейці це знають і підтримують
Україну.
–
Ви
сьогодні
неодноразово
зазначали, що на Вселенського

патріарха чиниться великий тиск,
як Ви вважаєте, чи вистачить
йому сили, аби витримати цей
тиск і надати довгоочікуваний
Томос про автокефалію?
– Для того, щоб він витримав, ми й
молимося. Господь сказав, якщо двоєтроє зберуться в ім’я Його і будуть
просити про будь-яку річ – Він зробить.
Ми віримо, що наша молитва буде
недаремною. Це – перше. А друге:
обставини, в яких опинився сьогодні
Патріарх Варфоломій, примушують
його зробити вибір. Тому ми віримо й
переконані,
що
документ
про
автокефалію Української Православної
Церкви буде.
– Чи будете Ви боротися за місце
керівника Єдиної Помісної Церкви?
– Боротися не буду, але думаю, що всі
підтримають.
– Ваша Святосте, хотілося би
почути Вашу думку з приводу
останніх подій навколо телеканалу
«Інтер», політика якого є далеко не
проукраїнською.
– Ми – господарі на своїй землі чи
вони? Ми! Як назвемо – це наше право.
Називати вулиці іменами людей, які
нам подобаються і які принесли
користь нашій Українській державі, –
наше право. З Москви підказок слухати
не будемо. Ми всі комуністичні вулиці в
Україні вже зліквідували.
– Як прості люди можуть своїми
діями сприяти аби у нас була одна
єдина Церква?
– Ті віруючі, які належать до
Московського патріархату, яких ввели в
оману і тепер, коли наша Церква буде
визнаною,
можуть
просто
приєднуватися. Тобто, у своїх парафіях
збиратися і визначатися: до якої
Церкви вони належать, якщо до
української, то повинні приєднатися до
нас, якщо хочуть до російської –
можуть належати до неї. Але треба
жити у мирі та злагоді. Ми не хочемо
насильно
об’єднувати
всіх
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православних в одну Церкву, бо це
буде Церква, в якій точитиметься
боротьба у середині. Ми хочемо, що
Українська
Церква
була
єдиною
всередині, бо коли вона буде такою, то
навіть, якщо поруч буде Російська
церква, то вона не буде впливати на
Українську Церкву.
Українська
Церква
буде
міцною
основою нашої Української держави.
Ми хочемо, щоб в Українській Церкві
об’єднання
відбувалося
в
дусі
християнської любові. Що це значить?
Коли об’єднаємося, ми не будемо
ділити – це наші, а це – не наші. Всі,
хто буде належати до Української
Церкви, – всі наші, хто би він не був
раніше.
Ми
повинні
виявити
християнську любов, бо вона єднає, а
гріх – роз’єднує. Ми маємо намір іти
дорогою любові та вільно приймати
владу Української Церкви.
– Чи відома Вам позиція інших
конфесій, зокрема греко-католиків,
щодо створення Єдиної Помісної
Церкви в Україні?
– Українська греко-католицька церква
підтримує об’єднання і про це заявив
Верховний Архієпископ Святослав.
Римо-католицькі єпископи України теж
підтримують, і підтримують навіть
протестантські церкви.
– Вже більше року проіснувала
новоутворена
ВолодимирВолинська єпархія, скажіть, будь
ласка, Ви ознайомилися з її
роботою чи задоволені нею?
– Раз утворили Володимир-Волинську
єпархію, отже, задоволені. Якби було
навпаки, то би не утворювали, а
утворивши, ми бачимо, що ця єпархія –
нормальна, така ж, як і всі інші єпархії.
Можливо, менша за розміром, але
церковне життя в ній проходить, як і у
всіх інших єпархіях, і ми це побачили
по тому, скільки людей було. Нас
задовольняє те, що храм не порожній, і
площа – не порожня, отже, життя цієї
єпархії – нормальне.

– Чи не здається Вам, що любов до
ворогів є ключем до вирішення
конфлікту на Донбасі, припинення
війни та подолання розбрату, який
є у нашій державі? Як можна
християнину виконати заповідь
любові до ворогів, коли на війні
ворогів треба вбивати?
– Любити треба кожну людину в тому
числі і ворога, але зло і гріх треба
ненавидіти. Це важко. Ось наприклад,
якщо ви тут згадуєте Путіна, він для
нас – ворог, бо убиває наших людей.
Не ми прийшли у Росію убивати росіян,
а Путін прислав своїх людей убивати
українців. Як повинен вести себе
християнин? Повинен захищати брата
свого, чи повинен бути байдужим?
Ворог нищить, а я з боку буду дивитися
як він нищить. Християнин повинен
відати своє життя і захистити свого
ближнього.
Ось ми покладали квіти до портретів
тих, хто віддав своє життя. Правильно
вони зробили, що віддали своє життя
чи не правильно? Правильно! Життя
своє віддали, і тому ми маємо
незалежну державу, а спекулювати
християнською любов’ю не треба.
Христос ясно сказав: «Люби ближнього
твого». А хто твій ближній? Той, хто
потребує допомоги. Жителі Донбасу
потребують нашої дороги, коли на них
напав ворог? Потребують. Велика
любов проявляється в тому, що житель
Володимира-Волинського,
Галичини,
Києва, Одеси життя віддав, аби
захистити брата свого на якого напав
агресор.
Агресор має право вбивати, а
християнин не має права захищатися?
Чому не має права захищатися? Чому
Російська Церква виступила проти
Гітлера? Убивала німців – вони теж
люди, але фашисти прийшли на нашу
землю як загарбники, тому ми їх і
вбивали, захищаючи невинних людей.
Багато брехні з Москви іде і багато хто
нею спокушається, а ми повинні вести
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народ дорогою правди, а не так, що ми
– за мир, а назвати агресора агресором
боїмося…
– Сьогодні на сході України є
багато священиків Московського
патріархату,
які
підтримують
бойовиків,
Чи
зможуть
такі
священики увійти до лона Єдиної
Помісної Церкви, якщо вони її
визнають?
– Якщо вони допомагають агресору і
сприяють йому в поневоленні районів
Донбасу, а потім прийдуть до нас і
скажуть: прийміть нас – як ми вчинимо?
Якщо вони не звершили злочинів – ми
забудемо про їхню належність і
приймемо, як своїх. Якщо вони
звершили злочини проти народу,
держави, то держава їх і буде судити.
– Чи були запрошенні представники
Московського
патріархату
на
сьогоднішню зустріч? І якби були,
чи не було би це кроком до
зближення у нашому місті?
– Не були тому, що не хочуть. Якби
хотіли – ми би запросили. Ось римокатолицький священик був – тому, що
хотів. І передайте їм, якщо хочуть – ми
з радістю їх зустрінемо!

ПАТРІАРХ АВТОКЕФАЛЬНОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
ОБИРАТИМЕТЬСЯ В
УКРАЇНІ
Президент України Петро Порошенко
заявляє,
що
в
разі
надання
Вселенським Патріархом Варфоломієм
Томосу про автокефалію православної
Церкви в Україні глава такої Церкви
обиратиметься в Україні. Про це
Порошенко
з
посиланням
на
домовленість
із
Вселенським
Патріархом сказав в ефірі програми
"Свобода слова" на телеканалі ICTV,
інформує УНІАН.

Порошенко наголосив, що справа
українців
обирати
Патріарха
автокефальної православної Церкви.
«Держава не буде визначати, хто буде
Патріархом нової Церкви, бо це не
державна справа. Не буде ніякого
«указуючого
перста»:
підтриймате
цього або не підтримайте цього», заявив він.
«Якщо ми не сприймаємо, щоб
затверджували українського керівника
Церкви, церковного єрарха у Москві. Це
також є чіткою домовленістю зі
Вселенським Патріархом, що Патріарх
української Церкви буде обиратися в
Україні», - підкреслив Порошенко.
За словами Президента, «функцію і
роль Матері-Церкви буде виконувати
Константинопольський Патріархат».
Він наголосив, що це важливо з точки
зору історичної справедливості. «Ми
просто повертаємось до історичної
справедливості», - cказав Порошенко і
нагадав,
що
найближчим
часом
святкуватиметься 1030-річчя Хрещення
України-Русі.
«Тоді, я хочу наголосити, ще не було
ніякої Російської Православної Церкви.
Якщо Константинопольська Церква є
Матір'ю-Церквою для України, то
українська Церква є Mатір'ю-Церквою
для Росії. Бо звідси пішла вона, а не
навпаки. І не може матір просити
незалежність в доньки», - заявив
Президент.
Глава
держави
наголосив,
що
важливо «не занурюватися в церковні
дискусії». «За історичною, духовною і
державною справедливістю Україна
виборола і заслужила право мати
українську
помісну
Церкву»,
підкреслив Порошенко.

«Московський план Б»?
За деякими ознаками можна зробити
висновок, що на випадок, коли РПЦ не
зможе перешкодити проголошенню
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Томосу про автокефалію Церкви в
Україні - у неї є «план Б».
Який умовно можна назвати «Антоній
Масендич-2». І полягає він у тому, що
«зло, яке неможливо подолати - треба
очолити».
У 1990-91 рр. саме так Москва
зробила з УАПЦ - проштовхнула до неї
Антонія Масендича, який за рік з
російських
архімандритів
став
українським
автокефальним
митрополитом і фактичним керівником
(адже Патріарх Мстислав проживав у
Америці). Митрополита Іоана, який
розпочинав автокефальний рух і
очолював перший Собор УАПЦ керуючий
справами
митрополит
Антоній вправно і швидко «витиснув».
А коли після смерті Патріарха
Мстислава
йому,
33-річному,
не
вдалося стати Патріархом (бо Собор не
схотів навіть розглядати питання про
зміну норми статуту щодо 40-річного
мінімального віку кандидата) - подався
назад до Росії, де його особисто
Алєксій
ІІ
зробив
«єпископом
Барнаульським» (помер зрадник 2000
року).
За цей тиждень я вже з десяток разів
почув у розмовах питання - чи не
спробує
РПЦ
«перехопити»
автокефальну Помісну Церкву, коли
побачить, що не може зупинити
надання Томосу?
І ще одне питання - чи не стоятимуть
за цією спробою ті самі особи, які зараз
по суті контролюють МП в Україні?
Історія свідчить, що такий намір, як
«план Б», може існувати. Тому пишу
це, щоб засвідчити: у Київському
Патріархаті історію Масендича не
забули.
Ми радо відкриті для всіх, хто хоча
зараз є в юрисдикції МП, але щиро
хоче будувати справді Помісну Церкву.
А ті, хто хотів би зіграти в «план Б»,
нехай
згадають,
якою
сумною
виявилася доля зрадника Масендича.

О. Коваленко. Навіщо
Патріарха Київського
запросили до
Європарламенту

У
рамках
підготовки
світової
громадськості до постання помісної
української автокефальної
церкви,
Патріарха Київського і Всієї РусиУкраїни
Філарета запросили
до
Європейського парламенту, найвищого
законодавчого органу ЄС. Це до
відома усім тим песимістам, що
сумніваються у правильності обраної
Президентом та Урядом України
стратегії та тактики з цього питання.
2 травня 2018 року глава Української
Православної
Церкви
Київського
Патріархату відслужить там молебень
за Україну. У Брюсселі Патріарх
Філарет
візьме
участь
у
двох
міжнародних конференціях: “Україна за
часів
незалежності:
погляд
Православної
церкви
Київського
патріархату
на
суспільство,
що
змінюється” та “Ціна російської агресії в
Україні: свідчення викрадень, тортур та
вбивств”.
Зрозуміло, що попередня інформація
про
подію
такого
масштабу
у
церковному житті України не могла не
посіяти паніку в рядах опонентів
української автокефальної церкви. У
єпархіях московського патріархату,
серед місцевих служителів цього
культу, розпочався стихійний рух
відмови від заповнення бланків під
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зверненням до Вселенського Патріарха
з проханням не створювати на основі
“розкольницьких
організацій”
автокефальну
церкву.
Особливого
розмаху ця ініціатива набула
у
Кам’янець-Подільській,
Київській
єпархіях УПЦ (МП) та на Волині.
Зокрема лідер групи “За Єдину
Помісну Церкву” Ярослава Міщенко
свідчить: “Я дякую священикам та
благочинним
Кам’янець-Подільської
єпархії, частково — Київської, за те,
що вони відмовилися від ганьби —
централізованого заповнення “листів
– ябєд” Святішому Варфоломію,
умовляючи
Його
не
“давати
розкольникам” визнання. Дуже цікаво,
що там відбувається на Волині”.
Доволі цікавих форм набув цей рух у
Херсонській єпархії УПЦ (МП). Там
священики
одного
з
приходів
влаштували
публічне
аутодафе
освячених
Онуфрієм
підписних
колективних кляуз.
Справа набула настільки широкого
розголосу
і,
напевно,
у
цього
позитивного почину знайшлося стільки
послідовників, що 30 квітня голова
Херсонської ОДА Андрій Гордєєв
змушений
був
закликати
священнослужителів різних релігійних
конфесій області до співпраці з
місцевою владою, щоб не допустити
радикальних проявів. І це у начебто
“благодатному”
для
поширення “русскага
міра”
українському півдні.
“…Ми з вами тут для того, щоб
наше покоління, майбутнє покоління
українців жили в духовному спокої… Ми
маємо поважати один одного і
зробити все, щоб у нашому регіоні не
було жодного радикального прояву. Це
все у наших руках, у наших з вами”, –
наголосив голова ОДА.
Він
підкреслив,
що
“вище
керівництво області… відвідує всі
храми, має повагу до всіх, і розраховує
на таку ж саму повагу”. Позиція голови

зрозуміла – не вистачало ще аби у
ввіреному йому хліборобському краї
запалали вогнища “єретичних творів”.
З огляду на події, що розгортаються,
все більше фахівців та науковців
схиляються до думки, що Вселенський
Патріарх
підпише
Томос
вже
найближчим часом. І швидше за все
його урочисто вручать на святкуванні
1030-ліття хрещення України-Руси.

НІКОЛИ НЕ ЗАБУВАЙМО
ГОЛОДОМОР-ГЕНОЦИД
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Донька Олега і Галі Федак і внучка
Ольги Федак, протоієрея Віктора
Полярного і паніматки Валентини –
Таня Федак, розповіла своєму дідусеві,
що під час навчання у класі про
Голокост вона запитала вчителя, чи він
знає про Геноцид Українського народу.
Він відповів, що дещо знає про голод
в Україні, але здивувався, що 14 літня
дівчинка знає про Геноцид тридцятих
років і вчитель попросив Таню Федак,
щоб вона описала про ГолодоморГеноцид Українського народу.
На прохання вчителя Таня Федак
вручила нижче поданий опис, який
вчитель Голокосту буде також читати в
кожній класі історії в CENTRAL MIDDLE
SCHOOL
in
Burlington,
Illinois.
Holodomor-Genocide article written by 8th
grade student Tanya Fedak:
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“I’m starving,” you say as you wait for
the server to deliver your food. Do you
even know what that means?
Over ten million people died from that
single word. STARVING.
In 1932, the Ukrainian Genocide named
Holodomor began when the leader of the
Soviet Union Joseph Stalin wanted all
Ukrainian dead. Out of handful of the
population who survived, my ancestors
were included.
In Kharkiv, my дідуня’s (dee-doo-nya;
grandpa) family was lucky that they
worked in factories. “Most that starved

were farmers,” he explains. “People who
worked in factories were given small
rations of bread by the government.” After
working long hours in poor conditions,
both parents would bring home just
enough bread to keep the family from
starving.
Not too far away, мy Тьотя Шура (tyotetya-shoo-ra; aunt shoora) had lost her
mother and brother to starvation. Her
father and her became beggars and spent
all day on the streets of Kharkiv.
At the exact same time in Poltava, my
бaбуня’s
(bah-boo-nya;
grandma)
ancestors were faced with the same
challenge of staying alive. All of their
wheat being stolen or burned by the
Russians, her mother took the brave
journey to Moscow – the capital of the
enemy country. There she sold her
beloved wedding ring to buy a single loaf
of bread. Once she disembarked the train
back in Ukraine, Russian soldiers
confiscated the bread, leaving her without
a wedding ring or food. From that moment
on, they ate grass or anything they could
find.
Even though they were deprived of
everything, they were lucky enough to
have their sanity left. My grandma’s
mother’s neighbors ended up killing their
own grandmother and eating her. She
tells me? “When people asked where the
grandma was because they hadn’t seen
her, the family replied by saying that they
killed and ate her willingly.” This was so
common that they explained their
reasoning without shame.
“Some parents,” she continues, “went
so crazy that they ate their own children.
My mother’s other neighbors ate
poisonous mushrooms and died from it.
That’s what starving does to you.”
When my grandma was born in 1938,
five years after the Holodomor, things
were still bad. Communists threw her
father out of the house. She says, “They
knocked on the door and he answered
without a shirt. They told him he needed
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to follow them, and my dad asked if he
could put on a shirt. They said, “No.” They
reason for arresting him was that his
father owned money they were looking
for. My grandma’s father tried explaining
that he was an orphan since thirteen, but
they wouldn’t listen. They then sent him
into army where the Germans soon took
him as a prisoner of war.
While doing labor for the Germans, he
had an accident where he lost three ribs.
Nobody would treat him until someone
stuck a tube where the ribs were missing,
keeping him alive. He was so sick that
they sent him home. God works in
mysterious ways.
Just when things started to seem
normal, they once again took a turn for
the worst.
When бабуня was four and her brother
was three, their whole family was trying to
escape due to the fact that Ukrainians
were still a target. They had little food
throughout the journey and her brother
cried out, “Mama I’m hungry!” Their
mother tried explaining to him that he
couldn’t eat anything, and he said with an
attitude, “Well, I’m going to eat nothing!”
бaбуня still finds this the funniest thing
because he had no idea what he was
saying. Her sense of humor disappeared
when sharing this next part of the story.
Her brother then made it known that he
was tired of walking so they place him
into a wagon. The Germans were
retreating and were headed in the same
direction as them. The Germans were
traveling at such an immense speed that
they ran into her brother‘s wagon. As he
cried out, “Help,” they ran over him.
Those were his last words. My
grandmother who was an infant and didn’t
understand that just took place before her
eyes proceeded to bury her brother next
to the nearby river. They then continued
their journey from Ukraine to Germany
(now without her brother) by foot, too
scared to use a wagon.
My grandparents understand that you

can’t change history and rewrite
Holodomor, but they don’t think it’s fair
that some genocides have more
popularity than others. In the holocaust
six million members of the Jewish
community died while over ten million
Ukrainian died in Holodomor and nobody
could name that genocide. They ask
“Why do you only study one? They cry,
they cry. Other nationalities don’t care
what happened.”
When showing my grandpa the small
memorial Washington D.C. has for
Holodomor, he proudly smiled. “For
something that nobody knows anything
about, it’s the least they could do.”

ВІРЯН КИЇВСЬКОГО
ПАТРІАРХАТУ ВДВІЧІ
БІЛЬШЕ, НІЖ
МОСКОВСЬКОГО – ЦЕНТР
РАЗУМКОВА
В Україні прихожанами УПЦ КП
вважають себе 28.7% опитаних, а УПЦ
(МП) лише 12.8%. Причому з року в рік
доля вірян Київського Патріархату
збільшується (з 15.1% у 2010 р. до
теперішніх
показників),
а
частка
послідовників
Московського
Патріархату зменшується (з 23.6% до
нинішніх за той же період часу). Такі
дані представив Центр Разумкова, —
передає власкор РІСУ.
Засідання Центру Разумкова
Традиційно
популярною
самоідентифікацією
є
«просто
православний». Такими себе вважають
майже кожен четвертий (23.4%).
Сукупно
православні
стабільно
становлять приблизно 2/3 населення. В
той же час в цьому році зафіксовано
найнижчий показник серед вірян УАПЦ
– лише 0.3%. Така сама доля і в
мусульман – вони взагалі не потрапили
до опитування.
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Проте на цьому фоні стали помітніші
протестанти.
У
них
зафіксовано
найвищу «присутність» за всі роки
опитувань – 2.2%, а також до їхніх лав
прийнято зараховувати тих, хто вважає
себе просто християнином. Таких цього
року
7.7%.
Рекордну
кількість
продемонстрували греко-католики –
9,4% на фоні середніх 7,1%.
В Україні є також частина тих, хто
себе не ідентифікує ні з якою релігією.
Проте цього року ця група показала
найнижчий результат за всі роки
опитувань – 11%.
На фоні зростання кількості вірних
УПЦ КП збільшився рейтинг Патріарха
Філарета. Нині баланс між довірою та
недовірою
становить
+23%.
В
митрополита
Онуфрія
відповідний
баланс всього лише +5,9%, в очільника
УГКЦ архиєп. Святослава +13,1%, а в
митрополита Макарія +7,3%. Єдиним,
кому не довіряють – патріарх Кирило. В
нього співвідношення -29,3%, більше
того це найбільший антирейтинг
очільника РПЦ протягом всіх років
опитувань в Україні.
Цього
року
соціологи
окрім
стандартного питання про довіру
Церкві вирішили деталізувати, якій
саме Церкві довіряють українці. Так,
Київському Патріархату довіряє 37.8%
опитаних, УПЦ (МП) – 11.7%, ГрекоКатолицькій
Церкві
–
9.2%,
євангельським християнським церквам
– 1.9%, УАПЦ – 0.9%, а РимоКатолицькій Церкві – 0.5%. При цьому
кожен п’ятий не довіряє жодній церкві.
Нагадаємо, сьогодні Центр Разумкова
презентував результати соціологічного
дослідження «Особливості релігійного і
церковно-релігійного самовизначення
українських громадян: тенденції 20102018 рр.». Опитування проведено з 23
по 28 березня 2018 р. по всій території
України за виключенням тимчасово
анексованої АР Крим та окупованих
районів
Донецької
і
Луганської
областей. Опитано 2016 респондентів

віком від 18 років, теоретична похибка
не більше 2.3%.

10 відповідей священика
про Українську
Автокефалію
Прот.Євген
Мільйони громадян України чекають
на рішення Синоду Вселенського
патріархату. Від нього залежатиме, чи
матиме
Україна
автокефальну
Православну Церкву, яку визнаватиме
Всесвітнє Православ’я. Чому це так
важливо? Тому що з томосом
(дозволом)
на
автокефалію
Православній Церкві в Україні вже не
закидатимуть
неканонічність,
вона
позбудеться ізоляції у православному
світі. І хоча про об’єднання всіх без
винят ку Українських Православних
Церков в одній Церкві поки що
говорити зарано, офіційне визнання
патріаршого
устрою
Української
Православної Церкви дуже важливе.
Ми зібрали 10 найважливіших запитань
про єдину українську Церкву. Вашій
увазі розмова з протоієреєм Євгеном
Заплетнюком, ключарем кафедрального собору свв.Костянтина та Єлени,
м.Тернополя, відомим публіцистом і
релігійним діячем.
1. Що таке автокефалія, коли
виникло це поняття? І що означає
автокефалія
для
Української
Церкви?
Автокефалія – це незалежний устрій
в управлінні. (Автос – сам, кефалос –
голова). Це найдревніша форма
керування церквою, яка має корінням
ще апостольські часи. Кожна окрема
парафія в давнину підпорядкувалася
лише власному єпископу, який її
очолював. Такі парафії, чи кажучи тією
мовою – «церкви», були незалежними
одна від одної, іншими словами вони
були автокефальними чи помісними
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(місцевими, незалежними від інших). І
лише з плином часу та поширенням
християнства по імперії, а також із
зміною самого становища Церкви
Христової у ній, змінився й характер
стосунків між окремими парафіями.
Столичні, більш численні та заможні
парафії, часто отримували більше
привілеїв ніж маленькі й сільські.
А згодом
столичні
єпископи
–
митрополити отримали владу над
регіональними. А далі – митрополії
поєднувалися навколо патріархатів. З
плином часу розвинуті та розкинуті по
всьому світу Православні Церкви
домовилися між собою про свій статус
та диптих – своєрідний рейтинг
авторитетності
церковних
кафедр
відповідно до часу свого заснування та
ролі
в
утвердженні
Святого
Православ’я. І хоча, не всім існуючий
рейтинг до вподоби, він будучи чи не
найбільш абсурдною справою Церкві,
залишається причиною до суперечок.
Для нашої Церкви автокефалія – це
узаконення
власної
церковної
незалежності, при якій нашу Церкву
внесуть у диптихи відповідно до
історичної справедливості. Нині, як ми
знаємо, свої претензії на церковну
юрисдикцію (зону дії власного права) в
Україні і далі вперто відстоює Москва.
2.
Чим автокефальні
Церкви
відрізняються від автономних? І чи
Київська
митрополія
до
підпорядкування
Московському
Патріархату була автокефальною?
Автокефальна (Помісна) Церква це
Церква, яка сама керує власними
справами, без втручання чужоземного
закордонного
центру.
Автономна
церква хоча і декларує в свої назві
авто-номос – самозаконня, у дійсності,
це завжди церква підлегла, хоча часто
має і власний керівний центр, синод чи
інші атрибути помісності. Все ж, усі
ключові рішення така Церква має
узгоджувати зі своїми начальниками за
кордоном.
Іноді вони
й
дійсно

приймають власні закони для себе, але
для того, щоб вони вступили в дію, їх
треба затвердити «згори». Водночас,
автономні церкви фактично є частиною
якоїсь більшої церкви. Зокрема, УПЦ
Московського Патріархату є залежні від
рішень синоду Російської Православної
Церкви, а українці греко-католики свої
рішення мають затверджувати в Італії
(в Римі, у папи). Київська митрополія
Константинопольського Патріархату до
часу захоплення її Москвою була
автономною,
з
усіма
ознаками
автокефальної.
Зокрема,
наш
митрополит мав печатку, яку мали
тільки глави інших помісних церков, а
також, у силу політичних обставин де
факто керував церквою самостійно, бо
Царгород, що постійно страждав від
зовнішніх ворогів був ослаблений, і
втручатися в справи інших держав не
мав можливості. Хоча, безумовно, деюре, Томосу українці не мали, скільки
століть не просили. Зате, наших,
українських
священиків
США
та
Канади, Англії та Європи було
прийнято
до
списку
кліриків
Вселенської
Церкви
на
правах
автономії уже в XX cт. Мова про Томос
так реально, як нині ще ніколи не йшла.
Хоча можна згадати про Томос
наданий Польській Церкві. Напевне,
його дія могла б поширюватися й на ті
землі, що колись належали Україні.
Але, не будемо так глибоко.
3. Що таке Томос про автокефалію
Православної Церкви в Україні?
Томос – це грамота про отримання
певною Помісною Церквою законної
незалежності.
Церква-мати,
яка
засновує Церкву в конкретному місці, в
силу обставин вирішує «відпустити» її,
для подальшого самостійного служіння
Богу та ввіреному народу. Немає
сталих правил як це відбувається –
кожного разу це має свої нюанси,
залежно
від
геополітичних
та
політичних інтересів народу, так і
кіріархальної церкви.

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США 11-тра-18 Рік XX Число 380 c. 17

4. Що зміниться після надання
Томосу
Константинопольським
Патріархом
для
звичайних
православних парафіян і загалом
для
Православної
Церкви?
Нічого. Ми й сьогодні не сумніваємося,
що наша молитва почута Богом, а всі
наші Таїнства та священнодійства є
дійсними. Наш Томос – це можливість
налагоджувати співпрацю і іншими
православними церквами світу на
рівних правах. До цього часу Москва
всіляко блокує наші контакти та
перешкоджає нашому духовенству та
мирянам із іншими братськими нам
православними народами та країнами.
5. Яких саме Церков стосується
Томос
про
Помісну
Церкву?
Томос
Українській
Церкві
стосуватиметься насамперед нашого
особистого статусу. Однак, це буде
цілком конкретне свідчення нашої
присутності в православному світі. Не
варто
забувати,
що
об’єднання
Православна Церква в Україні стане
одним із лідерів. Звичайно, це не
коректно говорити в руслі розмови що
природу Церкви, але надана нам
легітимність значно поміняє всію
існуючу геополітичну карту світу.
Пріорітети будуть змінені, особливо в
становищі Москви.

Згуртувати на даний момент часу
Українську Церкву може лише одна
людина
6. Що буде з УПЦ МП після надання
Томосу?
Як демократична та цивілізована

держава Європи, Україна не може та
не має бажання утискати чиїсь права.
Чи то гомосексуалістів, чи то віруючих
московського
патріархату.
Однак,
безумовно,
сучасне
пануюче
становище церкви держави-агресора,
яке особливо зміцнилося за часів
Януковича, повинне бути переглянуте.
Ні для кого не є таємниця, що саме
завдяки агентам російських спецслужб,
впроваджених серед духовенства УПЦ
МП, і почалося захоплення Криму та
війна на Донбасі. Вже досить Кремлю
нами керувати. Звичайно, насильно
ніхто нікого до нової Церкви гнати не
буде. Однак, втрачена монополія на
канонічність
безумовно
завдасть
нищівного удару по Москві.
7. Чи нададуть Томос, якщо УПЦ
МП буде проти?
Власне, про це й мова. Москва
категорично проти цього. Станом на
сьогодні,
РПЦ
є
набільшою
православною церквою в світі, оскільки
своєю паствою справедливо вважає
всіх приналежних до УПЦ МП. Без
України Російська Православна Церква
перестає бути лідером. І не лише
поступається
в
диптихам
іншим
патріархатам, але й змушена буде
поступитися й Київському. Про що не
тільки ми всі давно мріємо, але
вимагає чого істрична справедливість і
здоровий глузд..
8. Кому будуть належати основні
православні
святині
(КиєвоПечерська,
Почаївська
лавра)?
На даний момент мова про це ще не
ведеться. Ділити не впійманого зайця –
ознака недалекого розуму. Тим не
менше, останні політичні та церковнополітичні події в Україна та світі все
більше схиляють до висновку, що
церква-окупант переживає свої останні
роки розквіту в нашій державі. Її
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авторитет занепадає, а середній вік
віруючих зростає. Москва в Україні
немає перспективи. І це очевидний
факт. Звичайно, лаври і надалі можуть
заселятися «гостями»
з
Румунії,
Молдови чи Росії, як це робиться
тепер. Однак, наскільки їм буде
комфортно тут перебувати – покаже
час.
9. Чи обиратимуть Главу Помісної
Церкви і як це мало б відбуватися?
На даний момент такі питання,
очевидно, взагалі не вирішувалися, або
вирішувалися
кулуарно.
Пересічні
споглядачі не мають багато інформації
про це. Однак, очевидно, що рано чи
пізно
така
інтронізація
повинна
відбутися. Все залежить від умов, які
запропонує
Константинополь.
Побачимо,
що
вони
будуть
пропонувати. З точки зору вірних нашої
Церкви, як і мене особисто, особа
Святійшого Патріарха Філарета на
даний
час
немає
альтернативи.
Звичайно, як то кажуть, «і незамінних
замінювали.
І
неповторних
перевершили». Однак, навіть на мій
скромний
двадцятирічний
досіід
служіння в церкві в сані священика, а
також,
доволі
тривалі
особисті
знайомства з ієрахами українських
церков однозначно свідчить, що на
даний час, якщо буде можливість, а
Святіший Владика Філарет прийме
вибір Церкви, це було б найкраще
рішення для всіх нас, а не лише для
Його
Святості
особисто.
Інші
кандидатури можуть бути вибором
конкретної
групи
людей.
Однак,
найбільше
згуртувати
на
даний
момент часу церкву може лише одна
людина.
10. Чи проголошення Помісної
Православної Церкви в Україні у
якийсь спосіб може мати вплив на

вірних

інших конфесій, зокрема,
УГКЦ, РКЦ, протестантів? (чомусь вірні
інших конфесій не розуміють, що це
стосується лише православних).
Як не прикро констатувати, наші братикатолики
виступають
прямо
чи
опосередковано
проти
цього
об’єднання. Не потрібно сумніватися,
що різні церкви це все одно в тій чи
іншій мірі конкуренти чи навіть
опоненти,
вороги.
Попри
всю
красномовну та люб’язну лексику.
Зауважте, що ніхто не хоче мати
справи з сильними і дружніми
ворогами. Краще поділені на кусочки,
слабкі та пересварені між собою
уламки. Як відомо, Ватикан всіляко
підтримує Москву, чим суттєво грає
проти України. Він у свою чергу
розцінює нашу державу, як свою
власну канонічну територію, ділячи її з
Москвою. Окрім того, порушення
православними
ідеї
власного
патріархату, рано чи пізно, неминуче
піднесе (пригадає, забуту з часів
Шептицького та Йосифа Сліпого) цю ж
ідею й у греко-католиків. На даний
момент УГКЦ це церква зі статусом
«верховної архієпископії», а власний
титул предстоятеля «патріарх» є лише
чисто декоративним, і не відповідає
католицьким канонам. Ватикан вирішив
не «будити лихо», а всі експерти,
священики та коментатори з УГКЦ
категорично виступають проти Томосу,
бо мають власні плани на Україну, які
не збудуться коли ми будемо єдині та
сильні. І саме тому, нам краще мати
Томос, аніж його не мати.
За
матеріалами
газети
“Експрес”, №17
(9749)
26.04
—
3.05.2018
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ЩО ПИШУТЬ НАШІ ЧИТАЧІ

Марія Товстопят - Gilmore, California

Вельмишановний Отче Полярний!
Будь ласка висилайте Бюлетень на
адресу п. Надії Лихолоб з ЦДАЗУ
(Центральний
Державний
Архів
Зарубіжної Україніки) в Києві. Вона там
головним архівістом. Я туди вислала
кілька пачок з архіву Петра Матули і
книжки і при тому Ваш Бюлетень.
То вона дуже гарно його оцінила і
зацікавлена
отримати
електронну
версію Бюлетня.
Як що це можливо – будь ласка
додайте її до свого адресара. Її
електронна адреса:Nadia Lyxolob: nilnad@ukr.net.
Прикладаю чек – мою пожертву на
Бюлетень – $100 – в св. п. Петра
Матули.
Події в Україні є дуже обнадіюючі.
Може
ми
таки
дістанемо
–
Автокефалію! Дай Боже!
З пошаною, Оля Матула.
На все добре Вам і успіху в усьому!

Першого травня цього року, у Катедрі
Святого Апостола Андрія Первозваного
Української
Православної
Церкви
Київського
Патріархату
в
міcті
Блумінгдейл прот. Віктор Полярний
звершив Заупокійну Панахиду за спокій
душі раба Божого Івана.

СУМНА І БОЛЮЧА РІЧНИЦЯ
Українська
Православна
Церква
вважає важливі дні після упокоєння:
третій, дев’ятий, сороковий і роковини
спочилого.
Першого травня 2017 року відійшов у
вічність бл.п. ІВАН ФЕДОРОВИЧ
ГНИП залишивши горем прибитих
родину, друзів і українське суспільство
взагалі.
Висилаю $50 доларів на панахиду і
блаженну пам’ять Івана Федоровича
Гнип.
Іван і Марія Гнип своєю фінансовою
допомогою в Україні і поза її межами
показали всім нам, як треба любити
своїх людей.
Вже минув цілий рік як Івана
Федоровича немає серед живих, але
він живий в серцях свого народу.

Замість квітів на могилу бл. п. Івана
Федоровича родина і друзі жертвують
на
нев’янучий
вінок
Прес-фонду
Інформаційного Бюлетня:
Марія Гнип
50 дол.
Марія Савеленко Гнип
50 дол.
Марія Товстопят
50 дол.
Родина др. Михайла Темника 50 дол.
ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ І ЦАРСТВО
НЕБЕСНЕ!

ШАНОВНА РОДИНА!
Трагедію, що сталася у Вашій Родині
не втішити і не вгамувати ніякими
словами.
Несподівао для нас усіх, вслід за
журавлиними ключами, відлетів у вирій
Вічності Ваш і наш крилатий Журавель,
залишивши усіх у розпачі і смутку.
Голосить і не спить душа Родини:
- за відданим чоловіком, сім’янином і
великим господарем п. Марії Гнип
(Злиденної);
- улюбленим Батьком своїх синів
Григорія, Петра і дочки Галини;
- добрим свекром невістки Лілії Гнип
(Вермонт);
- вельми шановним тестем зятя
Михайла Темника, про якого п. Іван
нещодавно
говорив,
що
він
–
найкращий зять у всьому білому світі;
- безмежно люблячим Дідусем онуків:
Марії, Марка, Наталії, Христини,
Катерини, Стефанії, якими він пишався,
мов коштовними самоцвітами;
- а також за єдиним рідним Братом п.
Марії Савеленко (Гнип).
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В особі п. Гнипа І. ми, і уся громада
української діаспори, втратили вірного
побратима і яскраву особистість.
Шановна Родино!
Ваша трагедія – це й наша трагедія,
наша спільна скорбота і наші сльози.
Ми втратили Людину, яка упродовж
життя шанувала, берегла і відстоювала
християнські ціннності.
Ще змолоду, разом з українською
громадою,
він
активно
будував
православні храми, а пізніше – ставав
їхнім щедрим спонсором. Навіть
нещонедавно
профінансував
будівництво храму, у колисці свого
роду – місті Обухові, що в Україні.
Стоїть красивий і велични храм на
високому пагорбі, мов пам’ятник світлій
постаті п. Гнипа І.
Він усе життя провів у молитвах за
Сім’ю, Родину, Україну – за її Долю і
допомагав, допомогав, допомогав. Був
спонсором
видавництва
журналу
«Бористень», що у місті Дніпро,
меценатом і благодійником бідних,
усиротілих, нужденних і знедолених.
Тернистий життєвий шлях минулого
не спустоншив його душі, не зробив
байдужою і не озлобив.
Вона вщерть наповнилась добром,
красою і лбов’ю до людей і безталанної
України.
Пан Гнип І. любив життя. Живучи на
чужині – він ніколи не цурався
національних
цінностей:
культури,
звичаїв та обрядів українців.
Був закоханий у поезію, гумор і
особливо у пісні. Усе життя співав у
храмових хорах, за роботою, під час
дозвілля. Пісня була його Долею і його
наснагою.
У далеко не повних перерахованих
чеснотах п. Гнип І. – глибокий зміст і
сенс його патріотизму, національних і
суто людських цінностей.
Його життя – яскравий приклад
людської гідності і добропорядності.
Прийми, Боже, душу п. Гнипа І. у свою
обитель і посели його у Царстві Своїм

там, де праведники спочивають.
Його земний шлях завершивсмя та
пам’ять про нього не згасне, вона
залишиться з нами назавжди.
Засвідчуємо свою готовність прийти
на допомогу Родині при потребі.
Дай, Боже сили їм витримати тягар
нещастя, що звалилось на їхню Долю.
З глибоким сумом і співчуттям –
Катерина, Сергій, Олесь, Роман,
Андрійчик,
Батьки – Лідія і Анатолій Злиденні.
05.01.2017 р.

В катедрі Св. Андрія
ОХРЕЩЕНО
22 квітня Марка Венгер сина Ольги
Віняк і Рлега Венгер
ПОВІНЧАНО
14 квітня 2018 Сергія Зиков і Оксана
Целинко
Многі і щасливі літа всім, що прийняли
Божественні Таїнства у Катедрі Святого
Андрія!
В Катедрі Святого Апостола Андрія
Первозваного Божественна Літургія
відправляється кожної неділі і
Дванадесятих Святах о 10:00 годині ранку.
Ласкаво просимо помолитися разом з
нами за мир, злагоду та Божу
благодать в Україні.
ПОХОРОНЕНО
21-го квітня Аркадія Мороко на цвинтарі
Святого Андрія
1-го травня Віру Базарний на цвинтарі
Святого Андрія
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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 380-е число нашого
видання. Сердечно дякуємо
жертводавцям на видавничий фонд
“Інформаційного Бюлетня”:
26,160 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
2,385 Марія Савеленко Гнип
2,350 Марія Товстопят
2,250 Лариса і бл.п. Андрій Івашко
2,215 Раїса і Євген Дикун
2,200 Надія і Олександер Северин
2,060 бл.п. Віталій і бл.п. Катерина Шумаков
1,950 Тамара і бл.п. Василь Дудка – Канада
1,825 бл.п. Ляля і бл.п. Юрій Вибачинський
1,790 Іванка і бл.п. Іван Богданів
1,725 Люба і бл.п. Володимир Шипілка
1,650 Катя і др. В’ячеслав Вестон
1,600 бл.п. Паша і Микола Таран
1,405 Анна і Олег Федак
1,395 Галина і Олексій Воскобійник
1,375 бл.п. Галина Черінь Паньків і Інна Момотюк
1,350 Maрія і бл.п. Петро Салівон
1,335 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 Ольга і бл.п. Петро Матула, 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 бл.п. Антоніна і Леонід Гусак, Анна і бл.п. Тихон
Кульбіда, Ніна і Михайло Ґлавчеф, Валентина і бл.п.
Андрій Опанащук
920 Галина і бл.п. др. Михайло Воскобійник
910 бл.п. Надія і бл.п. Анатолій Фалько,
900 Марія і Петро Новик, Віра і Юрій Капустянські
856 Александра і Віктор Братків
850 Ольга і бл.п. Юрій Вермонт, Лідія і др. Петро Шаєнко
840 Віра Самодіна

800, бл.п. Стефан і бл.п.Тамара Фаберовська
780 «САМОПОМІЧ» Українсько-Американська Федеральна
Кредитова Спілка - Чикаго
770 Парафія Святої Тройці - Норт Роялтон, Огайо
760 бл.п. Юрій Сиволап
750 бл.п. Людмила і бл.п. Євстахій Мазяр
745 Лідія Овечко
720 Соня Ґавірко, бл.п. Таня і бл.п. Яків Сененко
700 бл.п. Надія Лотоцька, бл.п. Леся і бл.п. Микола
Дудка
660 бл.п. Марія і Микола Андріянів
651 бл.п. Катерина Васильченко
650 Ольга Петрончак, Петро Корнієнко
615 бл.п. Іван і Сусана Білобронь
610 Андрій Загура
605 бл.п. Юрій Шеляк
600 Леся Татарко, Ukrainian National Federal Credit Union New York
580 Євгенія Громницька
570 бл.п. п/м. Олена і бл.п. архєп. Степан Біляк
550 Валентина і Володимир Мантика, Леся і бл.п. Іван
Мельник,
525 бл.п. Галина Білоус
500 Парафія Св. Михаїла, Юніондейл, “О.Л.”, Стефан
Матковський, бл.п. Марія і бл.п. Михайло Сущенко, Марія і
Василь Краснобрижий, Оля Лак, Наталія і Арнольд Бірко
480 Анна Боровик
475 Валентина і Микола Міщенко
470 п/м Валентина i прот. Віктор Полярний
460 бл.п. Александра і бл.п. Михайло Ґабер
450 Ліда і Тарас Кохно, Алла і бл.п. Ігор Черний
400 Віра і бл.п.Василь Швець, Ярослав Сидоренко, Леся і
Юрій Мацик, бл.п. Олександра і Василь Дорошенко
390 Елізабет і Микола Ляшенко
385 бл.п. Анна і Петро Макуха
375 Афанасія і Михайло Рачкевич
365 Віра і бл.п. Василь Масланчук
360 Наталка і бл.п. Антін Угляр
350 Микола Сороколіт, Лариса і др. Анатолій Вальков, Ольга
Фрит
345 Ліліана і Григорій Гнип
330 Любов і Борис Журa, Марія Кравець
325 Марія і Микола Барнай
305 Христя і Ярослав Верещак
300 Парафія Святої Покрови, Чикаго, Марія і Йосип Серна,
Александер Власенко, Анна і Микола Кучеренко
295 Петро Гнип
280 Галина і бл.п. Славко Лин
275 Валентина і Віктор Бабанський, Раїса і бл.п. Валентин
Кохно
260 бл.п. Ольга Басараб
250 Раїса Мачула, Галина і Роман Боднар
240 Леся Марченко
220 Раїса Шлеґа
200 Маруся і Іван Міщенко, ієрей Олег і п/м. Роксоляна
Сацюк, Лариса і Стефан Андрусяк-Ємець, Сестрицтво
Святої Софії при Катедрі Святого Андрія, Блумінгдейл, бл.п.
Клавдія Люба і бл.п. Василь Мирутенко, Леся і др.
Теодор Костюк, Ліда і др. Василь Трухлий, бл.п. Лідія
Щербак, Тамара і бл.п. Бруно Моске, Іван Деркач, Надія і
Володимир Сулим, Елеонорa і Теодор Бабій, Іван Тищенко
180 Maрія і Юрко Бурлій
175 Елізабет і Юрій Ємець, Стефані і Валентин Ємець,
Ольга Федак
160 Ана Столець, Ізаура і Володимир Хремко
150 Катерина і Василь Вільчинський, Марія і Олександер
Багнівський, Борис Кучинський, бл.п. Софія Барусев
140 Марія Сулківська, Анна Грицик
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135 Зінаїда і бл.п. Віталій Гречнів
110 Анна Снігач, Ніколас Забродський
100 Livingston Farmers Association, Галина Сивий, Валентин
Кап, Валентина Бунь, Парафія Святої Покрови-Фінікс, бл.п.
Іван Сірик, Марія Антонишин, Петро і Наталія Буняк,
Володимир і Ліда Коновал, бл.п. Таня Гарбуз, бл.п. Віра
Кропівна, Добродійка Галина і прот. Ярослав Думанський,
Ігор Яремкевич, Богдан Гальчак, Зіна Лупо, Леонід Клочко,
Соня і Ендру Ґаудер Одарченко, Наталія і бл.п. Павло
Коновал, бл.п. Іларіон Хейлик, Катерина О. Северин, Галя
О. Северин-Вітінґ
80 Михайло Дзвінка, Марія і Тоні Зулім
75 Ніна Брикнер, бл.п. В’ячеслав Партикевич, Катерина
Довбенко, Петро Кардаш, Раїса і бл.п. Василь Євтушенко,
Віра Руденко, бл.п. Магдалина Кавшан
70 Зоя Филипович
60 Наталка Ортіз, Марія Лукасевич, Клара і Володимир
Хомяк, Людмила і Андрій Задерей
55 Ліна Швейко, Александра Медвідь
50 Семен Овечко, Сусана і Алберт Дідомізіо, Памела і Івась
Яресько, Віра і Тоні Лаврішин, Роман Боднарук, Aлександер
і Євгенія Тищенко, Рімма Івченко, Наталка Флендерс, Леонід

Шаргородський, Василина Швейко, Дуся і Іван Швець, Люба і
Яків Середа, Люба Ведмедик, Лілія Кіхевка, бл.п. Інна
Врублівська
45 Михайло Цар, Люся і Михайло Гарасимів, бл.п. Андрій
Полярний, Люба і Олексій Шевченко, бл.п. Василь Кива
40 Пантелеймон Завірюха, Ірена і др. Володимир Ґерент,
бл.п. Леонід Лисенко, бл.п. Валентина Бранчанська
30 п/м. Місако і ієрей Павло Королюк, др. Андрій Олесюк,
Галина Бистрицька, Антоніна Леcь
25 Валентина A. Lapierre, Галя Савеленко, Ольга Кобзяр,
Ярослав Цетенко, Наталка Рибій, Віра Руденко, Уляна і
Роман Романів, Наталка Погребінська, Любомир
Кульчитський, п/м. Лідія Ковальчук, Микола Криворук,
Євгенія Мельничук, бл.п. Юрій Благодатний
Парафія Святого Андрія Первозваного в Блумінгдейлі
відповідає за всі кошти друку і розповсюдження нашого
видання. Отже, просимо всі пожертви пересилати на вище
подану адресу Вікаріату і Управа Громади Святого Андрія
випише Вам відповідне поквитування. Зазначити, що
пожертва призначена на Інформаційний Бюлетень.
Виписувати чеки на:
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