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Синодальне Звернення з 

питання утвердження в 

Україні єдиної Помісної 

Православної Церкви 
 
Звернення Священного Синоду 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату до 
православних ієрархів, духовенства, 
чернецтва та мирян України 
та до всього українського народу 
з питання утвердження в Україні 
єдиної Помісної Православної 
Церкви  

 Дорогі брати і сестри, співвітчизники!
 З великою радістю та надією серед 
більшості православних України та в 
суспільстві були сприйняті 
повідомлення про початок процесу 
надання Вселенським Патріархом 
Томосу про автокефалію Православної 
Церкви в нашій державі. Разом з тим 
ця подія викликає низку питань, на які 
Священний Синод вважає за необхідне 
відповісти у цьому зверненні. 
 Київський Патріархат висловлює 
вдячність Президенту України Петру 
Олексійовичу Порошенку за велику 
працю, здійснювану ним у справі 
визнання Вселенським Патріархом та 
іншими Помісними Церквами 
автокефалії Православної Церкви в 
Україні. Особистий внесок глави 
держави у її позитивне вирішення 
важко переоцінити.    
 Ми вдячні за підтримку Верховній 
Раді України, Уряду, представникам 
місцевої влади, науковій та творчій 
інтелігенції, всім громадським силам, 
які підтримали прагнення православних 
України мати єдину Помісну Церкву. Ми 
дякуємо також українським 
православним ієрархам в Діаспорі під 
омофором Константинопольського 
Патріархату та світовому українству на 
чолі з СКУ за сприяння, підтримку і 
допомогу.     
 У Київському Патріархаті позитивно 

оцінюють добрі відгуки щодо справи 
визнання автокефалії Православної 
Церкви в Україні з боку інших 
українських Церков та релігійних 
організацій, зокрема Української Греко-
Католицької Церкви, Римсько-
Католицької Церкви в Україні, 
протестантських Церков, релігійних 
об’єднань юдеїв та мусульман. 
Переконані, що успішне завершення 
процесу єднання православних в 
Україні в єдину Помісну Церкву, 
входження її у спілкування з 
Константинопольським Патріархатом 
та іншими Помісними Церквами 
сприятиме поглибленню 
міжконфесійної та міжрелігійної 
співпраці, добрі плоди якої засвідчує 
релігійна спільнота України.        
 Хочемо вкотре наголосити, що 
питання надання Вселенським 
Патріархом Томосу про автокефалію 
Православної Церкви в Україні є 
справою, яка вирішується між 
Церквами – між Константинопольським 
Патріархатом, як нашою Матір’ю-
Церквою, і Православною Церквою в 
Україні. Українська держава, і зокрема 
Президент України, не втручаються у 
внутрішні церковні справи, не 
порушують конституційної норми про 
відділення Церкви від держави, а 
виключно надають сприяння у 
питаннях, які належать до державної 
компетенції, і роблять це на церковне 
прохання – з боку Церкви в Україні та з 
боку Константинопольського 
Патріархату.    
 Натомість відомими є численні факти 
політичного і державного втручання з 
боку Російської Федерації та про-
кремлівських політичних сил в Україні у 
процес визнання з метою перешкодити 
йому. Через дипломатичні та інші 
канали в інтересах влади Росії та 
Московської патріархії здійснюється 
тиск на Константинопольський 
Патріархат, інші Помісні Православні 
Церкви. Про-кремлівські політичні 
структури в Україні організували 
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збирання підписів, які, на їхню думку, 
мають «засвідчити небажання» 
православних в Україні підтримати 
започатковану справу. Використовуючи 
свій вплив, в тому числі фінансовий, на 
керівництво Митрополії Московського 
Патріархату в Україні, ці політичні 
структури поширюють «підписні листи» 
в парафіях Московського Патріархату в 
Україні – хоча жодного публічного 
церковного розпорядження робити це 
не було зроблено.  
 Зважаючи на ці факти ми 
висловлюємо протест проти втручання 
Російської Федерації у церковні справи, 
проти використання про-кремлівськими 
політиками свого впливу в керівних 
структурах Митрополії Московського 
Патріархату в Україні з метою 
перешкодити визнанню автокефалії. 
Вважаємо, що своїми діями вони 
порушують законодавство України, 
розпалюють міжконфесійну ворожнечу, 
втручаються у справи релігійних 
організацій, спонукають одні релігійні 
організації втручатися у справи інших. 
Закликаємо архієреїв, духовенство і 
вірних, які перебувають в складі 
Московського Патріархату в Україні, не 
брати участь у політичних провокаціях 
про-кремлівських сил, не ставати 
заручниками їхнього прагнення 
реваншу і повернення до влади.
 Разом з тим ми знову і знову 
застерігаємо всіх від участі в 
провокаціях, спрямованих на 
розпалення міжконфесійної ворожнечі. 
Заклики окремих політичних та 
громадських діячів до насильства щодо 
прибічників Московського Патріархату, 
до пошкодження чи захоплення майна, 
яке належить релігійним громадам в 
юрисдикції Московського Патріархату, 
нами відкидаються та засуджуються. 
Київський Патріархат закликає 
архієреїв, духовенство, ченців та 
мирян, що перебувають зараз в 
підпорядкуванні Російської Церкви, до 
усвідомленого, добровільного єднання 

в єдину Помісну Православну Церкву в 
Україні. Акти насильства та інші 
провокації лише перешкоджають 
такому єднанню, сприяють 
противникам утвердження Помісної 
Православної Церкви в її дискредитації 
у суспільстві та закордоном.  
 Одночасно ми вважаємо 
недопустимим, щоби під виглядом 
релігійної діяльності через структури 
Московського Патріархату в Україні 
поширювалася кремлівська агресивна 
ідеологія «русского міра», щоби вірні та 
громади Митрополії РПЦ в Україні 
ставали заручниками про-кремлівських 
сил та провідниками їхньої програми. 
Держава має належно реагувати на всі 
факти порушення законодавства, 
вживати заходи для припинення таких 
порушень і притягнення винних до 
відповідальності. Громадськість 
України також має право мирно, в 
передбачений законами спосіб, 
висловлювати своє засудження фактів 
протиправної діяльності з боку осіб та 
організацій, пов’язаних з Московським 
Патріархатом.   
 Дорогі брати і сестри!  
 Всі ви є свідками того, як Московська 
патріархія, бачачи наближення 
визнання автокефалії Православної 
Церкви в Україні, намагається 
перешкодити цьому, зокрема через 
погрози «великого розколу в 
Православ’ї». Такими погрозами 
керівництво РПЦ лише підтверджує те, 
про що ми свідчили від давнього часу: 
причиною розділення Православ’я в 
Україні є дії Московської Патріархії, 
вона спровокувала і досі підтримує 
поділ УПЦ, а тепер загрожує поділити і 
все Православ’я. Такі дії керівництва 
РПЦ свідчать, що воно турбується не 
про чистоту православного вчення, не 
про благо Церкви, а про свою владу, 
про здійснення давньої мрії 
привласнити собі першість, стати 
«Третім Римом».   
 Тому ми з особливою наполегливістю 
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знову і знову звертаємося до 
єпископату, духовенства, чернецтва та 
мирян України, які перебувають в 
підпорядкуванні Московської патріархії, 
із застереженням: ваші московські 
церковні провідники ведуть вас не до 
збереження єдності Церкви, а до її 
розколу, у їхні справи «закрадається, 
під виглядом священнодійства, 
пихатість світської влади» (8-ме 
правило ІІІ Вселенського собору). 
Раніше вони повставали проти 
Київського Патріархату, віднедавна – 
посіяли розбрат вже в цілому 
Православ’ї, відкинувши Святий і 
Великий Собор Православної Церкви, 
зібраний на Криті на П’ятидесятницю 
2016 р. Зараз вони зазіхають на 
канонічний порядок і служіння 
Вселенського Патріарха та погрожують 
«великим розколом». Все це нагадує 
переслідування з боку давнього 
Синедріону, яким, під приводом 
захисту Божого Закону, були піддані і 
Сам Господь Ісус Христос, і перша 
Церква.    
 Ми переконані й віримо, що справу 
єднання Православної Церкви в 
Україні, утвердження і визнання її 
автокефалії благословив Господь. 
Доказом цього для нас є історія 
зростання і зміцнення нашої Помісної 
Церкви в умовах перешкод, 
переслідувань, ізоляції. На Бога ми 
покладаємо всю нашу надію і тепер, та 
закликаємо всіх, хто бажає блага 
Православній Церкві та Україні, 
продовжити молитви й працю, 
спрямовані на церковне єднання. 
 «Споглянь з неба, Боже, прийди і 
подивись на виноградник цей і утверди 
його, бо його насадила правиця Твоя!» 
Закликаємо на всіх Боже 
благословення!   
 Від імені Священного Синоду –  

Філарет, 
Патріарх Київський і всієї Руси-
України 

 12 травня 2018 р.  

Церква має бути 

відокремлена від держави, 

особливо від сусідньої 

держави-агресора -   
 

 Президент Петро Порошенко 
наголошує, що Україна повинна мати 
свою Помісну Церкву, незалежну від 
Церков інших країн, особливо від 
церкви країни-агресора. Про це 
повідомляє сайт Глави держави. 
 «Церква має бути відділена від 
держави, але, в першу чергу – від 
сусідньої держави, країни-агресора, 
якій ми не маємо дати права 
працювати п’ятою колоною, бо це наша 
з вами відповідальність за Україну, яку 
ми любимо понад усе», - заявив Глава 
держави під час VII Національного 
молитовного сніданку, який відбувся у 
Києві.    
 Підставою для цього Петро 
Порошенко назвав і агресію Росії проти 
України.    
 «Єдине, що порушило наш внутрішній 
мир – це є російська агресія. Грубо 
порушуючи міжнародне право, підло 
анексувавши незаконно Крим, напала 
на Сході нашої країни», - констатував 
Президент.    
 «Кожен з нас розуміє – без Церкви 
немає держави. Без Церкви нема нації. 
І Церква абсолютно важливий атрибут 
суверенної, незалежної України. І саме 
тому ми так молимося і боремося за 
Церкву», - сказав Президент 
висловивши переконання, що рішення 
про надання Україні Томосу буде 
ухвалено.    
 «Шість місяців тому ніхто в цьому залі 
уявити не міг, що ми так близько 
підійдемо до Томосу - Його Всесвятість 
і Патріарх Константинопольський і 
Синод має нарешті прийняти рішення 
щодо надання Томосу щодо Помісної 
Церкви великій європейській 45-
мільйонній нації – нації українців», - 
сказав Петро Порошенко.  

http://www.president.gov.ua/news/cerkva-maye-buti-vidokremlena-vid-derzhavi-osoblivo-vid-susi-47858
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 «Я абсолютно переконаний, що з 
нами воля Божа, з нами допомога 
Божа. І з нашою боротьбою, з нашою 
спільною молитвою український народ 
має, він заслужив це, він заплатив за 
це дуже високу ціну, отримати Томос 
від Вселенського Патріарха і дуже 
відповідально створити те, чого ми 
були позбавлені більше трьохсот років. 
Триста років мріяла наша нація 
отримати свою Церкву і завершити 
створення незалежної, суверенної, 
фантастичної, європейської держави 
Україна», - додав Президент. 

 

 
 

Коли в УПЦ (МП) кажуть, що 

вони за єдину Церкву, вони 

брешуть, - Патріарх Філарет 
 
 Україна існуватиме як держава 
лише у разі, якщо матиме власну 
незалежну Церкву, яка не 
підпорядковувалася б Росії.  

 Таку думку висловив Патріарх УПЦ 
КП Філарет 2 червня під час дискусії з 
нагоди виходу книжки В’ячеслава 
Кириленка «Три розмови про Україну» 
у рамках міжнародного фестивалю 
«Книжковий Арсенал», повідомляють 
Волинські новини.  
 Предстоятель Київського Патріархату 
зазначив, що без Церкви не може 
існувати ніяка держава. Варто 
поглянути на те, як утворилися 
балканські держави – Греція, Румунія. 
Болгарія та Сербія. В основі їхньої 
державності завжди була духовність. 
Без такої ідеології держави, з його слів, 

не існує.    
 Тому для того, щоб Україна 
залишалася державою, треба, щоб у 
державі була незалежна Церква. Росія 
це добре розуміє, тому зробила все 
можливе, щоб лишити Церкву під 
своїм.     
 За словами Першоєрарха, тепер усі 
бачать, що в Україні буде одна 
православна Церква. Тому зараз 
триває шалена боротьба за те, аби не 
допустити, щоб Вселенський Патріарх 
Варфоломій надав Томос на 
автокефалію Української Церкви.  
 Зараз в багатьох українських церквах 
агітують не підтримувати Вселенського 
Патріарха, ініціювали збір підписів 
серед вірян Московського Патріархату 
щодо відмови від автокефальної 
Церкви. Таким чином, з одного боку, 
говорять про те, що православ’я має 
бути єдиним а з іншого кажуть «не 
треба нам незалежну церкву». 
 «Коли говорять, що вони за єдину 
Церкву, вони брешуть. Так, за єдину, 
але в підпорядкуванні Москви. Нам 
така єдина Церква не потрібна. Нам 
потрібна така єдина Церква, яка буде 
незалежною, але служитиме не 
російському народу, а українському», - 
резюмував Патріарх.   
 З його слів, саме про це він вів 
розмову з В’ячеславом Кириленком. 
Книга вийде друком наприкінці місяця. 
До неї увійшли розмови віце-прем’єр-
міністра України з гуманітарних питань 
В’ячеслава Кириленка з патріархом, 
письменником Василем Шклярем та 
журналістом Миколою Вереснем. 

 

 

ДЕНЬ МАТЕРІ В ГРОМАДІ СВЯТОГО АНДРІЯ 
  

 13-го травня у Катедрі Святого 
Апостола Андрія Первозваного прот. 
Віктор Полярний в сослужінні прот. 
Ярослава Марикота, прот. Миколи 
Липка і ієрея  Михайла Лещишина, 

після Божественної Літургії, звершив 
Подячний Молебень за всіх Матерів 
українського народу.  
 Після Божественних відправ громада 
перейшла до Культурного Центру де 

https://www.volynnews.com/news/society/ne-potribna-yedyna-tserkva-iaka-pidporiadkovuvalasia-b-moskvi-patriarkh/
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Голова Управи – Іван Яресько відкрив 
урочистості вашанування День Матері, 
і попросив присутніх на одну хвилину 

мовчанки в пам’ять матерів, які вже 
оселилися в Царстві Небеснім 

 
.  Ведучі сьогоднішнього свята 
запросили отця настоятеля до слова і  
прот. В. Полярний звернувся до 
присутніх слідуючими словами: 
 «Дорогі матері!   
 Дорогі брати і сестри !  
 Христос Воскрес!   
 Сьогодні ми святкуємо офіційний 
День Матері, дуже приємно і велика 
подяка організаторам, ВШАНУВАННЯ 
ДЕНЬ МАТЕРІ, бо що ж може бути 
ріднішим, милішим у родині, як не та 
РІДНА МАТИ.   
 Але, ми повинні святкувти день 
матері не тільку в другу неділю травня, 
але кожного дня.    
 Бо ж мати-жінка завжди більше, ніж 
чоловік, відповідає за добробут своєї 
родини.    
 Мати-жінка завжди більше, ніж 
чоловік, прагнула втілити у життя  у 
своєї родини в Божественну правду. 
 Матері-жінки   своїм власним 

побожним прикладом виховують своїх 
дітей в любові і пошані до своєї Рідної 
Церкви і до свого Рідного Народу. 
 Матері повинні завжди заохочувати 
свою родину, щоб всі разом 
відвідували недільні богослужіння в 
нашому Святому Храмі. Сьогодні, під 
час подячного молебня,  ми просили 
Милосердного Господа Бога нашого, 
щоб послав на всіх українських 
матерів-жінок  взаїмну братерську 
любов, подав безмежної сили і 
витривалої наснаги для виховання 
своїх дітей та для добра Помісної 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату і розквітання 
Українського Народу. І під час 
Божественної Літургії, ми просили 
Милосердного Бога за наших матерів, 
які вже відійшли від нас.  
 Наша Свята Помісна Українська 
Православна Церква Київського 
Патріархату, ваші священнослужителі, 
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на чолі з Святійшим Патріархом 
Київським і всієї Руси-України 
Філаретом сьогодні щиро вітає наше 
дороге жіноцтво з днем матері, що 
освітлює і звеселяє своєю відданістю і 
тяжкою працею наше церковне життя. 
 Вітаємо з днем матері всіх тут 
присутніх матерів і всіх матерів 
українського народу бажаємо 

безмежного щастя та міцного здоров’я 
на многі і щасливі літа!»  
 Діти суботньої Школи 
Українознавства привітали своїми 
вмілими виступами своїх Рідних 
Матерів, сестриці приготували дуже 
смачні страви для насолоджування 
святочної громади.    
 Слава Богу і Слава Україні! 

 

НА ПОСИЛОСТІ ГРОМАДИ СВЯТОГО АНДРІЯ ГУКРАЇНСЬКА 

ГРОМАДА МОЛИЛАСЯ ЗА ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ ТА ВСІХ ГЕРОЇВ 

УКРАЇНИ 
 

 З ініціативи Фундації Українського 
Голодомору Геноциду, 17-го травня на 
посилості Парафії Святого Андрія 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату, відбулося 
жалобне вшанування жертв 

Голодомору та Героїв України, які 
поклали свої голови за Незалежність 
України. 
 Заслужена народна артиска України 
пані Ніна Матвієнко поклала вінки квітів 
коло пам’ятника Голодомору і коло 
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пам’ятника Небесної Сотні і всіх Героїв 
України.   
 Українське духовенство міста Чикаго і 
околиць: прот. Богдан Налисник, прот. 
Мирон Панчук, прот. Богдан Калинюк, 
прот. Віктор Полярний, прот. Ярослав 
Марикот, прот. Анатолій Басараб, прот. 
Микола Липко та ієрей Михайло 
Лещишин звершили Заупокійну Літію, а 
церковний хор під проводом Тараса 
Руденка вміло і жалібно виконував 
заупокійні мелодії.    
 Голова Фундації Українського 
Голодомору Геноциду, Микола 
Кочерга, привітав присутніх і запросив 
настоятеля Катедри Святого Андрія – 
прот. Віктора Полярного до слова:  
  «Високопреподобні сообрати у 
Христі,   
 Вельмишановна пані Ніна Матвієнко,
 Дорогі брати і сестри!  
 СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!  Від 
імені Святійшого Отця нашого 
Патріарха Київського і всієї Руси 
України Філарета і Громади Святого 
Андрія Первозваного Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату та від імені жертв десять 
мільйонового працьовитого 
українського населення замученого 
штучним голодом московським 
режимом хочу подякувати Вам за Вашу 
участь у вшануванні сьогоднішнього 
жалібного спомину та за Ваші молитви 
за українських невинних немовлят, 
дітей, матерів, батьків, наших братів та 
сестер, які загинули страшною 
мученицькою смертю під час Великого 
Голодомору в Україні 1932-33 роках. 
 Так само ми не маємо права 
легковажити чи забувати останні події 
під час Революцію Гідности, Героїв 
Небесної Сотні та  Захисників  
Державности України, які  нерозривно 
сполучені між собою і символізують 

зв’язок поколінь, славної пам’яті наших  
батьків, дідів та прадідів, які поклали 
свої голови на жертівнику 
незалежности України.   
 І сьогодні у сучасних нелегких 
обставинах життя українського народу 
ми завжди молимося, щоб Господь Бог 
вселив в серця наші страх Свій 
Божественний і любов до України та 
один до одного і припинив всіляку 
ворожнечу, визволив нас спокус та 
зберіг нашу державу і народ у єдності, 
мирі та злагоді, і щоб у серці кожної 
людини, яким доля України не є 
байдужою, засвітився вогник скорботи 
та світло надії.   
 Вітаємо заслужену артиску України 
пані Ніну Матвієнко і всіх тут присутніх, 
всіх громадян України, гідних нащадків 
великих прадідів, у чиїх жилах, за 
словами нашого Пророка Тараса 
Григоровича Шевченка, тече свята і 
чиста українська кров і правдивий те 
незрадливий дух героїчних 
попередників українського народу!
 Вічна пам’ять загиблим від 
страшного голоду-геноциду та всім, 
що життя віддали за Державність 
України!    
 Слава Ісусу Христу і Слава Україні!»
 Ніна Матвієнко окреслила жалібні 
події під час Голодомору і закликали 
увесь український народ до єдності. 
 Присутні перейшли до пам’ятника 
присвяченого в честь Небесної Сотні та 
всіх Героїв України де Ніна 
Митрофанівна поклала вінок квітів, а 
духовенство і церковний хор 
проспівали Вічная Пам’ять. 
 Для подальшого спілкування Ніни 
Матвієнко з громадою, всі перейшли до 
Конференц Зал, де сестриці накрили 
стіл дуже смачними стравами.  
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Участь Президента у 

заходах, присвячених Дню 

пам’яті жертв політичних 

репресій 
20-го травня 2018 року 

 «Биківня – ця земля, цей ліс, де 
протягом кількох років у братських 
могилах Совєти ховали невинних 
людей. Ця земля – мовчазний свідок 
Великого терору», - наголосив 
Президент Петро Порошенко під час 
виступу на церемонії вшанування 
пам’яті жертв політичних репресій. 
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 Петро Порошенко зауважив, що за 
словами істориків, ймовірно, саме десь 
тут, серед десятків тисяч жертв 
покоїться і тіло митрополита Василія 
Липківського. «Сподіваюся, десь на 
небесах душа владики, який сто років 
тому поставив на порядок денний 
питання про автокефалію, чує наші 
молитви до Господа про надання 
Томосу незалежній, автокефальній, 
помісній, православній, і головне 
українській церкві», - сказав він. 
 Глава держави нагадав, що протягом 
свого президенства неодноразово 
зустрічався із Його Всесвятістю 
Вселенським Патріархом. «Моє 
звернення як Глави держави до 
Вселенського Патріарха про надання 
Томосу про автокефалію Православній 
Церкві в Україні, і я за це дякую, було 
підтримано переконливою більшістю 
народних депутатів. Так само до Його 
Всесвятості Варфоломія звернулися усі 
митрополити та єпископи УПЦ КП і 
УАПЦ, і не тільки вони. На основі цих 
звернень Синод Вселенського 
Патріархату прийняв рішення про 
початок розгляду питання про надання 
Томосу для української церкви», - 
зазначив Президент. 
 «Дорога українців до Бога не 
пролягає через Москву. У нас свій 
шлях. Переконаний, що Томос про 
автокефалію, наданий нашій 
українській Церкві, довершить 
утвердження незалежності і 
самостійності України у духовному 
вимірі. Це посилить і нашу національну 
безпеку, бо автоматично послабить 
вплив країни-агресора на внутрішні 
українські справи», - підкреслив Петро 
Порошенко.    
 Президент також наголосив: 
«Держава нині послідовно проводить 
державну політику, спрямовану на 
відновлення та збереження історичної 
пам’яті українського народу, 
забезпечення дотримання ідеалів 
гуманізму та демократії, прав і свобод 

людини і громадянина. Я 
продовжуватиму цю роботу рівно 
стільки, скільки дасть сил Господь Бог, і 
скільки часу мені відміряє народ, який є 
єдиним джерелом влади відповідно до 
Конституції України». 
 

 
 

НЕДІЛЯ ПІСЛЯ 

ВОЗНЕСІННЯ 
(Ін. 17,1-13) 

 

Проповідь виголошена прот. Віктором 

Полярним в Катедрі Святого Апостола 

Андрія 20-го травня 2018 

 В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. 

Амінь. 

Дорогі брати і сестри! 
    Христос серед нас! 

Ісус Христос звів очі Свої до неба і 
сказав: «Отче! Прийшов час. Прослав 
Сина Твого, щоб і Син Твій 
прославивив Тебе» чули ми сьогодні  з 
читання Святого Євангелія. 

З такою щирою молитвою звернувся 
наш Спаситель до Свого Отця 
Небесного в ту тяжку годину коли 
наблизився час Його страждань. 
Година страждань, це найбільш 
відповідальна і найтяжча година життя 
Сина Божого на цій землі. 

І коли Ісус Христос молився в 
Гефсиманії, Він просив Отця 
Небесного: «Отче Мій! Якщо не може 
чаша ця обминути Мене, щоб Мені не 
пити її, нехай буде  воля 
Твоя»(Мт.26,42). 

На цю годину страждань, Ісус 
Христос дивиться, як на таку годину, 
коли Він Сам може досягти найбільшої 
слави і прославляти Свого Отця: 
«Отче! Прийшов час. Прослав Сина 
Твого, щоб і Син Твій прославивив 
Тебе». 

Дорогі брати і сестри! 
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В житті кожної людини і в житті цілих 
народів є година страждань, переломів, 
перетворень, переворотів, навіть 
зрадництва свого народу і своє Рідної 
Церкви. І ці  години в житті безумовно є 
найтяжчі і найбільш відповідальні. 
 Сьогодні наш український народ 
переживає годину страждань та 
випробування. Сьогодні на нашій землі 
панують наїздники з чужих країн, наші 
тисячолітні святині та храми Божі 
знаходяться в руках людей не 
прихильних до України. Певна частина 
православного духовенства, в Україні і 
навіть тут в діаспорі, підпорядковується 
чужим церковним провідникам, які 
вороже налаштовані проти нашої 
Святої Церкви та проти українського 
народу.   
 Сьогодні ми є свідками, коли так 
звана Українська Православна Церква 
Московського Патріархату закликає 
своїх прихожан суперечити надання 
ТОМОСУ Українській Православній 
Церкві Київського Патріархату і 
намовляє інші Православні Церкви, 
щоб Вселенський Патріарх відмовив 
надання автокефалії нашій Рідній 
Українській Церкві. 

На нашу Святу Українську Церкву 
Київського Патріархату, Церкву від 
часів святого Володимира, суне ще й 
далі навала імперіалістичної Москви. 
Багато наших недругів та союзників 
Московської Імперії  прикриваються  
назвою "української", прикриваються 
назвою «канонічної». 

 Але всі вони виступають проти 
Помісної Української Православної 
Церкви Київського Патріархату, всі 
вони хочуть занапастити здібність та 
відданість Святійшого Отця нашого 
Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета. 

Наша Рідна Церква тепер - немов 
той корабель на розбурханому морі, 
яку люті хвилі якого кидають її у всі 
боки. Не диво, що бідний наш народ 
тяжко переживає цю бурю. 

  Адже в нашій Україні перевертні, що 
проросли московською доктриною, 
під’юджують брата на брата, а самі 
ховаються за церкву, яку лицемірно 
називають українською. Це та сама 
церква, що проклинала наших 
гетьманів і борців за самостійність і 
підкоряла нас московським 
загарбникам.    
 І не буде в нашій релігійній громаді 
спокою аж доти, поки заблуджені діти 
українського народу не повернуться до 
Рідної Православної Церкви Київського 
Патріархату, незалежної від Москви чи 
Царгороду.  

Дорогі брати і сестри! 
Ми маємо свого Патріарха, своїх 

єпископів і своїх відданих священиків і 
не потребуємо чужих. 

Але, на привеликий жаль, 
проникають яничари, що просто 
шаліють і залякують вірних і тягнуть 
побожний український народ під чуже 
ярмо поневолення. Шаліють вороги 
нашого народу, що на проводі Рідної 
Церкви, з Божої ласки, стоїть 
непохитний борець за незалежність 
Рідної Церкви і Многострадальної 
Матері України. 

Наша Свята Помісна Українська 
Православна Церква Київського 
Патріархату мусить переконати увесь 
український народ, що не канонічність, 
що не Істанбул, що не Рим чи Москва 
направлять нас до Царства Небесного, 
а лише святий Божий закон любові до 
Бога й до свого ближнього може спасти 
нас. 

Амбіції церковних владик 
самолюбства та насильства 
відвертають побожний український 
народ  від правдивого служіння Богові. 

Тому ми мусимо бути сильні вірою, 
бо тільки тоді можемо запалити вірою і 
любов’ю наших братів. 

Бути переслідуваним за правду - це 
ж доля самого Христа! Нехай всім нам 
не забракне витривалости в доброму 



 

 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   9-чер-18   Рік XX Число 381   c.  12 

 

ділі, і тоді не страшні нам будуть 
погрози наших недругів. 

Боже наш, Ісусе Христе, поглянь з 
небесних просторів на нас грішних, але 
вірних Тобі дітей ласкавим оком! 
Втихомир недругів народу нашого і 
нашої Святої Церкви, як Ти втихомирив 
неспокій, що піднявся на Першім 
Вселенськім Соборі 325 року!  

«Отче Святий! Збережи 
православних українців в ім’я Твоє... 
щоб ми були єдине і щоб ніхто з нас не 
загинув». 

Амінь. 

 

Архимандрит Кирил 

(Говорун): Точну дату 

проведення Синоду, де 

розглядатимуть питання 

Томосу, не знають навіть 

на Фанарі 
 Дата проведення Синоду 
Константинопольського Патріархату, де 
розглядатимуть питання Томосу про 
автокефалію УПЦ, залежить від того, 
як розгортатимуться події в Україні. 
Для себе Патріарх Варфоломій вже 
прийняв рішення.    
 Таку думку в інтерв’ю Радіо Марія 
висловив професор університету в Лос-
Анджелесі архимандрит Кирил 
(Говорун).     
 «Навіть на Фанарі не зможуть 
спрогнозувати дату такого Синоду. 
Навряд чи є підстави сподіватися, що 
такий Синод відбудеться швидко. 
Можливо, він пройде наприкінці 
червня», - сказав він.   
 За його словами, українські 
священнослужителі повинні зібратися 
на Соборі, створити структуру, якій 
Патріарх Варфоломій і надасть Томос.
 «Очевидно, має бути створена якась 
нова церковно-адміністративна 
структура, якій і нададуть Томос… 
Синод у Константинополі відбудеться 

ближче до того Собору, який збиреться 
в Україні і який дасть поштовх цьому 
процесу. Засідання в Константинополі 
буде прив’язано до цього Собору», - 
зазначив архимандрит.  
 На його думку, новоутвореній 
структурі слід отримати статус 
юридичної особи. Архимандит Кирил 
також спрогнозував, що становлення 
Єдиної Помісної Православної Церкви 
не проходитиме безболісно. 
 «Будуть конфлікти, не треба на це 
закривати очі. Треба усвідомлювати, 
що будуть виникати зони напруження. 
Тим більше, що та сторона церковна, 
яка виступає за збереження статусу-
кво, наголошуватиме на цих 
проблемах», - попередив 
священнослужитель. 
 Архимандрит Кирил (Говорун) також 
зауважив, що ні поїздки політиків та 
духовенства РПЦ до представників 
Помісних Православних Церков, ні 
вояжі вірян на Фанар з підписами проти 
автокефалії УПЦ вже не мають 
жодного значення, оскільки Патріарх 
Варфоломій прийняв рішення щодо 
Томосу Українській Церкві. 

 

Порошенко сподівається, 

що Томос про автокефалію 

нададуть до 1030-ї річниці 

Хрещення України-Руси 
 Президент Петро Порошенко 
сподівається на позитивне рішення 
Синоду Вселенського Патріархату про 
надання Томосу про автокефалію 
Українській Православній Церкві та 
закликає українців всього світу разом зі 
всією Україною молитися про це, 
повідомляє сайт Глави держави. 
 «Перемога – це не лише звільнення 
української землі. Перемога це коли 
вперше, більш як за 300 років, в Україні 
з’явився реальний шанс створити 
Єдину Помісну Православну і головне – 

http://radiomaria.org.ua/otec-kirilo-govorun-desyat-rokiv-tomu-shansiv-na-uhvalennya-tomosu-bulo-znachno-menshe-nij-zaraz...-6133
http://www.president.gov.ua/news/molimosya-shob-ukrayina-otrimala-tomos-pro-avtokefaliyu-cerk-47958
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Українську Церкву», - наголосив Глава 
держави під час участі у Молитві за 
мир в Україні разом з українською 
громадою Іспанії, яка відбулася у в 
Кафедральному соборі Альмудена в 
Мадриді.     
 «І ми молимося, щоб до 1030-ї 
річниці Хрещення України-Руси святим 
рівноапостольним князем 
Володимиром Господь дарував нам 
цей Томос. І я прошу, дорогі брати і 
сестри, вашої молитви. Бо спільною 
молитвою творяться дива», - закликав 
Петро Порошенко.  
 Президент нагадав, що звернувся до 
Його Всесвятості Патріарха 
Варфоломія одразу ж після Великодня, 
у Великий понеділок 9 квітня, під час 
свого візиту до Стамбула. Він зазначив, 
що під час зустрічі зі Вселенським 
Патріархом наголошувалось: «Якщо 
буде звернення Президента, якщо це 
звернення буде підтримано всією 
Верховною Радою України, якщо буде 
звернення українських єрархів – Синод 
Вселенського Патріархату готовий буде 
надати нам Томос про автокефалію». 
 «Кажуть, що це Президент 
Порошенко, команда, Парламент 
зробили це важливе рішення. Але я 
вам скажу, що без Божої волі, без 
Божої допомоги нічого б цього не 
відбулося. Церковні єрархи разом не 
ставали 30 років, а зараз сіли написали 
і звернулися. Верховна Рада 
абсолютно всіма фракціями ніколи не 
стояли твердо на позиції Помісної 
Церкви», - також зауважив Глава 
держави.    
 «Я був би дуже щасливий, коли би 
це відбулося. І найближчим часом я 
вірю в те, що у нас все вийде», - додав 
Петро Порошенко, висловивши 
переконання, що Україна виборола 
своє право мати Єдину Помісну 
Церкву, адже заплатила за це високу 
ціну. 

 

Патріарх Варфоломій 

особисто зустрів 

українських вірян, що 

прагнуть Єдиної Церкви 

 Ініціативна група українських вірян з 
26 по 30 травня 2018 року здійснила 
візит до Стамбула та вручила 
Вселенському Патріарху Варфоломію 
звернення на підтримку надання 
Томосу про авторкефалію УПЦ. 

 

 Про це повідомляє Релігійна правда з 
посиланням на сайт Київської 
православної богословської академії 
УПЦ КП.    
 Очолив делегацію кандидат наук з 
богослов’я, доцент, завідувач кафедри 
церковно- історичних і практичних 
дисциплін Київської православної 
богословської академії Святослав 
Чокалюк.     
 У день Святої Трійці українці взяли 
участь у Богослужінні у храмі святого 
Георгія на Фанарі, яке очолив 
Вселенський Патріарх Варфоломій. 
 Після закінчення Служби члени 
делегації поспілкувалися зі 
Вселенським Патріархом та передали 
звернення від українських вірян. Під 
час розмови Патріарх Варфоломій 
висловив свою підтримку українському 
народові та передав своє 
благословення.   
 Згодом розмова продовжилась у 
патріаршій резиденції з головним 
секретарем Святого і Священного 
Синоду Вселенського Патріархату 
архімандритом Іоакімом (Біллісом). 

http://religionpravda.com.ua/2018/06/04/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96/
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 Отець Іоакім наголосив, що цей візит 
є дуже важливим для майбутнього 
Церкви і особливо для України. Він 
також відзначив, що між Патріархією і 
дипломатичним корпусом України в 
Турецькій Республіці існує дуже плідна 
співпраця і взаємодія з українського 
питання і дуже важливу роль в цьому 
процесі відіграє особисте спілкування. 

 

 31 травня 2108 р. ТАНЯ ФЕДАК, 
донька Олега і Галі Федак, отримала 
Президенську Нагороду (President’s 
Award  for Educational Excellence)  за 
відмінні оцінки під час навчання від 
шостого до вoсьмого класу. 
 Вітаємо нашу внучку і бажаємо 
найкращих успіхів в подяльшому 
збагаченні в науці.   
 Многі і щасливі літа! 

 

Таня і однокласник Василь Вацик 
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В першу річницю упокоєння 

Вірного Сина України  бл.п. 

ІВАНА ФЕДОРОВИЧА ГНИП і в 

йьго пам’ять висилаємо тисячу 

доларів (1,000) на нев’янучий 

вінок прес фонду 

Інформаційного Бюлетня 

Помісної Української 

Православної Церкви 

Київського Патріархату в США. 

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА 

ЙОМУ ПАМ’ЯТЬ! 

Надя і Юрій Федорів 

 

 
 

 

ВІЧНИЙ СПОКІЙ ПОДАЙ 

ГОСПОДИ РАБАМ ТВОЇМ... 
 

«Ніщо так легко не забувається, як розлука 

людини з людиною. Бо хоч короткий час і 

згадуємо когось, але забуваємо про смерть, 

маючи його за живого...» (Ікос 12). 
 

 8-го червня припадає шістнадцята 
річниця упокоєння мого дорогого 
чоловіка бл.п. протоієрея ГРИГОРІЯ 
КРАМАРЕНКА і сповнилося шість років 
коли відійшла у вічність 14 квітня 2012 
року  наша невістка бл.п. Христина, а 

18-го березня 2017 року в місті 
Оснабрюк, Німеччина відійшов у 
вічність, мій дорогий брат бл.п. 
ВАСИЛЬ ЦЬОПА.    
 Замість квітів на могили складаю 
пожертву в сумі $50 доларів на прес-
фонд Інформаційного Бюлетня Помісної 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в США.  
 

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ і ВІЧНА ЇМ 
ПАМ’ЯТЬ! 

Паніматка Поліна з родиною  
 

 

В  катедрі Св. Андрія 

ОХРЕЩЕНО 
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27 травня Віктора Майсона Пузанов 
сина Софії Демчук і Андрія Пузанов 
 
на 2 червня Івана Віктора Теркун сина 
Павла і Аманди Теркун 
 

 

ПОВІНЧАНО 

 
26 травня Віру Басараб і Беняміна 
Давидов 
  

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 червня Людмилу Доброноженко на 
ELMWOOD цвинтарі 
 

 
 

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 381-е число нашого 

видання.  Сердечно дякуємо 

жертводавцям на видавничий фонд 

“Інформаційного Бюлетня”:                 
26,160 Марія і бл.п. Іван Гнип                                                               

12,000 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                                               

1,250 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій Крамаренко    

1,240 Галина і Петро Слюсаренко                           

1,230 бл.п. Олена Зубенко                                                          

1,200 Ольга і бл.п. Петро Матула,                                          

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 бл.п.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                                                                                             
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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                                      

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: 

St. Andrew Ukrainian Orthodox Church  

 

 

 


