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Вірогідність отримання 

Томосу – 99%, - Патріарх 

Філарет 
 «Ми сподіваємося на те, що 
Українська Церква отримає Томос. 
Вірогідність цього — 99 відсотків», - про 
це сказав в інтерв’ю «Голосу України».
 Як наголошує Предстоятель УПЦ КП, 
для надання Томосу необхідне рішення 
Синоду. Засідання Синоду 
Константинопольськогго Патріархату 
призначено на першу половину липня у 
Стамбулі, у Константинопольській 
Церкві. Зараз Патріарх Варфоломій 
хоче заручитися підтримкою інших 
Церков, які  братимуть участь у 
засіданні Синоду. Він створив комісію із 
трьох митрополитів, котрі 
зустрічаються з представниками різних 
Церков, ведуть з ними переговори, 
розповідають про наміри Вселенського 
Патріарха.     
 «Томос уже є, написаний 
богословами і обґрунтований. В основу 
покладено факт незаконного, 
неканонічного приєднання Київської 
митрополії до Московського 
Патріархату 1686 року. Через це 
Вселенський Патріарх і досі вважає 
Київську митрополію своєю канонічною 
територією. Це по-перше. По-друге. На 
цій саме підставі 
Константинопольський Патріарх у 1924 
році надав автокефалію Польській 
церкві, яка була частиною Київської 
митрополії. На той час Польща стала 
незалежною державою. Так ось у 
Томосі, на який ми очікуємо, є 
посилання на те, що Українська Церква 
— це Київська митрополія, канонічна 
територія Константинопольського 
Патріархату. З другого боку, Україна у 
1991 році стала незалежною 
державою. 

 

Як у 1924-му до Вселенського 
Патріарха звертався Пілсудський 
(перший глава відродженої Польщі. - 
Авт.), єпископат Польської церкви, так 
до Вселенського Патріарха, як до 
першого серед патріархів і глави 
Церкви-Матері, бо ми прийняли 
хрещення від Константинополя, з 
проханням про про надання 
автокефалії звернулися Президент 
Петро Порошенко, Верховна Рада, 
єпископати Київського Патріархату та 
УАПЦ. Усе це в Томосі відзначено. 
Влада і віряни добре розуміють, що 
автокефалія має величезне значення 
для збереження української 
державності та та національної 
безпеки», - сказав серед іншого 
Патріарх Філарет. 

 

Проповідь виголошена 17 

червня, прот. Віктором 

Полярним, у  Катедрі Святого 

Апостола Андрія Первозваного 

в Блумінгдейлі. 

 В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. 
Амінь.    
 Христос  серед нас!  
 Дорогі брати і сестри!  

http://www.golos.com.ua/article/304491
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 Ісус Христос у сьогодняшній Святій 
Єванглії навчає нас, що: «Шукайте ж 
спершу Царства Божого та правди 
Його, а все додасться вам». 
 Ісус Христос не забороняє нам 
турбуватися про земні блага, але на 
перше місце Господь Бог ставить 
духовні цінності, тобто Царство Боже. 
 І чому ж ми повинні дбати про духовні 
цінності? Тому, що вони не змінні й 
ведуть людину до блаженства. 
 Духовні цінності опреділяють наше 
місце у вічності. У земному житті 
духовні цінності мають першорядну 
перевагу, тому що вони визначають 
сенс нашого життя.   
 Наша Свята Церква вчить нас, що Бог 
це є любов, радість, мир і джерело 
всякої потіхи.    
 І тільки та людина, що наближається 
до Бога, може насолоджуватися 
правдивою радістю, заспокоєнням та 
блаженством. Те, що Христос робив на 
землі Своєю властю, те доручив нашій 
Святій Церкві робити в Ім’я Його. 
 Коли запитали  Ісуса, яка є найбільша 
зоповідь, то Христос відповів, що 
полюби Господа Бога Твого всім 
серцем і всією душею, а ближнього 
свого як самого себе.   
 Але в церковному життІ повстали 
всякі заборони, відлучення, 
позбавлення сану, позбавлення Божої 
благодаті, видумані закони та 
анафеми, або як сьогодні прийнято 
вживати термінологію так званої 
Канонічности.    
 Коли ми пильно переглянемо Святу 
Єванглію, з початку до кінця, то ми 
упевнимо себе, що Ісус Христос зціляв 
і ніколи не наводив хворости, Ісус 
Христос прощав грішникам і на нікого 
накладав якоїсь клятви чи заборони. 
 «Отче Святий! Збережи їх в Ім’я 
Твоє, тих, кого Ти дав Мені, щоб вони 
були єдине, як і Ми. Коли Я був з ними 
в світі, Я зберігав їх в Ім’я Твоє; тих, 
яких Ти дав Мені, Я зберіг, і ніхто з них 
не загинув...» говорить Євангелист 

Іоан, глава 17, стихи 11-12.  
 І саме в цьому полягає найбільша 
духовна сила, найбільша власть Ісуса 
Христа, що Він усім давав життя й 
нікого не відкидав до загибелі, всім 
прощав гріхи і нанікого накладав 
заборони.   
 Сьогодні, під покровом канонічности, 
керівники про-московських церков та 
їхні прихильники намагаються 
позбавити вічного життя побожний 
український народ.   
 Під їхнім присудом та присудом їхніх 
прибічників хочуть вплинуту на 
Патріарха Варфоломія, щоб 
відмовився від надання Автокефалії 
Церкві Київського Патріархату. Все це 
робиться для того, бо вони не хочуть 
щоб український  народ визволився 
від їхнього панування.   
 Ці так звані «князі церкви» 
закликають нас до покаяння і щоб ми 
полюбили мачуху краще за свою рідну 
матір, полюбити чужого предстоятеля 
церкви більше ніж свого рідного 
Предстоятеля Церкви в Золотоверхому 
Києві, полюбили чужий народ замість 
свого рідного, вони хочуть щоб ми 
потоптали своє рідне і обняли нам 
немиле та чуже.    
 Святійший Отець наш Патріарх 
Київський і всієї Руси України Філарет, 
підчас святкування свого 45-го ліття 
хіротонії сказав: «Те, що ми любимо 
свій народ не означає, що ми маємо 
ворогувати з іншими народами. І коли 
ми хочемо, щоб в Україні була єдина 
Помісна Церква, то це не означає, що 
ми виступаємо проти інших Помісних 
Церков. Ми тільки хочемо, щоб і наш 
народ, як інші православні народи, мав 
єдину Помісну Церкву».  
 Для чого вона нам потрібна – єдина 
Помісна Українська Православна 
Церква Київського Патріархату? 
 Насамперед вона потрібна для 
зміцнення української держави. Бо 
розділене православ’я розриває на 
частини наше суспільство. А єдина 
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Церква об’єднає все суспільство в одне 
ціле.      
 Також Єдина Церква потрібна для 
того, щоб відроджувати духовність 
українського народу, а не витрачати 
свої сили у боротьбі між 
православними. Бо цією боротьбою 
користаються сили зла, які відвертають 
людей від істини, від Бога і від Церкви і 
схиляють їх до грішного життя. Для 
цього нам потрібна єдина Помісна 
Українська Православна Церква 
Київського Патріархату.   
 Єдина Помісна Церква потрібна нам 
для того, щоб вона вела нас до вічного 
життя, вела нас  до Царства 
Небесного.    
 Земне життя рано чи пізно 
припиниться, до кожного з нас прийде 
смерть. Але наша душа безсмертна!  
 І коли ми помремо, душа не 
перетвориться у небуття. Душа завжди 
буде існувати, Але як вона буде 
існувати? Бо є вічне блаженне життя, і 
є вічне страждальне життя.   
 І щоб ми не попали у вічність повну 
страждань, нам потрібна Церква, яка 
очищає від гріхів, наставляє нас на 
вірний шлях, веде нас до блаженної 
вічності.     
 Наші сили ми повинні витрачати на 
боротьбу із злом, із гріхом, а не на 
бортьбу між українцями.   
 Єдина Помісна Українська 
Православна Церква Київського 
Патріархату закликає нас думати про 
наше спасіння, навчає нас виконувати 
заповіді Божі, навчає нас поширювати 
взаємне братолюбіє і справжній 
духовний мир.    
 У досягненні цієї мети ми повинні 
покладати надію на Бога, не на свій 
розум, не на свою волю, не на свої 
сили, а потрібно покладати надію на 
Бога.      
 Бог краще знає, як привести до єності 
український народ, а у нас на це не 
вистачає розуму, а у Бога досить, бо 
Він премудрий. Бог влаштує все у світі, 

Бог засуджує зло і нагороджує добро. 
 Але, дорогі брати і сестри, 
покладаючи надію на Бога ми не 
сміємо бути бездіяльними. Ми повинні 
робити все, що від нас залежить, для 
того, щоб побудувати Єдину Помісну 
Українську Православну Церкву 
Київського Патріархату. І нехай 
допоможе нам Господь наш Ісус 
Христос, бо Він сказав, а слова Його 
правдиві - Я з вами у всі дні до кінця 
віку.      
 Отже ми будемо шукати  спершу 
Царства Божого та правди Його, а все 
інше додасться нам. І наша Свята 
Церква вчить нас про духовне і вічне 
життя.     
 Ця наука духовної доскональности 
започаткована ще в Старому Заповіті, 
а введена й затвердженна в Новому 
Заповіті Самим Господом Ісусом 
Христом. Багато з цього вчення ми 
можемо використати для себе й для 
інших, чи то живих, чи мертвих.  
 Ця істина дає нам нагоду виконати 
обов’язок вдячности як у родиннім, так і 
в народнім відношенні і ми зобов’язані 
висловити вдячність і любов тим, що 
вже відійшли від нас. Число наших 
мучеників за правду, за нашу Святу 
Українську Православну Церкву, таке 
велике, що всіх імен ми й не знаємо – 
митрополитів, єпископів, священиків та 
вірних, і всіх, що віддали життя за нашу 
Державу, за свою вірність Своїй Рідній 
Церкві і всьому українському народові.
 Нехай же Господь наш Ісус Христос 
прийме їх усіх, мучеників-героїв наших, 
у Царство Небесне, бо вони цього 
заслужили! А ми, що живемо в Богом 
благословенній країні американській, 
ставаймо дружньо в лави працівників 
українського народу, кожний і кожна з 
нас в міру своїх можливостей і знань! 
 «Маємо обдарування, дані нам 
благодаттю, не всі однакові, - каже 
Святий Апостол Павло, - тому будьмо 
в роботі не ліниві, духом горіючі, 
Господеві послужливі!»   
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 Будьмо добрими членами нашої 
Рідної Церкви та Української Нації, бо 
ми одне тіло, одне серце, одна душа! 
 Нехай наша праця йде на користь 
нашої Рідної Церкви і на користь нашої 
Матері України. Нехай ці дві мети 
будуть з’єднані в одно, спрямовані на 
спільну ціль – довершення нашої 
Незалежности під знаком Хреста і 
Тризуба!     
 Нехай линуть наші щирі молитви до 
Христа-Спасителя, до Його Пресвятої 
Матері, до всіх Святих землі 
української, за добробут наших храмів і 
нашого народу, нашої Соборної, 
Самостійної Матері-України! 
 Будьмо, дорогі брати і сестри, в 
наших молитвах ревними, в горі 
терпеливими, а в надії веселими. 
 Благословення Господнє на вас, Його 
благодаттю і чоловіколюбством 
завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. 
Амінь.      
 В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. 
Амінь.    
 Христос  серед нас! 
 

 
 

Війна за томос. Чому 

Вадим Новинський із 

митрополитами УПЦ (МП) 

їздив до Стамбула? 

 Те, що отримання томосу від 
Вселенського патріарха на 
автокефалію для православних України 
буде справою непростою, було 
зрозуміло з самого початку, як тільки 
були зроблені перші кроки в цьому 
напрямку. Занадто багато Московія 
доклала зусиль, щоб захопити 
«церковний простір» України. Ще в 
1650-х роках були спроби 
підпорядкувати Київську митрополію 
Московському патріархату. І лише в 
1686 році це вдалося зробити. Можна 
пригадати, як російська влада 

наприкінці XVIIІ – на початку ХІХ 
століть здійснила «зачистку» від унії 
Поділля й Волині, насадивши тут 
російське православ’я. Або пригадати, 
як уже влада радянська (фактично – 
російська) в 20-30-х роках ХХ століття 
знищила Українську автокефальну 
православну церкву, а в післявоєнний 
період – Українську греко-католицьку 
церкву на Галичині й Закарпатті. У 
1991–1992 роках, коли в Україні 
постало питання про створення своєї 
автокефальної церкви, Російська 
православна церква (РПЦ), а заодно й 
російська влада робили все можливе, 
щоб цього не сталося. Водночас вони 
посприяли збереженню в Україні 
російського православ’я, яку тут 
репрезентувала так звана Українська 
православна церква (Московського 
патріархату) – УПЦ (МП).   
 Чому російська влада проти 
автокефалії для православних 
України?    

 Російська влада й підручна їй РПЦ 
завжди прагнути утримати під своїм 
контролем «церковний простір» 
України. На це була низка причин. 
 По-перше, Україна була «живильною 
територією» для російського 
православ’я. У різні часи тут була 
розташована велика частина парафій 
цієї церкви (іноді ця частина досягала 
майже половини). Але питання було не 
лише в кількості, а й якості парафій. 
Українське населення завжди 
відрізнялося вищим рівнем релігійності, 
ніж росіяни. Зрештою, в різні часи 
непропорційно високий відсоток 
священиків РПЦ становили українці. 
 По-друге, втрата «церковного 
простору» України стала б для РПЦ 
великою символічною втратою. Адже 
ця церковна структура й далі 
продовжує розглядати Київ як «своє 
місто», звідки почалося хрещення Русі. 
Без цього міста з його святинями й 
«церковного простору» України 
руйнується доктрина «русского мира», 
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яку зараз пропагує РПЦ.  
 По-третє, російська влада завжди 
намагалася в політичних цілях 
використовувати РПЦ (навіть у часи 
радянської влади). Поширення впливу 
цієї церковної структури на українські 
землі водночас означало поширення 
тут і російського впливу, в тому числі 
політичного.    
 Тому не треба мати ілюзій, що РПЦ 
та її куратори у кремлівських владних 
кабінетах погодяться дати автокефалію 
для православної церкви в Україні. 
 Поїздка делегації УПЦ (МП) до 
Вселенського патріарха: наміри й 
наслідки    

 Зараз російська влада й пов’язані з 
нею структури РПЦ намагаються 
вплинути на Вселенського патріарха 
Варфоломія, аби він не дав томос для 
православних України. З цією метою 
було здійснено низку кроків – 
збиралися підписи серед віруючих під 
заявами, що вони не хочуть 
автокефалії, їздили різноманітні 
делегації від УПЦ (МП) як у Стамбул, 
намагаючись «пробитися» до 
Вселенського патріарха, так і до інших 
православних ієрархів. Однак без 
особливого успіху. Вояжерів приймали 
стримано. Якщо взагалі приймали… 
 І ось проросійський політик, що 
входить до «Опозиційного блоку», 
Вадим Новинський звозив чартерним 
рейсом у Стамбул чотирьох ієрархів 
УПЦ (МП): митрополитів Одеського 
Агафангела, Донецького Іларіона, 
Кам’янець-Подільського Феодора та 
Бориспільського Антонія. І їх прийняв 
патріарх Варфоломій.  
 Мас-медіа, пов’язані з УПЦ (МП), 
подали цю новину у відповідному 
ключі. Вважайте, як успіх.  
 Але чи це так? Варто передусім 
подивитися на склад делегації. 
 Російський бізнесмен Вадим 
Новинський, який у 2012 році отримав 
українське громадянство від Віктора 
Януковича, зараз є спонсором УПЦ 

(МП) і, схоже, її неофіційним 
куратором. Певно, він не просто так 
з’явився в Україні. Імовірно, в Москві 
йому прописали роль, з якою він 
намагається справитись.  
 Кого представляє цей діяч? 
Політичну силу, яка не є правлячою. І 
ставлення до якої більшості населення 
України досить негативне. Навіть якщо 
найближчим часом ця сила й 
покращить свої позиції, то сумнівно, що 
зуміє взяти реванш.  
 Не краще виглядає й церковна 
частина делегації. Митрополити, що 
увійшли до її складу, – це, як правило, 
проросійські «яструби» в УПЦ. 
Особливо знаковою фігурою є 
Одеський митрополит Агафангел. Ці 
ієрархи, якщо й репрезентують УПЦ 
(МП), то лише частину. До того ж не 
домінуючу.    
 На сьогоднішній день деякі архієреї 
УПЦ (МП) все ж підтримали надання 
Томосу для православних України. Але 
більшість, схоже, займає очікувану 
позицію. Складається враження, що це 
стосується й предстоятеля УПЦ (МП), 
Київського митрополита Онуфрія. 
Принаймні останнім часом він не часто 
«світиться». Не поїхав він і до 
Стамбулу на прийом до Вселенського 
патріарха.     
 Чи знав Вселенський патріарх 
Варфоломій, з ким має справу? Звісно, 
знав. Тому й візит делегації УПЦ (МП) 
відбувся саме після їх наполегливого 
прохання, а не на запрошення 
патріарха. І приймали делегацію доволі 
скромно – не в Тронному залі для 
почесних гостей, а в залі архієреїв 
резиденції патріарха. 
 Безперечно, Вселенський патріархат 
має великий досвід церковної 
дипломатії. Приїзд делегації УПЦ (МП) 
є навіть корисним для патріарха 
Варфоломія. Адже його тепер не 
звинуватять, що він не консультувався 
з цією церковною структурою. На 
зустрічі з боку Вселенського 
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патріархату було чітко заявлено, що 
саме він є Церквою-Матір’ю для 
православних України. А раз так, то 
Константинополь (не Москва!) має 
надати автокефалію для православних 
нашої держави.   
 Варфоломій також заявив (це подано 
на офіційному сайті Патріархії), що 
його мета «встановлення миру в країні, 
а також примирення всіх громад і їхнє 
співробітництво на благо Православ’я в 
Україні». Тобто із цих слів можна 
зрозуміти, що Вселенський патріарх 
збирається дати томос для всіх (!) 
православних нашої держави, а не для 
якоїсь її частини. Представники ж 
делегації ніби пропонували дати 
автокефалію лише «канонічним», тобто 
УПЦ (МП).    
 Як далі складеться ситуація з 
наданням томосу, можемо лише 
гадати. Але, судячи з тієї інформації, 
яку маємо, складається вона зараз не 
на користь РПЦ й російської влади. 
Звідси така активність з боку останніх. 
Зокрема, її виявом є й поїздка делегації 
Новинського з чотирма митрополитами 
УПЦ (МП) у Стамбул. Але сумнівно, що 
ця делегація суттєво вплинула на 
патріарха Варфоломія. На сьогодні він 
дає зрозуміти, що ладний дати томос 
для православних України й тим самим 
ліквідувати розділення між ними. 
 Петро Кралюк – проректор 
Острозької академії 

 

Єдина помісна церква 

важлива для незалежності 

України 

 
    Єдина помісна українська 
автокефальна православна церква, що 
діє не за вказівкою Москви, важлива, у 
першу чергу, для незалежності 

держави. Саме така теза була 
озвучена Гарантом держави в інтерв'ю 
німецькому журналу Focus.  
Зі слів Президента України Петра 
Порошенка: «Це просто важливо для 
нашої незалежності. Ми таким чином 
самі визначатимемо церковну ієрархію і 
молитимемося своїм, а не Путіну, і не 
Кирилу. Ви можете собі уявити, щоб 
українська мати, яка втратила на війні 
сина, йшла в російську православну 
церкву? Нам ненависна думка, ніби ми 
залишаємося частиною радянської або 
російської імперії».   
    Президент висловив сподівання, що 
його звернення до Вселенського 
патріарха Варфоломея матиме 
позитивний результат.   
    «До війни з Росією внутрішні 
зіткнення всередині православної 
церкви, може, ще і були прийнятними. 
Але після російської агресії - більше ні. 
Російська православна церква діє за 
вказівкою Росії», - заявив глава 
держави.  
    Порошенко нагадав, що українська 
церква була створена 1000 років тому в 
Константинополі, і тепер українці тільки 
повертаються до витоків: «Наше 
минуле в Європі, а росіян - ні. Ми 
намагаємося зараз повернутися в 
європейську сім’ю».   
    За його словами, це стосується не 
лише західних регіонів, а й центральної 
частини України. Президент зазначив, 
що якщо в 2013 році лише 35% жителів 
Центру підтримували членство в ЄС і 
16% - у НАТО, то зараз ці цифри 
становлять 70% і 56% відповідно.  
Аналізуючи події останнього часу, 
можемо констатувати, що звернення 
українського Президента, парламенту 
України і духовенства до 
Константинопольського патріарха із 
проханням про визнання 
автокефальної православної церкви в 
Україні вивело на перший план у 
протистоянні з сусідньою країною вже 
не президента Володимира Путіна, а 
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московського патріарха Кирила. І, 
звичайно ж, об’єднує зусилля 
російської держави і церкви у прагненні 
не допустити української церковної 
самостійності.  
   Для Кирила це – не тільки релігійне 
питання, а й питання політичного 
виживання. Московський патріарх 
спробував приміряти на себе роль 
«збирача земель» задовго до того, як 
це вирішив зробити президент Путін. 
Після обрання патріархом Кирило, 
колишній глава церковної дипломатії, 
оточив свій трон прапорами всіх країн – 
колишніх радянських республік. Жоден 
російський президент навіть зараз не 
може дозволити собі подібний демарш. 
Інша справа – патріарх.  
У цих чужих прапорах при патріаршому 
троні є своя, глибока символіка, яка 
суперечить традиціям світового 
православ’я. Якщо ми уважно 
подивимося на його карту, то 
побачимо: майже всюди кордони 
самостійних церков збігаються з 
межами самостійних держав! Майже 
всюди – але тільки не в колишньому 
Радянському Союзі і не в колишній 
Югославії! РПЦ не хоче йти не тільки з 
України, а й з Білорусі, Молдови, країн 
Балтії. Сербська православна церква 
опирається автокефалії церков у 
Македонії і Чорногорії. У багатьох 
випадках це вже призвело до 
церковних розколів різного роду. Про 
розкол в Україні ми знаємо. Але ось у 
Молдові діють дві церковні юрисдикції 
– московська і румунська. В Естонії – 
теж дві, Москви і Константинополя. У 
Македонії вже п’ять десятиліть діє 
невизнана церква, яка охоплює 
практично всіх православних віруючих 
цієї невеликої країни. А в Чорногорії, як 
в Україні – Сербській церкві 
протистоїть своя, невизнана, 
чорногорська.  
   Можуть запитати – а навіщо стільки 
складнощів? Чому не можна надати 
самостійність, якщо вже у народу є 

своя держава – і якщо в минулому 
православна ієрархія так робила 
практично завжди? Навіщо позбавляти 
мільйони людей можливостей 
традиційного духовного життя, тримати 
за межами визнаного православ’я цілі 
народи – як у випадку з українцями чи 
македонцями? Навіщо конфліктувати 
самим визнаним церквам?  
Ця причина – надія на те, що «стара 
держава» незабаром відновиться. 
Якщо не за допомогою духу, так за 
допомогою зброї. І навіщо тоді 
надавати церковну самостійність її 
потенційним частинам? Навпаки, 
потрібно зберігати єдину церковну 
організацію як фундамент для 
реставрації імперій. Потрібно 
використовувати молитву і віру як 
політичну зброю.   
   Ось чому в Белграді були заскочені, 
коли Македонська православна церква 
звернулася до болгарських одновірців 
із проханням сприяти поверненню до 
лона світового православ’я. Ось чому 
після українського звернення до 
патріарха Варфоломія І патріарх 
Кирило заговорив про «цькування 
канонічної церкви в Україні» – хоча, 
зауважимо, ніхто навіть і не 
намагається ставити під сумнів права 
УПЦ (Московського патріархату) у разі 
появи нової помісної церкви. Але 
московського патріарха може 
турбувати зовсім не це.  
Він постає перед втратою останньої 
імперської надії. 

 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ 

МИТРОПОЛИТ ПЕРЕДРІК 

УКРАЇНІ АВТОКЕФАЛІЮ 
 

 Один з популярних ресурсів РПЦ 
сайт "Православие и мир"  взяв 
інтерв'ю у представника 
Константинопольського Патріархату 
митрополита Прусського Елпідофора 

https://www.pravmir.ru/mitropolit-elpidofor-chem-bolshe-slozhnostey-tem-ostree-neobhodimost-preodolet-ih/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80_(%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81)
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(Ламбрініадіса), представивши його як 
"одного з найавторитетніших єрархів 
Вселенського Патріархату". 
 Єрарх заявив, що для України 
автокефалія є "найкращим і найбільш 
канонічним рішенням в даний момент", 
повідомляє "Релігія в Україні". 
 «Вселенський Патріархат 
переконаний в тому, що, чим більше 
існує складнощів, тим гостріше ми 
відчуваємо необхідність в проведенні 
соборів і зустрічей і підтримки діалогу, 
щоб ми могли при допомозі  Духа 
Святого і  Господа нашого Ісуса 
Христа, подолати ці труднощі», - 
заявив митрополит Елпідофор, 
розцінивши як «прояв богословської та 
екклезіологічної неповноти відсутність 
РПЦ на Святому і Великому Соборі 
Православної Церкви» на Криті в 2016 
році. Охарактеризувавши Церкви, які 
прийняли в кінцевому підсумку рішення 
про неучасть у Соборі, як «сателітів 
Москви», за винятком хіба що 
Антіохійської кафедри, владика 
стверджує, що вони просто підводили 
аргументацію «під заздалегідь 
прийняте Російською Церквою рішення 
взяти курс на роз'єднання». 
 Водночас митрополит Елпідофор 
вважає, що «скрепи ще не зруйновані, 
канали спілкування ще не перекриті, 
але просто РПЦ повинна докласти 
більше зусиль для того, щоб знову 
завоювати довіру не тільки 
Константинопольського Патріархату, а 
й десяти Православних Церков, яких 
зачепила закулісна діяльність з її боку, 
що призвела до неучасті й інших 
Церков».    
 Щодо автокефалії Української 
Церкви, митрополит Елпідофор 
висловився однозначно: «Надання 
автокефалії помісній Церкві ось уже 
майже 1 350 років підлягає виключній 
юрисдикції та компетенції Вселенського 
Патріарха і Священного Синоду 
Константинопольської Церкви. Однак, 
Вселенський Патріархат, незважаючи 

на своє право самостійно наділяти 
автокефалією, не ігнорує інші помісні 
Церкви, як це засвідчено самою 
історією Церкви до цього часу. У 
випадку з Україною це покладено на 
спеціальну делегацію, яка наносить 
візити і проводить  зустрічі з 
предстоятелями Православних Церков 
з метою поширення об'єктивної картини 
стану питання і, зрозуміло, з метою 
розвінчання поширюваної 
дезінформації і відомостей, що вводять 
в оману».    
 На питання, в чому ж полягає ця 
«поширювана дезінформація», єрарх 
відповів:     
 «Те ж саме ми чули і десять років 
тому, в 2008 році, коли готували 
офіційний візит Вселенського 
Патріарха Варфоломія в Україну при 
президенті Ющенку і митрополиті 
Київському Володимиру ( Сабодану). 
Тоді Російська Церква розгорнула таку 
саму інформаційну кампанію серед всіх 
інших Церков, погрожуючи розколом, 
Армагеддоном, кінцем світу, 
стверджуючи, що Патріарх їде на 
Україну, несучи розкол і т. Д. І т. П. 
Однак, нічого з цього не збулося, так 
що і зараз у мене не викликає 
занепокоєння вся ця риторика з боку 
Московського Патріархату». 
 При цьому владика підкреслив, що 
прохання про надання автокефалії, 
подане Президентом держави, не є 
його особистим проханням: «Ми 
спотворюємо всю суть, розглядаючи це 
питання з такої точки зору. Президент 
України передав на Фанар прохання 
українського народу після схвалення 
його парламентом переважною 
більшістю голосів. Отже, автокефалія 
не є предметом особистого бажання 
президента країни, і Вселенський 
Патріарх зараз покликаний [вирішити] 
питання, яке стосується не тільки 
лідера цієї країни».   
 Він засумнівався в здатності УПЦ 
(Московського Патріархату) самостійно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80_(%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81)
http://www.religion.in.ua/
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брати участь у вирішенні таких питань: 
«Чи може сьогодні канонічна Церква в 
Україні подати прохання про 
автокефалію, навіть якщо захоче? Всім 
нам відомо, яким чином йдуть справи в 
Московській Патріархії. Хто наважився 
б на такий крок, виявився б викинутим з 
Церкви за спрощеною процедурою». 
  Що стосується УПЦ Київського 
Патріархату і УАПЦ, які також 
звернулися за допомогою до 
Константинополя, владика Елпідофор 
роз'яснив: «Якщо хтось неканонічний, 
це не означає, що він не існує ... Той 
факт, що він оголошується 
розкольником, не забирає у нього 
права просити про свою реабілітацію і 
про врегулювання свого стану у своїй 
Церкві, а визнавши, що саме його 
Церква ставить його в несправедливе 
становище, звернутися до 
Вселенського Патріарха, направивши 
йому церковну апеляцію, так зване 
"еккліто". Саме тому, що в Україні 
існують розкольники і неканонічні, які 
намагалися звернутися до своєї 
церковної юрисдикції та були відкинуті, 
вони можуть, на нашу думку, цілком 
правомірно звернутися до 
Вселенського Патріархату для розгляду 
цього питання і перегляду їх стану з 
винесенням рішення,  що не підлягає 
оскарженню».   
 За його словами, в майбутньому 
Константинопольський Патріархат 
перейде до розгляду справ за такими 
вже поданими апеляціями.  
 «Критерієм і метою для Церкви-
Матері  в цьому випадку служить не 
автокефалія сама по собі, оскільки така 
не є самоціллю», - підкреслив єрарх і 
резюмував: «Однак, їй віддається 
перевага з церковної точки зору, як 
найкращому і найбільш канонічному 
вирішенню в даний момент, тому що 
тільки це зможе послужити єднанню 
православного народу України, який, як 
відомо, повністю роз'єднаний». 

 

Вселенський Патріарх 

Варфоломій: ''Наш Престол 

не визнав відділення 

Київської Митрополії і 

залежних від неї 

православних церков Литви 

та Польщі та їх приєднання 

до Московської Церкви, що 

були здійснені проти 

канонів'' 

  

 Дуже важливі наголоси для справи 
створення помісної Церкви в Україні, як 
на мене, прозвучали у промові 
Вселенського Патріарха Варфоломія 
після 40-денної Панахиди по 
спочилому митрополиту Перги 
Євангелос.     
 У прес-релізі, за підумками 
Панахиди, яку відслужили ієрархи 
Вселенського Патріархату – зазначено:
  "Під час свого виступу в тронному 
залі, після 40-денної панахиди за 
спочилим митрополитом Перги 
Євангелосом, який відбувся в неділю, 1 
липня 2018 року, у Патріаршій Церкві 
на Фанарі, Вселенський Патріарх 
Варфоломій висловив свою незмінну 
турботу/зацікавлення у 
розв'язанні/лікуванні українського 
церковного питання і відновлення 
єдності розділеного церковного тіла в 
країні. Його Всесвятість нагадав про те, 
що Константинопольська Церква 
завжди дбала і вирішувала багато 
складних церковних питань на користь 
народу Божого і збереження 
Всеправославної єдності, та сьогодні 
бореться для остаточного 
врегулювання церковних справ в 
Україні.   
 Зокрема, звертаючись до 
особистості і діяльності покійного 
Першоієрарха Вселенського Престолу, 
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Вселенський Патріарх зазначив, що 
"митрополит Євангелос працюючи в 
якості члена кількох Синодальних 
Комісій з вирішення різних питань, 
завжди виходив з критеріїв історії, 
канонів і логіки".    
 "І сьогодні, якби він був посеред нас, 
він допомагав би сучасній проблемі і 
важливому питанні врегулювання 
українського церковного питання, тому 
що це логічно,і ми бажаємо, як Мати-
Церква, відновлення єдності в Україні 
розділеного церковного тіла – десятків 
мільйонів вірних, хрещених і 
просвічених безпосередньо турботою і 
місіонерською енергією Вселенського 
Престолу. Крім того, в минулому, 
Константинопольська Церква, діючи в 
рамках канонів і пастирської опіки 
вирішувала важкі і складні церковні 
питання, завжди керувалась 
інтересами народу Божого і 
збереженням Всеправославного 
єдності. Достатньо згадати нещодавню 
участь і допомогу Вселенського 
Патріархату у вирішенні проблем, які 
були в церквах Кіпру, Єрусалиму, 
Албанії тощо. У цьому в дусі, 
Константинопольська Велика і Свята 
Церква Христова діє в дусі істинної 
любові, бореться і сьогодні для 
остаточного вирішення церковних 
справ в Україні."    
 В подальшому Вселенський Патріарх 
нагадав про духовні та канонічні права 
Вселенського Престолу стосовно 
України: "Хай не забувається, що 
Константинополь ніколи не видавав 
дозволу передавати території України 
будь-кому, крім права хіротонії 
Київського митрополита у Москві на 
умовах його обрання Собором в Києві 
на Помісному Соборі та безумовному 
згадуванні Вселенського Патріарха. Це 
сказано у Томосі про автокефалію, що 
Мати-Церква дарувала Польській 
церкві: "Наш Престол не визнав 
відділення Київської Митрополії і 
залежних від неї православних церков 

Литви та Польщі та їх приєднання до 
Московської Церкви, що були здійснені 
проти канонів та не дотримані права 
Київського митрополита, який мав 
титул Екзарха Вселенського Престолу".
 Підсумовуючи, Вселенський 
Патріарх знову послався на покійного 
митрополита Перги Євангелоса, 
кажучи, що всі пам'ятатимуть про свою 
духовну працю та любов, яку він 
виражав кожній людині. Були присутні 
архієпискоим Синаїйський Даміанос, 
ієрархи Вселенького Патріархату, 
родичі покійного митрополита Перги, 
архонти, духовенство, члени громади 
та паломники з-за кордону." 
 

 

Македонсько-українські 

новини 

 Афіни та Скоп‘є домовилися щодо 
питань назви колишньої югославської 
республіки Македонія та іншого, чим 
відкриваються можливості подальшої 
інтеграції цієї країни до європейських 
та євро-атлантичних структур. 
 Новою офіційною назвою має стати 
«Республіка Північна Македонія». 
 Відомо, що Вселенський Патріарх 
Варфоломій підтримував процес 
порозуміння між двома сусідніми 
країнами. На останній сесії Синод 
Вселенського Патріархату офіційно 
прийняв до розгляду прохання Церкви 
та Уряду Македонії щодо визнання 
автокефалії.    
 Днями під час богослужіння з нагоди 
іменин Патріарх Варфоломій у 
проповіді торкнувся української та 
македонської тем, про що сьогодні 
повідомляють ЗМІ Македонії. 
 «Наявність схизми не є аргументом 
для того, щоб залишити на самоті цілий 
народ. Коли одного з наших братів 
кваліфікують як розкольника або 
єретика, а ще більше, коли так 
ставляться до всього народу, до 
мільйонів людей, це є за рамками 
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нормальної Церкви.  
 Апостольське зобов’язання Матері-
Церкви – шукати способи врятувати 
наших братів в Скоп’є і в Україні. Наше 
зобов’язання і відповідальність – 
повернути народи до істини і до 
канонічних рамок Церкви. Наша 
Вселенська Патріархія турбується про 
весь світ і про всіх людей, без 
винятку».   
 «Вселенська Патріархія ніколи не 
залишалася осторонь в ситуації, коли 
порушувалося нормальне 
функціонування Православної 
Церкви».    
 Також Вселенський Патріарх закликав 
«прийняти народ і Церкву Скоп’є» в 
православну єдність, цитуючи частину 
з послання св.апостола Павла до 
Коринфян: «коли страждає один член, 
тоді страждають всі члени, а коли радіє 
один член, радіють й усі інші». 

Aрхієпископ Євтратій Зоря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У БЛАЖЕННІМ УСПІННІ 

ВІЧНИЙ СПОКІЙ ПОДАЙ 

РАБІ БОЖІЙ РАЇСІ 

 

 У п’яту річницю упокоєння бл.п. РАЇ 
БРАТКІВ, на замовлення чоловіка 
покійної – Володимира Братків, прот. 
Віктор Полярний звершив Заупокійну 
Панахиду у присутності дітей покійної: 
Марка, Елізабети і Меланії, та внуків 
Аустіна, Захарія та Лукаса та рідних і 
приятелів покійної.     
 Раїса Братків була активною 
членкинею українського і білоруського 
суспільства в Чикаго і околиць. Рая 
була обрана Головою Громади Святого 
Князя Володимира Української 
Православної Церкви в Чикаго, як 
також, була довголітнім Президентом 
Фундації Розповсюдження Українських 
Наук в Ілінойському Університеті і 
брала актину участь в інших 
благодійних інституціах.  
 Болюча і незамінна втрата в 
українському та білоруському 
суспільстві.    
 Замість квітів на могилу дорогої 
дружини – Володимир Братків складає 
пожертву в сумі триста доларів ($300 
dollars) на нев’янучий вінок прес-фонду 
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Інформаційного Бюлетня Вікаріату 
Помісної Української Правсолавної 
Церкви Київського Патріархату в США. 

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЇЙ 

ПАМ’ЯТЬ! 

 
 

 

В  катедрі Св. Андрія 

ОХРЕЩЕНО 

 
на 2 червня Івана Віктора Теркун сина 
Павла і Аманди Теркун 
 

 
 

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 382-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                                                   

5,100 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                                                  

1,150 Валентина і бл.п. Василь Косогор                          

1,135 Ольга і бл.п. Микола Пайчук                                                                     

1,125 Оля Гнип Трущ і бл.п. Григорій Гнип                               

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                                
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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                                      

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  

 

 

 

 

 


