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Святійший Патріарх Філарет взяв участь в державних заходах
з нагоди 1030-ліття Хрещення Руси-України

28 липня 2018 року Святійший
Патріарх Київський і всієї Руси-України
Філарет взяв участь в урочистих
заходах з нагоди 1030-ліття Хрещення
Руси-України.
Захід
відбувся
на
Володимирській гірці біля пам’ятника
святому
рівноапостольному
князю
Київському Володимиру Великому.
В
урочистостях
взяли
участь
Президент України Петро Порошенко
разом
з
дружиною
Мариною
Порошенко,
очільники
Церков
і
релігійних організацій, урядовці, воїни
та
ветерани
АТО,
волонтери,
дипломатичний корпус та інтелігенція.
Під
час
заходів
Предстоятеля
супроводжували: Патріарший намісник
митрополит
Переяславський
і
Білоцерківський Епіфаній, митрополит
Львівський і Сокальський Димитрій,
архієпископ Чернігівський і Ніжинський

Євстратій
та
архієпископ
Вишгородський Агапіт.
У своєму виступі Президент Петро
Порошенко наголосив, що мільйони
українців
прагнуть
і
очікують
якнайшвидшого визнання автокефалії
Православної Церкви в Україні –
великої за кількістю вірних, але рівної
до інших помісних православних
церков.
«Томос про автокефалію довершить
утвердження
незалежності
і
самостійності нашої держави, укріпить
релігійну свободу, міжконфесійний мир.
Він
посилить
права
і
свободи
громадян… Особливо тих, котрі зараз
перебувають поза спілкуванням із
вселенським
православ’ям»,
наголосив
Глава
держави
на
урочистостях з нагоди 1030-річчя
хрещення Київської Русі-України.
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Глава держави нагадав, що з перших
днів свого президентства поставив за
мету добиватися створення Єдиної
Помісної Православної Церкви та
визнання цієї Церкви Вселенським
Патріархом.
«Автокефалія
–
це
питання нашої незалежності. Це –
питання нашої національної безпеки.
Це – питання всієї світової геополітики.
Армія – боронить нашу землю. Мова –
боронить наше серце. Віра – боронить
нашу душу», - впевнений Президент.
Глава держави наголосив, що Україна
зупинила агресора і зберегла державу,
побудувала
боєздатну
армію,
продовжується
утвердження
української мову як складової сили та
успіху
українського
народу.
«Я
переконаний,
що
вона
стане
богослужбовою
мовою
в
єдиній
помісній
церкві.
Ми
повертаємо
православній
церкві
українську
ідентичність і рівне місце посеред
православних церков світу. І, до речі,
на захисті ідентичності українського
народу наголошує у своєму посланні до
нас Його Всесвятість Вселенський
Патріарх» - зазначив Президент.
Глава держави зазначив: «Хто
сьогодні
може
аргументовано
заперечити, що кількісно та якісно
наша православна церква готова до
самостійного буття?».
Петро Порошенко нагадав, що в
Писанні сказано, що нам не дано знати
часи і строки. «Але я вірю в те, що
фінальне рішення Вселенського буде
справедливим по відношенню до
України. Дорогі друзі, час автокефалії
Української Помісної Православної
Церкви точно настав», - підкреслив
Президент.
Представник
Його
Всесвятості
Вселенського Патріарха Варфоломія
митрополит Гальський Еммануїл у
виступі наголосив, що Вселенський
Патріархат «не полишить чад своїх
українських
необороненими
і
на
призволяще кинутими».

«Вселенський Патріарх не може
залишатися сліпим і глухим до
звернень, які повторюються вже понад
чверть
століття»,
наголосив
митрополит
Еммануїл.
«Чада
Української Церкви та її провідники
мають право на своє місце серед
Церков», - додав він.
«Материнська Церква вже винесла
ухвалу 20 квітня цього року. А саме –
розпочати процедуру для досягнення
остаточної мети – надання автокефалії
Українській Православній Церкві», сказав
Представник
Вселенського
Патріарха Варфоломія. Він додав, що
це стало можливим після звернення
української влади, Президента України,
«що
є
наступником
політичної
структури Київської Русі».
«Ми впевнені в тому, що Вселенський
Патріархат на вашому боці. Ви не
будете сиротами, тому що МатірЦерква знайде вихід для того, щоб
долучитися до вашого поступу, вашого
успіху, вашого зростання у вірі
Христовій», - сказав митрополит
Еммануїл.
«Ми висловлюємо надію, що Господь
наш справдить і задовольнить усі ваші
потреби. Хай буде з вами Боже
благословення Господа нашого Ісуса
Христа»,
сказав
митрополит
Гальський
Еммануїл та
передав
благословення українському народові
від Вселенського Патріарха.
Святійший Патріарх Київський і всієї
Руси-України Філарет, який звернувся
до
присутніх
на
урочистостях,
наголосив, що коли буде в Україні
Помісна Церква, тоді буде міцною
Українська Держава.
"Вельмишановний
Петре
Олексійовичу Порошенко, Президенте
України,
шановна
делегаціє
Вселенського Патріарха Варфоломія,
Ваші Блаженства, Преосвященства,
Всеукраїнська Радо Церков, наш
Український Уряде, Верховна Радо,
дорогі браття і сестри!
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Насамперед я хочу привітати усіх нас
зі святом 1030-ліття хрещення РусиУкраїни, по-друге хочу подякувати
Петру
Олексійовичу
за
чудову
доповідь, в якій він показав чому ми так
наполегливо домагаємось автокефалії
Української
Православної
Церкви.
Здавалося б, що це справа Церкви, а
чому так активно бере участь у
визнанні
автокефальної
Церкви
Президент? А тому, що йде зараз війна
на Сході і стоїть питання: бути чи не
бути українській державі? Президент
повинен
турбуватися
про
свою
державу, чи не повинен? Якщо він не
турбується про свою державу, то який
він Президент? І тому це стимулює
нашого Президента захищати нашу
українську державу. А для того, щоб
українська держава була захищена
треба, щоб український народ був
єдиним, щоб в цьому народі була
єдина
Православна
Церква,
незважаючи на те, що Україна
поліконфесійна
держава,
але
пануючою Церквою в Україні була, є і
буде
Православна
Церква.
Але
Православну Церкву вороги нашої
державності розділили на частини і
тому для того, щоб захистити Україну,
зробити її міцною державою треба
об’єднати Православну Церкву. Ось
чому наш вельмишановний Президент
так активно бореться за визнання
автокефалії нашої Церкви.
Чому мова йде про визнання? Хіба
нам не достатньо того, що ми є
православні? Для чого нам треба
визнання? А тому що на цій основі
розділене
українське
православ’я.
Чому
духовенство
і
єпископат
Московського
Патріархату
не
спілкується
з
духовенством
і
єпископатом Київського Патріархату? А
тому що ми з їхньої точки зору
"розкольники". Так ось, щоб не було
ніяких «розкольників» в Україні і щоб не
було ніякого розділення нам потрібне
визнання і тоді у них підстави зникнуть

не бути разом з нами. І ми дуже вдячні
Вселенському Патріарху Варфоломію
за те, що Він розуміє проблеми як
держави так і проблеми Церкви.
Питання про визнання Київського
Патріархату ми підняли 25 років тому і
ви знаєте самі та як було сказано в
доповіді Президента, що це питання
було
одностайно
вирішено
на
Помісному Соборі 1-3 листопада 1991
року. Тоді ми зрозуміли, що Україні
потрібна одна Православна Церква,
незалежна
і
нинішні
архієреї
Московського Патріархату в Україні
підписали це звернення і воно дійсне
до сьогоднішнього дня. Тому ми
дякуємо Вселенському Патріарху, що
він нарешті зрозумів, що прийшов час
надати Томос українській Церкві про її
автокефалію і ми сподіваємось, що в
найближчий час ми будемо мати такий
Томос. Тому що Київська митрополія з
самого
початку
була
частиною
Константинопольського Патріархату і
Вселенський Патріарх справедливо
підкреслює, що це його канонічна
територія, а не московська. Москва
захопила незаконно в кінці 17-го
століття Київську митрополію, захопила
підкупами, як вона діяла тоді, так само і
діє зараз.
І тому справедливо
Вселенський Патріарх вважає, що це
його канонічна територія і він один має
право на надання нам автокефалії.
Ми не тільки сподіваємось, а й
молимося вже багато часу за здоров’я
Вселенського Патріарха Варфоломія,
за Президента молимось, за Верховну
Раду і за всіх, хто причетний до цієї
дуже важливої для України події. І ми
віримо, переконані, що ми досягнемо
цього, що буде у нас і Томос і буде
єдина Церква і на Сході ми
переможемо і агресора виженемо" відзначив у своєму слові Патріарх.
З вітальними словами до присутніх
також звернулись очільники інших
Церков і релігійних організацій.
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The Last Missing Piece to Make Ukraine Truly Independent
By Kateryna Kruk

The head of the Ukrainian Orthodox
Church of the Kyiv Patriarchate
Metropolitan Filaret, Ukrainian President
Petro Poroshenko and his wife Maryna
take part in a procession marking the
1030th anniversary of the Christianization
of the country, which was then known as
Kyivan Rus', in Kyiv, Ukraine July 28,
2018.
One of the biggest differences between
Eastern and Western Europe is the role of
the church. On paper, they are separate,
but in Eastern Europe, tradition trumps
the law and the influence of the church is
immense. In Ukraine, the church is the
most trusted institution, which is a good
thing, but the fact that one of its strongest
branches openly sympathizes with Russia
means that the secular world can’t
choose to ignore this issue any longer.
Ukrainian religious life is best known for
its division between the Kyiv and Moscow
Patriarchates. The split took place in 1992
on the grounds that an independent
country should have its own church.
Since then, there were numerous
attempts to unify the church from the
inside but the ideological differences
seemed too wide. The Kyiv Patriarchate
was known for its strong pro-Ukrainian
position, while the Moscow Patriarchate

was seen as a supporter of “Russkiy mir”
ideology (Russian world) and unity
between Russia and Ukraine. This
stereotypical division was confirmed by
the church’s reaction to the Euromaidan
and the subsequent Donbas war.
The
Kyiv
Patriarchate
strongly
supported the Euromaidan movement.
Priests were not only among protesters in
the Maidan at all times, but churches and
monasteries in central Kyiv were used by
revolutionaries as hospitals, canteens,
and
dormitories.
The
Moscow
Patriarchate remained faithful to now
disgraced
former
President
Viktor
Yanukovych and his allies and even
praised the brutal actions of riot police
against peaceful protesters.
But the Moscow Patriarchate’s real face
was revealed when Russia invaded
Ukraine in 2014. The church turned a
blind eye to Russia’s direct involvement in
the war, calling it a civil war instead. It
also managed to outrage Ukrainians by
its numerous refusals to bury dead
Ukrainian soldiers as heroes who fell
defending their country. This didn’t go
unnoticed by worshipers.
The actions of the Moscow Patriarchate
became a catalyst for renewed talks
about an independent and united

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США 19-сер-18 Рік XX Число 384 c. 5

Ukrainian Church. The presidential
administration has actively engaged in
this process, but it merely took over an
issue that had been hot for some time.
But something changed. The Verkhovna
Rada and the government had never
supported the president’s overtures in the
past. The government’s now unanimous
position reflects the readiness of the state
to take a mediator role if needed, but
more importantly it signals that Ukrainian
society is ready for this step.
Public opinion demonstrates a strong
desire for a united church and that the
Kyiv Patriarchate should become the
basis for it. In 2010, 22 percent of
Ukrainian Orthodox believers associated
themselves with the Kyiv Patriarchate,
while 34.5 percent were loyal to the
Moscow Patriarchate. In just eight years,
the numbers have changed dramatically:
in 2018, 43 percent affiliate themselves
with the Kyiv Patriarchate, while the
Moscow Patriarchate has only 19 percent.
Although not officially recognized by
Constantinople, the Kyiv Patriarchate is
the biggest and most influential church in
Ukraine.
Most experts and religious authorities
say
that
granting
the
Ukrainian
Patriarchate Tomos—or a document from
the
Ecumenical
Patriarchate
in
Constantinople
recognizing
its
autocephaly so the bishop doesn’t report
to any higher authority—is almost a done
deal and just months away. Doing so
would redraw the religious borders of
Eastern Europe for the first time in almost
400 years.
The importance of this decision is hard
to overestimate. The Orthodox Church
and its influence on its neighbors is one of
the last remnants of the Russian empire.
It is also one of the most effective
instruments to spread Russian narratives
and influence opinion. In the case of
Ukraine, the stakes are even higher

because it gives the aggressor-state
direct access to the hearts and minds of
Ukrainians. It’s not an overstatement to
regard Ukraine’s independent church as a
matter of national security.
Second, an independent Ukrainian
church will strongly diminish the position
of the Russian Orthodox Church. Without
its Ukrainian parishes, it will no longer be
the world’s largest Orthodox Church,
which Russian priests have used to
demand more rights and a stronger
position among the global orthodoxies.
For Russia it will be a double blow: losing
both Ukraine, and its international position
in the religious world.
Finally, a united church will impact
Ukrainian political life. If successful,
Poroshenko will get the credit. However,
many still speculate if church unification
will increase Poroshenko’s popularity and
whether those supporting the idea will
become Poroshenko’s supporters by
default. Undoubtedly, Poroshenko will use
the church as one of the cornerstones of
his presidential campaign, along with
strengthening the army and the status of
the Ukrainian language.
Granting a Tomos to Ukraine’s Kyiv
Patriarchate will be an important
milestone, but it will be just the beginning
of a long process to unify the Ukrainian
church. Parishes then will have to decide
if they want to join the new church, a
question that revolves around power and
property. However complex and long, this
process must start. A united national
church is the last missing piece to make
Ukraine truly independent.
Kateryna Kruk is a Ukrainian political scientist
and communications expert fellow at StopFake
and the European Values Think Tank. In 2014, the
Atlantic Council awarded her its Freedom Award
for communicating the Euromaidan Revolution to
the
world
via
Twitter.
She
tweets
@Kateryna_Kruk.
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ВІТАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ ЙОГО ВСЕСВЯТОСТІ ВСЕЛЕНСЬКОГО
ПАТРІАРХА ВАРФОЛОМІЯ ДО ВИСОКОПОВАЖНОГО
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З НАГОДИ 1030 ЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ
КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Вельмишановний Пане Президенте!
З глибокою радістю відповідаючи на Ваше шанобливе і почесне запрошення
звертаємось до Вас в особі моїх представників під головуванням митрополита
Франції Ємануіла, через це звернення з священного центру Православ’я
шанованого Вселенського Патріархату, але з центру нашого люблячого серця, в цей
радісний і святковий день, коли святкується і вшановується в Україні 1030 років
Хрещення Київської Русі. Славу возсилаємо Дародавцю Богу за дар і
благословення співсвяткувати з Вами цей благословенний день коли
благочестивий український народ має в своїй думці відродження в Христі та
турботу і піклування Святої Великої Христової Церкви – Першопрестолу Церкви, з
яким Україна зв’язана духовними історичними та канонічними зв’язками.
Відомо також що цей духовний святий зв’язок між Константинополем і Києвом з
якого держава бере початок є нерозривний і на протязі століть посилений через
правдиву любов та вірність, а історія про це свідчить золотими літерами особливо
в серцях людей. Це святкування співпадає в день св. князя Володимира, нащадка
св. рівноапостольної Ольги, який прийняв спасительне рішення не сховати
духовний скарб який він пізнав. Але передати його всім підданим своєї держави. Це
Богонатхненне рішення св. Володимира змінило історичний шлях країни в різні
способи. Як в культурній так і політичній сфері. Відкрило двері для щирого
братського спілкування та взаємозбагачення з іншими християнськими народами і
державами.
Світло Хрещення св. Володимира від першопрестольної Церкви Константинополя
з митрополії Херсонесу, які були охрещені в ріці Дніпрі від духовенства
Вселенського і Апостольського Престолу, осіяло підданих його держави щоб
сповнились слова святого Писання: народ який сидів в темноті, побачив світло
велике і ті що сиділи в країні і темноті смерті побачили світло (Мт. 4:16).
Новохрещений народ увійшов під духовне керівництво та адміністративну турботу
і церковний покров Церкви Константинополя через утворення митрополії Київської і
Всієї Русі яка стала 60-ю митрополією Вселенського Патріархату. Це стало основою
канонічного зв’язку та духовного окормлення Великої Церкви для спасіння
новохрещеного народу, для слави Божої і радості Православ’я.
Є очевидно що Велика Свята Мати Церква маючи всяку опіку і піклування про
свою любиму дочку – митрополію Києва, завжди діяла для її духовної користі і
розвитку та захисту ідентичності Українського народу.
Визнаючи високу відповідальність Першопрестольної Константинопольської
Церкви ніколи не переставала і не змирялася перед незаконними і неканонічними
ситуаціями, які потрясали природнє функціонування Православної Церкви. І в цій
своїй відповідальності взяла на себе ініціативу відновити єдність Православних
віруючих в Україні з кінцевою ціллю дарувати Церкві Автокефалію.
Ми добре знаємо, і як в інших обставинах підкреслювали, що Апостольська
відповідальність є на Матері Церкві яка вивчає способи спасіння для наших братів
українців. І в цьому дусі надіється доброго вирішення Вселенського Престолу для
відновлення канонічної єдності Православних в Україні.
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Співсвяткуємо з Вами в цей день Хрещення Київської Русі. Прославляючи ім’я
Трисвятого Бога молимося до Господа і Спасителя нашого щоб благословенний
народ України удостоївся і знову одного і єдиного Церковного керівництва,
відновлення канонічності, зцілення розколів – щоб свідчення нашої Православної
віри приносили Святій Церкві радість всім її дітям.
Благодать Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа і Причастя Святого Духа
нехай буде з усіма вами отці і діти.
Многая Вам літа!
+ Варфоломій,
Архієпископ Константинополя – Нового Риму і Вселенський Патріарх
28 липня 2018 р

НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНСЬКА
ДЕРЖАВА

Багато століть український народ
боровся проти численних ворогів за
право самому розпоряджатися рідною
землею і своєю долею, за незалежну й

самостійну українську державу.
Нарешті 16 липня 1990 р. Верховна
Рада України прийняла "Декларацію
про державний суверенітет України", в
якій
проголосила
"державний
суверенітет України як верховенство,
самостійність, повноту і неподільність
влади Республіки в межах її території
та незалежність і рівноправність у
зовнішніх зносинах".
24 серпня 1991 р. Верховна Рада
Української РСР проголосила Україну
незалежною
демократичною
державою. В "Акті проголошення
незалежності України", прийнятому 24
серпня 1991 p., говориться: "Виходячи
із смертельної небезпеки, яка нависла
була над Україною у зв'язку з
державним переворотом в СРСР 19
серпня
1991
року,
продовжуючи
тисячолітню
традицію
державотворення в Україні, виходячи з
права
на
самовизначення,
передбаченого Статутом ООН та
іншими
міжнародно-правовими
документами, здійснюючи Декларацію
про державний суверенітет України,
Верховна Рада Української Радянської
Соціалістичної Республіки урочисто
проголошує незалежність україни та
створення
самостійної
української
держави - України. Територія України є
неподільною і недоторканою.
28 літ пройшло від знаменитої дати
24
серпня
1991
року.
Дата
проголошення Самостійної Держави,
хоча пройшла в мирі і злагоді всього
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українського народу, але пройдений
шлях борців за суверинітет України
окроплений кров’ю кращих дітей
Матері-України.
Вдумавшись у визвольницкі змагання,
перед нашими очима перебігають
постаті й імена безсмертних лицарів і
борців “Великої Ідеї”, які за словами
Головного Отамана Симона Петлюри
мали остаточну мети мати свою Вільну
Самостійну Українську Державу.
Сьогодні ми святкуємо урочисту дату,
за яку наші батьки, діди і прадіди
поклали свої голови на жертівник
Української Державности.
Ми, нащадки нескорених лицарів, не
маємо права забувати про важливі
дати, які, в певній мірі, були причетні до
дати 24 серпня 1991 року:
IV-ий Універсал, “Базар” і “Крути”,
штучно створений голодомор 1932-33
рр., процеси “СВУ”, злочин Москви у
Вінниці, Биковня, Акт Проголошення
Відновлення Державности України,
поляглі під Бродами, героїчні і нерівні
бої УПА, Петлюрівці, Бандерівці, ОУН, і
про багато інших попередніх героїчних
змагань кращих дітей українського
народу за Державність України.
Єднаймося з тими, яким доля
української нації не є байдужою,
єднаємося
з кращими дітьми, які
сьогодні
захищають
Суверенітет
Української Держави, бо ж за словами
Василя Симоненка, з Україною я ділити
завжди буду радощі, турботи і жалі, бо
ж у мене стукотить у грудях грудочка
Вкраїнської землі.

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!

Патріарх Філарет: Автокефалія це сильний удар по Росії та її
Церкві, яким прийдеться
переписувати свою історію
Про те, як проголошена автокефалія
Української
Православної
Церкви
вдарить
по
позиціях
РПЦ
та
Московського Патріархату в Україні, а
також якій Церкві мають належати
головні
святині
України,
КиєвоПечерська та Почаївська лаври і чи
причетна УГКЦ до процесу отримання
Томосу про автокефалію розповів в
інтерв’ю «Прямому» Предстоятель
УПЦ КП Святійший Патріарх Київський і
всієї Руси-України Філарет.
Невдовзі Україна має отримати
Томос
—
синодальне
рішення
Вселенської патріархії про надання
автокефалії
Українській
православній церкві. Як вплине на
розвиток України ця визначальна
подія та як до цього ставиться
Московський патріархат і Грекокатолицька церква? На питання
“Прямого” відповідає предстоятель
Української православної церкви
Київського патріархату Філарет.
- Чому звернення у Священний
Синод прийшло від світського
особи, від світської влади, а не від
Української православної церкви?
Чому це прохання підписано і
надіслано
президентом
України
Петром Порошенком?
Це не так. Ініціатором надання
Томосу є не президент і не Верховна
Рада, а ініціатором є церква Київського
патріархату. І це питання наша церква
підняла ще в 1992 році. І тоді на
зустрічі зі мною в Стамбулі патріарх
Варфоломей сказав, що об’єднайтесь
спочатку, щоб у вас була одна
православна церква, а тоді отримаєте
Томос від Вселенського патріарха. І
тому ми на протязі 25 років намагалися
об’єднатися з автокефальною церквою.
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І тричі ми доходили до такого стану, що
вже готові були до об’єднання. Але
потім приходила вказівка, я думаю, з
Москви, щоб ставили умову таку, щоб
Київський патріархат не погоджувався.
І воно так і було. І це було тричі.
А ось коли став президентом Петро
Олексійович
Порошенко,
то
він
поставив своєю метою допомогти
українській церкві отримати Томос. І
тому мав неодноразову зустріч з
патріархом
Варфоломеєм,
з
президентом Ердоганом про надання
українській
церкві
Томосу
про
автокефалію. На цей раз патріарх
Варфоломей сказав, що треба, щоб всі
архієреї
Київського
патріархату,
автокефальної церкви і якась частина,
хоч
декілька
від
Московського
патріархату звернулися до нього з
проханням про надання Томосу. І ми це
виконали.
Тобто
архієреї
Київського
патріархату, автокефальної церкви –
всі підписали таке звернення. Кожен
окремо. І біля десяти архієреїв
Московського патріархату. Але архієреї
Московського патріархату імена свої не
називають. Чому? Бояться, що якщо не
буде Томосу, то їх покарають. І тільки
два
назвали
–
це
архієпископ
Олександр Драбинко і черкаський
митрополит Софроній. Крім того,
Вселенський патріарх просив, щоб і
президент звернувся з таким же
проханням, і Верховна Рада. І тому з
боку України виконано все. І патріарх
Варфоломей твердо стоїть на позиції
надання Томосу.
- Що таке Томос? Який він?
Томос – це документ, в якому
надається
церкві
право
бути
незалежною, самостійною в управлінні.
Тобто
церквою,
яка
не
підпорядковується ніякій церкві, а стає
рівною з усіма іншими православними
церквами. Це і є Томос.
- Ось ви отримаєте Томос ...
Розкажіть, що тоді станеться, що

буде далі.
Коли ми отримаємо Томос, то це що
означає? Що ми входимо в молитовне
єднання з іншими православними
церквами.
Бо
зараз
Київський
патріархат називають неканонічною
церквою. Чому неканонічна? А тому що
немає молитовного єднання з іншими
церквами. А коли ми будемо мати цей
Томос, то ми таким чином входимо в
молитовне
єднання
з
іншими
православними церквами. Але це не
все. Наслідком Томоса буде те, що
переважна
більшість
єпископів,
духовенства і парафій Московського
патріархату приєднаються до цієї
Української церкви. І таким чином в
Україні утвориться одна помісна
православна церква.
Звичайно,
частина
Московського
патріархату не приєднається до цієї
української церкви. А оскільки вони не
приєднаються, то вони не повинні
називатися українською церквою. Вони
мають право на своє існування в
Україні на рівні з іншими церквами, на
рівні з Українською православною
церквою. Тобто закони українські дають
право на свободу всім. Але називатися
ця
церква
повинна
Російською
православною церквою в Україні. Так
ось, хто хоче бути російською церквою,
може бути російською, але не
називатися українською церквою. І
тому ми вважаємо, що переважна
більшість парафій не захочуть бути
російською
церквою.
І
тому
приєднаються
до
Української
православної церкви. Але коли буде
наданий Томос? Для того щоб надати
Томос, Вселенський патріарх створив
комісію із трьох митрополитів, які зараз
об’їжджають всі православні церкви та
інформують їх про намір Вселенського
патріарха. Вселенський патріарх, як він
говорить, не потребує згоди тих чи
інших церков на надання цього Томосу.
Це його право. Але для чого він
інформує? Для того щоб знали і потім
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увійшли в єднання, в молитовне
єднання з українською церквою. Це
намір Вселенського патріарха.
Тому
на
сьогоднішній
день
Вселенський патріарх вже майже всі
церкви об’їхав. Були в Москві,
зустрічалися там з Московським
патріархом. Але ще є декілька церков,
які не відвідала ця комісія. Тому
спочатку об’їдуть, потім буде засідання
Священного Синоду в Стамбулі. І на
цьому засіданні Священного Синоду і
буде
вирішено
питання
про
автокефалію
української
церкви.
Характерним є, що напередодні поїздки
комісії до Москви Вселенський патріарх
зробив дуже яскраву заяву, в якій
твердо сказав, що Україна – це його
канонічна територія, що це канонічна
територія не Московського патріархату,
а
канонічна
територія
його,
Константинопольського патріархату. Це
перше він сказав.
І друге – що російська церква не є
матірною церквою по відношенню до
української церкви. А навпаки –
українська церква є матірною церквою
по відношенню до російської церкви.
Тому що у 1448 році Московська
митрополія відокремились від Київської
митрополії. Раз вона відокремилась від
Київської митрополії, значить, матір –
Київська митрополія, а не Московська.
- А як до цього ставиться
Московський
патріархат?
Вони
намагаються якось перешкодити
отриманню вами автокефалії?
Шалена боротьба йде. Шалена. В
чому вона виявляється. По-перше,
представники
Московського
патріархату об’їжджають всі церкви
помісні і переконують їх, щоб вони не
підтримували
намір
Вселенського
патріарха надати Томос українській
церкві.
Підключилась
до
цього
держава, дипломатія. І особливо
тиснуть не тільки на Вселенського
патріарха, а й на Грецію, на інші
православні церкви. Тепер в Україні

об’явили збір підписів, які направляють
Вселенському патріарху, що українській
церкві не потрібна автокефалія. І ще
багато таких важелів, про які я не хочу
говорити, в тому числі і великі кошти
вкладаються в те, щоб не допустити
цього. Але, незважаючи на це,
Вселенський патріарх стоїть поки що
твердо на своєму намірі дати Томос
про автокефалію української церкви.
І
це
буде
вирішуватися
голосуванням
на
Священному
Синоді?
Звичайно. Я не знаю, як там
проходять
синоди
Константинопольської церкви, але я
думаю, що буде волевиявлення всіх
членів синоду. Я думаю, що якщо
патріарх хоче, то навіть якщо деякі
митрополити і не згідні, то вони
змушені підкорятися більшості. А
більшість завжди буде з патріархом.
Тому що патріарх враховує позиції всіх
членів Священного Синоду.
- Ви зараз розповіли про те, що
робить Московська патріархія, щоб
вам перешкодити. А які дії вживаєте
ви,
щоб
перешкодити
їм
перешкодити вам?
По-перше, наша мета – це зростання,
збільшення Київського патріархату. І в
цьому нам допомагає сам Господь.
Яким чином? Допустив війну. А ця війна
сприяє
зростанню
Київського
патріархату.
Яким
чином?
Люди
бачать,
хто
захищає
українську
державу, українську землю: Київський
патріархат чи Московський. Захищає
Київський, а Московський захищає
агресора. Бо називає цю війну не
агресивною,
а
називає
її
громадянською війною. Тобто, що
українці воюють самі з собою, і що
Росія тут не має ніякого відношення.
Хоч всьому світу відомо, що на Донбасі
і танки російські, і ракети, які масово
знищують населення, і біля 50 тисяч
військових. То хіба це не свідчить про
участь Росії в цій війні? І весь світ це
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знає. А Московський патріархат в
Україні говорить, що тут Росія ні
причому. І люди це бачать, і тому
виходять зі складу цього патріархату і
приєднуються
до
Київського
патріархату.
Таким
чином,
друге,
чим
ми
займаємося – це ми не хочемо
розпалювати
релігійну
ворожнечу.
Чому не хочемо? Навіть заради
збільшення. А тому що не хочемо
давати привід Москві втручатися в наші
справи. Бо якщо б тут почалася
релігійна ворожнеча, то Москва б могла
сказати, що вона захищає своїх
віруючих, бо їх там притіняють і
порушують їх права. Так ось, для того
щоб не дати цього приводу, ми
насильно
не
примушуємо
нікого
приєднуватися
до
Київського
патріархату. Але, незважаючи на все
це, на сьогоднішній день Київський
патріархат підтримує від 40 до 44%
населення
України.
Тоді
як
Московський патріархат підтримує 2024%. Це не наші дані. Це дані тих
інституцій,
які
займаються
цим
дослідженням.
- Про які дати ми можемо говорити
щодо отримання Томосу?
Перше – комісія повинна об’їхати всі
церкви. Друге – скликання Синоду. А
Синод буде скликаний не раніше кінця
серпня. Бо тут канікули будуть літні, в
тому
числі
і
в
Синоді
Константинопольської церкви. Але в
цьому році обов’язково буде це
питання вирішено.
- Як проголошена автокефалія
Української православної церкви
вдарить по позиціях РПЦ та
Московського патріархату в Україні?
Удар буде сильний, дуже сильний.
Перше – історія російської церкви
буде починатися не з хрещення Русі, а
буде починатися з 1448 року. З того
часу, коли вона відокремилась від
Київської митрополії. І сама Москва
визнала це в 1948 році, коли

святкувала
500-ліття
автокефалії
російської церкви. Сама ж Москва
святкувала 500-ліття. Ніхто її не
примушував святкувати. І святкувала
850-ліття існування Москви. А ми
святкуємо в цьому році 1030-ліття, а
вони 500-ліття святкували. Значить
історія
російської
церкви
буде
починатися з ХV століття. Це – перше.
Друге – Україна не була, не є і не
буде частиною Росії. Бо Русь існувала,
а Росії не було як держави. А потім,
коли виникла держава, але називалася
вона Московією, а не Руссю. А Русь –
це Україна. Навіть Крим, якщо взяти, то
Крим
належав
Русі.
Бо
князь
Володимир переміг візантійське військо
в Криму. А раз він переміг – значить
Крим став належати Русі. І тоді він став
просити у візантійського імператора
видати
дочку
свою
Анну
за
Володимира. І візантійський імператор
не погоджувався віддати свою дочкухристиянку за язичника Володимира. І
тоді
Володимир
змушений
був
подумати про прийняття християнства
заради того, щоб не тільки ввійти в
добрі
стосунки
з
Візантійською
імперією, а взагалі з християнською
Європою.
Ось чому ми зараз хочемо ввійти в
Європу. Для України це не нове. Ще
Володимир хотів ввійти в християнську
Європу. І він ввійшов таки. І ввійшов
тим,
що
дочки
великого
князя
Київського Ярослава була королевою
Франції, Норвегії, Угорщини, і навіть до
Польщі це доходило. Але – після
прийняття християнства. Тобто історія
свідчить, що Україна була і хоче бути
разом з Європою.
- Тобто, якщо я вас правильно
розумію, ось це рішення про
автокефалію по суті переписує
історію, в тому числі і Росії, і
Московської православної церкви? І
тепер я розумію, чому Московський
патріархат докладає такі шалені
зусилля, щоб цього не допустити.

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США 19-сер-18 Рік XX Число 384 c. 12

Вони можуть, скажімо, оголосити
анафему на Українську православну
церкву?
А що вона дасть? Вони ж уже
анафему на мене наклали. Але, як
сказав патріарх Кирил, "анафема не
сработала". Тому нехай хоч тисячу
анафем накладають на Україну, вони
не будуть мати ніякого значення. А те,
що російській церкві прийдеться
переписувати свою історію, і не тільки
церкві,
а
й
Росії
прийдеться
переписувати свою історію, – це видно
очевидно. І тому йде така шалена
боротьба.
Бо
коли,
наприклад,
польська
церква
отримала
автокефалію від того ж Вселенського
патріарха в 1924 році, то такої
боротьби не було. А ось за Україну йде
шалена боротьба.
- Дуже складне питання. Я розумію,
він важкий. Напевно, Московський
патріархат боїться, що, в тому числі,
то, що Україні нададуть автокефалію
- це може позначитися на питаннях
власності Московського патріархату
в Україні. Як-небудь це питання буде
підніматись?
Справа в тому, що ніякої власності
Московський патріархат в Україні не
має. Не має власності. Власність
церкви
в
Україні
є
власністю
української
церкви.
Ось
взяти,
наприклад, Києво-Печерська лавра,
Почаївська лавра – чия це власність?
Власність української держави. І
держава передала свою власність в
користування
українській
церкві
Московського патріархату. Але коли
буде тут українська церква визнана, то
Лавра – і одна, і друга – будуть
передані українській церкві. Бо це є
українська
святиня.
І
Росія,
і
Московський
патріархат
ніякого
відношення до цих святинь не має. А ті
парафії, які побудували, і свої храми за
свій кошт, то це є власність цих
парафій, а не Росії. Тому Росія тут
своєї власності церковної не має.

І
питання
трошки
в
бік
спрямований.
Українська
грекокатолицька церква. Вона якось
причетна до цього процесу? Вони
висловили своє ставлення? Які їх
дії?
Греко-католицька церква – це є
католицька
церква.
І
вона
до
православних справ не має прямого
відношення. Вона має відношення як
до церкви в Україні. І ми хочемо, щоб
між Греко-католицькою церквою і
Українською православною церквою
були добрі стосунки. Для чого? Щоб ми
разом відстоювали інтереси української
держави. І не тільки Греко-католицька,
а й протестантські церкви, РимоКатолицька церква й інші релігії. І ми
маємо такі відносини у створеній
Всеукраїнській раді церков і релігійних
організацій. Але прямого відношення
Греко-католицька церква до цього
процесу не має.
- Мене цікавить, чи висловила
Греко-католицька церква підтримку
вашому
бажанню
отримати
автокефалію?
Висловила. Чому висловила? Тому
що вона зацікавлена в тому, щоб в
Україні не було релігійної боротьби,
щоб Україна як держава була міцною, і
щоб ми були єдиними як громадяни
України, щоб ми разом захищали
інтереси свого народу і своєї держави.
- Ви впевнені, що Священний
Синод Вселенського патріархату
видасть Томос?
Я насамперед покладаю надію на
Бога, бо від Бога все залежить. Це ми,
люди, думаємо, що від нас залежить.
Але в дійсності все залежить від Бога. І
тому я особисто надію покладаю
насамперед на Бога. Але впевнений,
що і Вселенський патріарх змушений
буде виконувати волю Божу.
- Якби автокефалію дарували
Україні, скажімо, років 5-10 тому, як
би це позначилося на розвитку
України?
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Якщо б українська церква збереглась
би нерозділеною, то цієї війни не було
би. Чому не було би? Тому що Росії не
було б на кого спертися. Є в Україні
чиновника,
частина
населення
проросійськи налаштоване. Але це не
та сила, яка могла б допомогти Росії
заволодіти Україною. А ось церква – це
велика сила. І оскільки Московський
патріархат такий великий в Україні, то
Москва і сподівалася, що він підтримає
її. І він дійсно підтримує. Ось взяти,
наприклад, Донбас. То українська
церква
в
Донбасі
Московського
патріархату
повністю
підтримує
сепаратистів і підтримує Росію.
Була б одна церква, Путін би не
насмілився нападати не тільки на
Донбас, а навіть і Крим, і той би він не
міг взяти. Ми хочемо і впевнені, що
Київ
буде
керувати
українською
церквою. І Москва не буде мати ніякого
відношення до України. І ніякого
загальноросійського народу нема. Є
російський народ і є український народ
– це два різні народи. І ми бачимо
різницю між українським народом і
російським. І не треба змішувати
грішне з праведним.

Патріарх ФІЛАРЕТ:
«Ніякого насильства після
Томосу не буде, а майно
належатиме громадам, як і
тепер»
У
міру
наближення
рішення
Вселенського
Патріарха
надати
Українській
Церкві
Томос
про
автокефалію, особливо після того, як
під час святкування 1030-ліття
Хрещення Київської Руси-України від
Патріарха Варфоломія та його
представників прозвучати чіткі заяви,
що процес розпочато, і його кінцева
мета є автокефалія Церкви в Україні,

–
хвиля
брехливих
публікацій,
перекручених
новин,
однотипних
коментарів
в
дусі
кремлівської
пропаганди
затопила
простори
мережі.
Однією з найбільш улюблених тем,
на якій спекулюють російські та прокремлівські політики, їхні журналісти,
а також представники Московського
Патріархату – питання церковного
майна та його доля після надання
Томосу про автокефалію. «Почнеться
громадянська
війна!
Розкольники
захоплюватимуть Лавру, ми станемо
на її захист, проллється кров!» – такі
заяви тиражуються сотнями.
Тож щоби прояснити на ці питання
погляд Київського Патріархату і
особисто Предстоятеля, Святійшого
Патріарха Філарета, ми звернулися
до нього з проханням про коментарі.
- Ваша Святосте! Противники
Томосу про автокефалію лякають
«громадянською війною», яка нібито
станеться після його проголошення.
Мовляв,
«неканонічні»
будуть
«захоплювати храми», а «канонічні»
будуть за них боротися. Цей
аргумент використовується не лише
в
світських
засобах
масової
інформації, але і у зустрічах з
дипломатами,
у
контактах
представників
МП
із
іншими
Помісними Церквами.
Чи є щось правдиве у таких
заявах? Що буде з храмами і
монастирями після Томосу?
- Заяви про «захоплення храмів», про
можливість
«громадянської
війни»
через
автокефалію
–
приклад
кремлівської дезінформації, брехні, яка
є частиною гібридної війни проти
України.
Хіба ми забули листи Московського
патріарха Кирила до Помісних Церков у
серпні 2014 р., де він заявляв, що події
на Сході України – це «війна уніатів та
схизматиків
проти
канонічного
православ’я»? Тобто у той час, коли
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вже відкрито російські війська вдерлися
на українську територію – патріарх
переконував глав інших Церков, що на
Донбасі – не російська агресія, а що
греко-католики
і
прихильники
Київського Патріархату воюють з
прихильниками
Московського
Патріархату, що це «релігійна війна». А
хіба це правда? – Ні, це неправда, бо
ніякої релігійної війни на Донбасі
немає, і громадянської війни немає, і
міжнаціональної війни немає – а є
російська агресія, окупація, і весь світ,
окрім Росії як агресора та кількох її
союзників, визнає це.
Так само Московський Патріархат
всюди заявляє про «гоніння» на нього в
Україні. Це – теж брехня. Я служив
Церкві у час, коли справді були гоніння,
добре пам’ятаю як при Хрущові
закривалися храми, монастирі, який
тиск був на Церкву. Нічого подібно в
Україні немає – навпаки, зараз всі
Церкви і релігійні організації мають таку
свободу для своєї діяльності, якої вони
не мали за всі минулі століття.
Чому ж представники МП говорять
про «гоніння»? Тому що, по-перше,
вони звикли, особливо за часів
президентства В. Янкуковича, що
держава їм у всьому сприяє, має до
них особливе ставлення. А тепер, коли
це припинилося, і ставлення вже рівне,
як визначено законами, – їм здається,
що це «гоніння».
По-друге, заявляти про «гоніння» їх
спонукає Москва, якій вигідно подавати
ці заяви як привід до втручання в
українські справи. Росія завжди так
діяла – для того щоб просувати свої
інтереси, вона прикривала власну
агресію «захистом». Послухайте їх –
вони ж заявляють, що завжди лише
«оборонялися» і ні на кого не
нападали. Але як же тоді сталося, що з
маленького Московського князівства,
меншого, ніж нинішня область, ця
держава виросла до розмірів аж 1/6
частини суші? Обороняючись?

І Україну Москва завойовувала під
приводом «захисту». У 17 столітті вона
«захищала православних», сто років
тому більшовики окупували Україну,
«захищаючи трудящих». У 2014 році
Росія розпочала війну проти України,
щоб «захищати» російськомовних і
Московський Патріархат. Тож для
виправдання агресії їй і потрібні заяви
про «гоніння». А МП в Україні їм надає
такий привід.
Зверніть увагу, що говорячи всюди
про «гоніння» в Україні, Московський
Патріархат ніколи нічого не сказав про
справжні гоніння, які є в окупованому
Криму, які є на окупованих частинах
Донбасу. Вони критикують тільки
Україну, а Росію, як агресора, вони не
зачіпають і навіть не визнають, що вона
– агресор. І терористів на Донбасі за
гоніння вони не критикують – бо ті їм
сприяють, а всі інші конфесії та Церкви
– утискають.
Що
стосується
храмів,
іншого
церковного
майна.
Тут
теж
відбувається маніпуляція фактами,
поширюється
неправда,
коли
прихильники МП кажуть, що нібито
«Київський Патріархат захоплює храми
Московського Патріархату». Це не
можливо в принципі!
Чому не можливо? Тому, що немає
«храмів Київського Патріархату» чи
«храмів Московського Патріархату». За
українськими законами всі храми і
майно належать громадам – чи на
правах власності, чи на правах
користування, чи на правах оренди.
Громадам
–
тобто
парафіям,
монастирям, духовним навчальним
закладам. Не Церкві як такій, а
конкретним
громадам,
конкретним
спільнотам віруючих. А ось вже ці
громади, ці спільноти, добровільно
входять до структури того чи іншого
Патріархату, через підпорядкування
певному релігійному центру.
В Законі про свободу совісті
записано, в статті 8, що кожна громада
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може вільно обирати центр свого
підпорядкування і змінювати його. Чому
так записано? Тому що це – частина
загального міжнародно встановленого
права на свободу совісті, релігії та
віросповідання. В чому полягає це
право? В тому, що кожна людина має
свободу мати віру чи переконання,
сповідувати їх особисто і колективно,
приватно і публічно, а також змінювати.
Тобто є три аспекти цього права, і
право змінювати свої погляди – це теж
частина права на свободу релігії!
Якщо людина раніше вважала, що
Київський Патріархат «неправильний»,
а Московський – «правильний», а потім
зрозуміла, що це не так, і вирішила
належати до Київського Патріархату –
має вона на це право чи ні? Має! А
якщо це не одна людина, а десять, сто,
п’ятсот? Якщо це вся релігійна громада
місцева, парафія, або більша її частина
– мають вони право вирішити вийти зі
складу МП і приєднатися до Київського
Патріархату? Мають! Бо це гарантує їм
закон і права людини.
А як же тоді бути з майном? Адже, як
сказано раніше, майно належить
громаді – не Церкві в цілому, не
релігійному центру, а громаді. За
законом громада розпоряджається
своїм майном. І якщо громада
вирішила вийти з одного Патріархату і
увійти до іншого – то майно вона
зберігає за собою. Бо це її майно, а не
Патріархату!
Наша позиція така: якщо більше, як
дві третини громади вирішили на
загальних своїх зборах, що треба
перейти з одного Патріархату до іншого
– то майно громада зберігає за собою,
а меншість має право збудувати собі
інший храм чи обладнати приміщення.
Якщо вирішила проста більшість, не дві
третини, тоді потрібно проводити
почергове богослужіння, щоб мали
право користуватися храмом обидві
частини колишньої однієї громади – і
більшість, і меншість.

Ми вважаємо, що це справедливо. А
в Московському Патріархаті вважають,
що незалежно від того, яке є рішення
громади, якщо є хоча б 10 чоловік, які
хочуть лишитися в МП – то храм має
належати їм, оцим десяти, а всі решта,
часто кілька сотень – нехай ідуть собі
геть. І на цій основі провокують
конфлікт, привозять «тітушок» так
званих, привозять своїх прихильників з
інших місць, які не належать до
громади, підкупають суддів, кричать
про «захоплення» – все роблять для
того, щоби не допустити перехід своїх
громад у Київський Патріархат. Але такі
дії МП – це не захист свободи совісті та
прав людини, а захист «кріпосного
права», де МП – як барін, а віруючі – як
кріпаки.
Все це я розповідаю для того, щоб
показати, який погляд є у нашої Церкви
зараз і як ми бачимо ситуацію після
Томосу.
Бо якщо зараз переходять до нас
десятки парафій, то після Томосу
переходити будуть тисячі. Чому так? Бо
зараз для тих, хто в МП, наша Церква –
«не визнана, неканонічна». А після
Томосу вона вже стане і визнаною, і
для них «канонічною». Тому якщо зараз
вони бояться переходити, щоби не
стати
«неканонічними»,
то
після
Томосу вони перестануть боятися.
Ніякого насильства після Томосу не
буде, а майно належатиме громадам,
як і тепер. Перед святкуванням наш
Синод на засіданні прийняв Послання,
в якому сказано: «Ми категорично
відкидаємо
усі
звинувачення
супротивників у тому, що Томос про
автокефалію спричинить протистояння
чи навіть кровопролиття. Навпаки –
тільки через утвердження єдиної
Помісної Православної Церкви в
Україні можливо і подолати церковне
розділення, і досягнути суспільного
миру». Також там сказано: «Звершити
це можливо лише шляхом Богом
заповіданих любові та миру, без
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насильства».
І це не просто наші слова – це наше
переконання. Тому що наша мета – не
храми, не майно, а єдність віруючих.
Майно можна забрати силою – але це
є шлях до розбрату, до посилення
ворожнечі. А коли віруючі добровільно
усвідомлять, що краще належати до
Української
Церкви,
а
не
до
Московської, служити благу свого
народу, а не бути використаними як
інструмент Кремля для агресії проти
Української держави – от тоді вони
об’єднаються і це об’єднання справді
буде міцним.
От для Московського Патріархату
важливе майно, бо вони думають, що
коли контролюватимуть храми, то
впливатимуть і на віруючих. А наш
погляд протилежний – ми хочемо
єдності віруючих, а коли буде така
єдність, добровільна, усвідомлена –
тоді і майнові всі питання вирішаться
самі собою, мирно і без конфліктів.
- Зрозуміло. А що ж тоді можна
сказати про Лаври? Адже це –
особливо
болюче
питання,
і
боротьбою за Лаври – КиєвоПечерську
і
Почаївську
–
представники і прихильники МП, як і
сама Росія, лякають і суспільство, і
Помісні Церкви. Мовляв, «буде
кровопролиття».
- Чому лякають? Тому що знають,
який вплив мають ці святині на
віруючий народ. І усвідомлюючи, що
після Томосу багато парафій, цілі
єпархії, відійдуть від МП, вони
сподіваються, що через контроль над
Лаврами вони рано чи пізно повернуть
собі вплив на Церкву в Україні.
Бо подивіться на дії нинішнього
керівництва МП в Україні – воно діє і
робить все так, як діє людина, яка
терпить тимчасові труднощі, але
переконана, що це – недовго, що скоро
все зміниться так, як вона цього чекає.
Чого чекають керівники МП? Вони
чекають, що ситуація зміниться на таку,

яка була для них при владі Януковича.
Тобто вони переконані, що проросійські
сили знову опиняться при владі в
Україні,
що
вони
їм
будуть
благоволити, виконувати всі
їхні
прохання, а всі інші конфесії, особливо
Київський Патріархат – будуть ніби
«другого сорту».
Я точно знаю, як вони переконують
одне одного – наводять приклад
«Помаранчевої революції». Мовляв,
тоді Ющенко теж переміг, а потім
Янукович прийшов до влади, і не лише
до влади, а переміг на виборах і став
Президентом. І тепер вони чекають
того ж – що на виборах переможуть ті
сили, які підтримує Кремль, і які самі
підтримують Москву. І не просто
чекають – але самі їх підтримують
усіма силами.
Якби керівники МП зрозуміли, що
Україна ніколи не повернеться до тих
відносин з Росією, які були до 2014 р. –
тоді б вони думали про діалог. Про
діалог з нашою Церквою, про діалог з
суспільством. А всі бачать, що ніякого
діалогу ні з нами, ні з суспільством це
керівництво МП в Україні вести не хоче.
Бо чекають перемоги «своїх», тих, хто
їм організовує і фінансує «хресні ходи»,
трансляції, платить за суди, платить
журналістам за поширення брехні,
тощо.
В цьому відмінність їхньої позиції від
позиції
покійного
митрополита
Володимира (Сабодана). Бо він сюди
був призначений у 1992 р., як
ставленик Москви, і спочатку діяв так
само, як і нинішні керівники діють. Але з
часом, як українець, він зрозумів, що
Україна справді стала незалежною
державою, що вона відокремилася від
Росії. А тому став дбати про діалог, про
зменшення ворожнечі. І всі бачили, як
після 2007 року змінилася його позиція
– розпочалися контакти між нашими
Церквами, зменшилося протистояння.
Якби він не захворів і не помер –
можливо зараз ми би говорили про
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зовсім іншу ситуацію в Україні. Але
сталося те, що сталося, і до влади в
МП прийшло керівництво, яке вірить в
«русскій мір», і для яких Україна – це
лише частина «Святой Русі», а українці
– «частина російського народу».
Вони вже за ці місяці переконалися,
що Вселенський Патріарх рішуче
налаштований, особливо після заяв, які
були на святі Хрещення Київської Руси,
що кінцева мета для Вселенського
Патріарха – проголошення автокефалії
Церкви
в
Україні.
Але
вони
сподіваються на дві речі: якщо
можливо – затягнути справу з Томосом
до виборів в Україні, маючи надію, що
на виборах переможуть сили, явно і
таємно пов’язані з Москвою, і ці сили
перешкодять наданню Томосу.
А якщо не затягнуть надання Томосу і
це станеться цього року, то зберегти за
собою якомога більше майна, щоби
після очікуваної ними перемоги –
закріпитися і повести наступ проти
Української Церкви.
Ось тому ці сили – і церковні, і світські
– кричать про «кровопролиття», про
«захоплення» – щоб затягнути час і
вплинути на рішучість тих, від кого
залежить Томос.
А ми віримо, що Україна є і буде. А
раз Україна є і буде, то час працює на
нас. Ми 25 років боролися за визнання,
за Томос – і ось час прийшов. І тепер
навіть
вороги
ідеї
автокефалії
визнають, що Томос – неминучий. А
коли ми розпочинали цей шлях – то
мало хто поділяв наші переконання.
Те саме можу сказати про Лаври.
Вони будуть українськими, а не
осередками «русского міра». Коли – не
знаю, Бог знає. Можливо через кілька
місяців після Томосу, а можливо через
кілька років. Для нас це не має
принципового значення – бо ми віримо,
що справа Української Церкви є
правдивою, а раз на нашому боці
правда, то Бог нам допоможе здійснити
її. Здійснити мирно і добровільно, без

всякого насилля.
Ніхто не піде «захоплювати Лавру»,
як лякають в МП! Більше того – ми за ці
понад чотири роки не раз самі
заявляли, що заклики «йти на Лавру» –
це провокація, яка грає на користь
Кремля. І коли люди з Майдану в
лютому 2014 р. через обурення проти
підтримки, яку Лавра надавала так
званим «тітушкам» і Януковичу, пішли
до Лаври, то саме наші єпископи і
священики, з Київського Патріархату,
умовили людей не входити на
територію Лаври. Чому в МП зараз про
це не згадують? Бо їм це не вигідно, це
руйнує той образ кровожерний, який
вони
створюють
для
Київського
Патріархату в світі, перед Помісними
Церквами. Але це є правда: ми на ділі
показали, що самі проти насильства у
питанні Лаври і тих, хто хоче чинити
насильство
нібито
на
користь
Української Церкви, – ми викриваємо і
засуджуємо.
На
завершення
хочу
навести
приклад, який доводить, як діє Бог в
історії. Згадайте, яка міцна була
Комуністична партія в Радянському
Союзі, яку мала владу, які спецслужби,
як впливала на народ. І як за три дні в
серпні 1991 р. вся ця могутня сила
розпалася. Коли Єльцин, а потім
Кравчук, видали укази про заборону
КПРС, то ніхто не вийшов її захищати.
Комуністи
розбіглися,
будівлі
опечатали. І все відбулося цілком
мирно. І хоча потім Компартія в Україні
відродилася, і мала силу, але з плином
часу її втратила, і в решті-решт її
заборонили – через злочинну ідеологію
більшовизму, від якого постраждали
мільйони українців та інших народів.
Отак зникла Компартія – як свого часу
зникла
російська
монархія,
яка
століттями
залізною
рукою
пригноблювала численні народи.
Отак
і
влада
Московського
Патріархату зникне після Томосу – без
насильства, без примусу. Найбільш
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віддані прихильники МП залишаться, як
залишилися після 1991 р. і дотепер є
комуністи. Але впливати на суспільство
вони вже не будуть. Лише потрібно
робити
свою
справу,
мирно
утверджувати Українську Церкву зараз
– а Бог допоможе, і все спокійно
відбудеться в угодний Йому час.
- Дякуємо, Ваша Святосте, за
розмову.
Прес-центр Київської Патріархії

УПЦ США НАРАЗІ НЕ БУДЕ
ПРИЄДНУВАТИСЯ ДО
ЄДИНОЇ ПОМІСНОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ, МИТРОПОЛИТ АНТОНІЙ
УПЦ США після отримання УПЦ
Томосу про автокефалію й надалі
залишиться у юрисдикції Вселенського
Патріархату і не стане об’єднуватися з
Єдиною
Помісною
Православною
Церквою. Про це в інтерв’ю Голосу
Америки розповів митрополит УПЦ
США
Антоній
(Щерба).
«Швидше
за
все
УПЦ
США
залишиться
під
юрисдикцією
Вселенського Патріархату», - заявив
єрарх.
Митрополит водночас не виключає,
що у перспективі православні Америки
об’єднаються
з
новоутвореною
Українською Церквою.
«Я не кажу, що це не станеться
ніколи. Я відмовився від слова «ніколи»
давним-давно, коли Україна отримала
свою незалежність», - додав він.
Митрополит Антоній також назвав
умову, за якої може статися це
об’єднання.
«Можливо
це
станеться,
коли
новостворена Церква в Україні досягне
певного рівня зрілості та буде

функціонувати поза межами політичних
процесів та персональних амбіцій та
інтересів. Але у будь-якому випадку ми
продовжимо спілкування і для нас це
найбільше
благословення»,
наголосив єрарх УПЦ США.

Привітання Патріарха
Філарета з нагоди Ювілею
100-ліття Української
Православної Церкви в
Канаді
Високопреосвященному ЮРІЮ,
Архієпископу Вінніпега та Середньої
єпархії,
Митрополиту Канади,
Першоієрарху Української
Православної Церкви в Канаді,
Преосвященним Владикам, Всечесним
Отцям та усім
делегатам і гостям надзвичайного
Ювілейного Собору УПЦК
Ваше Високопреосвященство дорогий
владико Юріє!
Преосвященні Владики, Всечесні Отці,
дорогі брати і сестри учасники та гості поважного
Ювілейного Собору!
Від імені Української Православної
Церкви Київського Патріархату і від
мене особисто прийміть сердечні
вітання та найкращі побажання з
нагоди Ювілею 100-ліття Української
Православної Церкви в Канаді!
У важких умовах утвердження
українських переселенців на землі
нової
Батьківщини
Канади,
турбуючись про збереження своєї
ідентичності, традиції, мови, бажаючи
зберігати
християнську
віру
та
примножувати її добрі плоди, волею
побожного народу та з благословення
Божого 100 років тому було покликано
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до буття Українську Православну
Церкву в Канаді. Як і весь наш народ у
рідному краї та по всіх місцях
поселення, Православна Українська
Церква в Канаді пройшла протягом
цього століття не легкий, часами
драматичний і буремний, але гідний
шлях.
Тоді, коли в Україні через гоніння
безбожної держави Церква зазнавала
утисків та обмежень, УПЦ Канади,
несучи своє служіння в умовах
свободи, робила все можливе для того,
щоби зберегти та передати наступним
поколінням скарб православної віри.
Серед
трудівників
на
цій
ниві
особливою пошаною оточене ім‘я
блаженної
пам‘яті
Митрополита
Іларіона
(Огієнка)
видатного
українського церковного, наукового та
громадського діяча, перекладача Біблії
українською
мовою,
Першоієрарха
УПЦК.
Важко переоцінити ту допомогу, яку
Церква в Канаді надала для оновлення
і розвитку Української Церкви на
Батькіщині, особливо в перші роки
становлення її автокефального буття.
Ми завжди будемо з подякою згадувати
жертовність, з якою Церква, громади,
духовенство і парафіяни з Канади
допомагали відновленню Церкви в
Україні.
Вдячні ми й тепер за ту щиру
підтримку, яку нині ваша Церква надає
в
надзвичайно
важливій
справі
проголошення
Вселенським
Патріархом і Константинопольською
Матір‘ю
Церквою
Томосу
про
автокефалію Церкви в Україні. Ваша
молитва за це доєднується до молитов
усіх, хто прагне швидшого довершення
цієї справи, а ваша взаємодія з
Константинопольським Патріархатом,
особливо протягом останніх років,
сприяла тому, що час визнання Церкви
в Україні Помісною і Автокефальною з
боку Вселенського Православ‘я наблизився.

Хоч нас розділяє простір, хоч
історичний
шлях
наш
був
не
однаковим, але нас єднають любов до
Бога, Християнська Православна віра
та турбота про Україну і майбутнє
українства.
Тож від усього серця бажаю вам, в
тому числі завдяки плідній праці
Ювілейного Собору, увійти в нове
століття історії УПЦ в Канаді - з
оновленими силами духовними і нехай
Господь благословить працю кожного з
вас і усіх вірних УПЦ в Канаді, подає
натхнення і успіх у добрих справах.
З любов‘ю у Христі ФІЛАРЕТ,
Патріарх Київський і всієї РусиУкраїни
09 серпня 2018 р.,
м. Київ

ПОЗДОРОВЛЕННЯ З ДНЕМ
НАРОДЖЕННЯ

16-го вересня 1931-го року, на
Донеччині, народилася дівчинка, якій
дали ім’я Маруся, ще малолітньою
дівчинкою втратила свого тата, а
придбаного вітчима шанувала як
рідного. З Божої ласки Маруся вижила
1932-33 років страшний ГолодоморГеноцид,
Другу
світову
війну,
скитальщину по чужих краях. На
початках 50-их років родина Злиденних
переселюється до привітливої Америки
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до міста Сиракюз штат Нью Йорк де
молода красуня запізнається з Іваном
Гнипом. 1955 року Маруся Злиденна
вінчається з Іваном Гнипом у храмі
УПЦеркви Святого Луки в місті
Сиракюз, заснованою родиною Гнипів
та новими імігрантамиукраїнцями.
1960
року
молоде
подружжя
переселюється до Каліфорнії. В місті
Лос Анджелес стають активними
членами парафії Святого Андрія і
одночасно
підтримують
українську
громадську
діяльність
–
стають
активними учасниками українського
національного хору. Переглянувши
Ювілейне видання з нагоди 50-ти ліття
заснування парафії Святого Андрія то
не можна пропустити, чи то в будові
нового храму,
чи в
організації
парафіяльної школи чи в тяжкій праці
сестрицтва – скрізь видно активну
працю не тільки подружжя Марусі та
Івана Гнипів, але і участь в церковнім
житті їхніх дітей. Ми вже згадували про
великий внесок родини Гнипів в
розбудові храму Різдва Пресвятої
Богородиці в місті Обухові та їхню
жертвенність в розбудові Помісної
Української
Православної
Церкви
Київського Патріархату. Родина Гнипів
дуже тяжко працювала, та навіть ще
сьогодні вона тяжко працює, щоб
відповідно захистити свою родину від
злиднів, які вони пережили в тяжкі часу
голодомору, розкуркулення, лихоліття
Другої Світової війни, скитальщини і

пристосовування до життя в Америці.
Сьогодні родина Гнипів ділиться своєю
тяжко заробленою „копійкою” не тільки
з своїми земляками в Україні, але й
активно підтримують розвиток Помісної
Української
Православної
Церкви
Київського Патріархату в США. У
сильній
християнській
сім’ї
тон
родинного життя задає дружинамамабабуня. Діти і внуки родини Гнипів
вишколені
на
найвищому
рівні
українських традицій. Відображення
пані Марусі - щирості, милості і
ласкавості стрічаємо на кожному кроці.
Завдяки наполеглості і вмілості пані
Марусі поведінка їхніх внуків з великою
приємністю подивляє всіх відвідувачів
їхньої оселі – де всі внуки володіють і
розмовляють українською мовою.
Честь, хвала і подяка пані Марусі за
зразок правдивої і щирої любові
української жінки. Ми поздоровляємо
пані Марусю з днем народження і
висилаємо
найщиріші
побажання
міцного
здоров’я,
бадьорости
і
найкращих успіхів.
Нехай Господь Бог нагородить Вас –
пані Марусю і всю Вашу родину
радісним щастям, безмежною наснагою
і збереже всіх Вас на довгі і щасливі
літа. Многії літа! Многії літа! Многії літа!
Прот.
Віктор
Полярний
і
паніматка Валентина

З ЖИТТЯ ГРОМАДИ СВЯТОГО АНДРІЯ
Chumak Way cyclists welcomed in Bloomingdale, Ill.
BLOOMINGDALE, Ill. – Members of St.
Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral –
Kyivan Patriarchate in Bloomingdale, Ill.,
and members of the Ukrainian Genocide
Famine Foundation-U.S.A. Inc., gathered
on Sunday, July 22, to welcome Consul
Yevgeniy Drobot from the Consulate
General of Ukraine in Chicago and four

members of the Chumak Way – Cycle
U.S. & Canada for Peace team consisting
of Ukrainian war veterans and members
of ATO: Kostiantyn Samchuk, Yaroslav
Matviichuk, Olya Akhmedova and Serhii
Konoval.
In Illinois, the team was sponsored by
the Consulate General of Ukraine in
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Chicago with the support of the Ukrainian
Congress Committee of America – Illinois
Division and the Ukrainian organization
Orange Wave.
These young cyclists, veterans of the
ongoing war in Ukraine with Russia, have
committed with determination to ride
10,000 kilometers (6,000 miles) and visit
400 towns in 100 days in North America.
Their project began in May in Los
Angeles. Their mission is to raise
awareness in North America regarding
the current state of affairs in Ukraine; to
unite Ukrainians worldwide into a strong
united force against Russian aggression;
to present innovative cycling projects in
Ukraine and promote these advances in
North America; to raise funds in support
of those impacted by the war in Ukraine.
The cyclists are a member group of the
Proidy-Svit Foundation.
Chumak Way cyclists with members of
St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral
– Kyiv Patriarchate at the Heavenly
Brigade Memorial.
Following Sunday liturgy, the Very Rev.
Victor Poliarny, pastor of St. Andrew
Ukrainian Orthodox Church and secretary
of the Vicariate of the Ukrainian Orthodox
Church – Kyivan Patriarchate in the
United States and Canada, welcomed the
team of cyclists on behalf of the parish.
He expressed “sincere gratitude to you,
who have been put in harm’s way to
defend and assert the rights and freedom
of Ukraine.”
Parish members and cyclists proceeded
to the Heavenly Brigade Memorial and
the Ukrainian Genocide Holodomor
Memorial, where the Rev. Mychailo
Leshchyshyn, assistant pastor, the Very
Rev. Mykola Lypko and the Very Rev.
Jaroslav Marikot officiated during prayers
for the heroes who perished defending
the sovereignty and territorial integrity of
Ukraine and in memory of the 10 million
victims of the Holodomor. Team members
placed wreaths at both monuments in
memory of the departed.

In a brief address, John Jaresko,
president of the church board, welcomed
the cyclists and commended them on
their efforts to promote “humanitarian
assistance
and encouragement
of
patriotism in Ukraine and worldwide.” He
thanked them for “spreading awareness
of the needs of the internally displaced
persons in eastern Ukraine at this time,
when the world has forgotten about
Ukraine and is focused on the meeting in
Helsinki.” Mr. Jaresko presented the team
with the flag of Illinois and a monetary gift
from the parish.
Also, Nicholas Kocherha, president of
the Ukrainian Genocide FoundationU.S.A., greeted the guests, voicing the
deepest respect for the team’s effort to
serve as a valuable informational
resource on internal affairs in Ukraine.
Marie Slobidsky, secretary of the UGFFU.S.A., presented the team with a
monetary gift from the foundation so that
they may continue to fulfill their mission’s
objectives.
In addition, several members of
Ukrainian American Veterans Post 32
expressed support for the team’s mission
to raise awareness about issues related
to Ukraine.
Mr. Samchuk, a member of the Chumak
Way team, clarified the objectives of the
project and offered “deepest gratitude to
the Ukrainian diaspora for all of the moral
and financial support in 2014 and since
2014.” Without it, he said, he “could not
imagine how the Ukrainian nation could
have survived the strains of aggression.”
Chumak
Way
team
members
participated in several meet-and-greet
activities with members of the Ukrainian
community and bicyclists from local
bicycle clubs of Chicago and its suburbs
on Friday and Saturday, July 20-21.
On Sunday, July 22, the team also
scheduled a community meeting with
members of St. Joseph the Betrothed
Ukrainian Catholic Church in Chicago.
By Maria Korkatsch-Groszko
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Maria Korkatsch-Groszko, Ph.D., is an
executive board member of St. Andrew
Ukrainian Orthodox Cathedral – Kyivan

Patriarchate and the Ukrainian Genocide
Famine Foundation-U.S.A. Inc

5-го серпня 2018 у Культурному
Центрі Громади Святого Андрія в м.
Блумінгдейл,
за
іниціативою
Сестрицтва Святої Софії, парафіяни і

прихожани вшанували паню Наталку
Скочиліс з наступаючим примноженням
сім’ї (Baby Shower).
В
переповненій
залі
присутні

Reprinted from the Ukrainian Weekly
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насоложджувалися дуже смачними
стравами, а пані Наталя Скочиліс з
великим піднесенням дякували за
подарунки.
Перед
початком
прийняття,
настоятель Громади прот. Віктор
Полярний поблагословив трапезу і
побажав найкращих успіхів і Божого
благословення
у
завершенні
збільшення родини Скочиліс.

ВІЧНИЙ СПОКІЙ ПОДАЙ
ГОСПОДИ ПОВІК
НЕЗАБУТНІМ РАБАМ
ТВОЇМ...
«Упокой, Спасе наш, з праведними рабів Твоїх:
Василя, Валентина і Івана і осели їх в Твоїх
оселях, як про це написано...»

Церкви Київського Патріархату прот.
Віктор Полярний, в присутності родичів
і
приятелів,
звершив
Заупокійну
Панахиду у першу річницю упокоєння
бл.п. Василя Дудки, першу річницю
Валентина Кап (Капустянського) і у
восьму річницю упокоєння бл.п. Івана
Богданіва.
Дорогий брате мій (Ваcиль Дудка) і
дорогий товаришу мій (Іван Богданів)
та
дорогий
побратим-ветеран
Американської Армії (Валентин Кап)
болюча і незамінна і болюча втрата
серед українського суспільства в
Канаді та Сполучених Штатах Америки.
Ваша діяльність на благо нашої Святої
Церкви
і
Ваша
відданість
до
Нескореної нашої Батьківщини завжди
буде в наших споминах.
Царство Небесне і вічна Вам пам’ять.
Дружина бл.п. Василя Дудки –
Тамара Дудка складає пожертву в сумі
сто доларів на виданичий фонд
Інформаційного Бюлетня, пані Ліда
Ємець Капустянська в пам’ять свого
брата
бл.п.
Валентина
складає
пожертау
на
видавничий
фонд
Інформаційного Бюлетня сто доларів, а
в минулому номері Інформаційного
Бюлетня ми помістили жертву пані
Іванки Богданів на розбудову і
розквітання
Вікаріату
Помісної
Української
Православної
Церкви
Київького Патріархату в США та Канаді.

UNFORUNATE TRAGEDY IN
MEXICO

18 серпня 2018 року у Катедрі
Святого Апостола Андрія Первозваного
Помісної Української Православної
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Dear reverend brothers in Christ
Reverend Fathers;
Dear parents Natalie and Wasyl of the
newly departed servant of God Tatiana,
loving husband James, sister Roma and
dear relatives and friends!
Praise the Lord! Слава Ісусу Христу!
At the young age of 27 years - tragically
the Almighty God took into the Heavenly
Kingdom your beloved – daughter, sister,
wife, energetic and talented person from
this temporal life - to a life of eternity, from
a life of challenges - to a life where there
is neither suffering, nor death, nor
mourning, nor weeping anymore.
Tatiana Mirutenko was born December
17, 1990 in the family of Natalie and
Wasyl Mirutenko.
Tatiana grew up emersed in the
Ukrainian community - attended Ukrainian
Saturday
school,
danced
with
Hromovytsia, was an active in scouting in
Plast spending many summers camping
in Ohio, and Vovcha Tropa in NY.
Tatiana attended Lake Forest Academy
in Lake Forest and went to Clemson
University where she studied International
Economics and Finance.
She met her soul mate James Hoover, 4
years ago and they were married last
July.
Tatiana was always confident, selfdirected and motivated to pursue her
dreams. She played volleyball at an elite
club Sports Performance and collegiate
volleyball at Clemson University.
As a young lady –Tatiana pushed
herself to excel in all opportunities and all
challenges.
Tatiana always said “do what you love,
you only have one life to live; might as
well live life with a fire in your heart and
smile on your face”. That is how she
lived.
Immense loss in the Mirutenko and

Hoover family as well in the entire
Ukrainian community.
None of us could feel the pain like
parents of the newly deposed servant of
God Tatiana, we can only share their
tragedy and pray so that the Almighty
God may alleviate and diminish family’s
sorrow, pain and suffering.
Dearly beloved brothers and sisters!
Our Church teaches us and resurrected
Jesus Christ assures us that there is
another life after we depart this earth. We
Christians believe in words of our Lord
Jesus Christ and He said: “Because I live
you shall live also…
I am the
resurrection and the life for those that
believe in Me and they never will die but
shall have everlasting life”.
Throughtout the Holy Gospel our Lord
God does not guarantees us a certain
number of years in this world.
God only guarantees us that those that
believe in teaching of our Lord Jesus
Christ and love Him shall live with Him
forever in Heaven.
We should remind ourselves on a daily
basis that our life on this earth is only a
bridge to eternity, we are crossing the
bridge to reach our final destination – our
final destination a true home in Heavenly
Kingdom.
St. Paul wrote: “I have fought a good
fight, I have finished the race, I have kept
my faith. Henceforth, there is laid up for
me the crown of righteousness, which the
Lord, the righteous judge, will award me”.
We know that at the Lord’s Second
coming, the trumpet will sound and we
will rise and forever will be with our family
and our friends.
We shall pray that the Merciful God
accepts the soul of the newly departed
servant of God – Tatiana in His Heavenly
Kingdom!
May she rest in peace and her memory

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США 19-сер-18 Рік XX Число 384 c. 25

to be eternal!
Царство Небесне і вічна їй пам’ять.
Agust 21, 2018 at the St. Andrew
Ukrainian Orthodox Cathedral Very Rev.
Victor Poliarny with the Church’s Choir
prayed for the soul of the newly departed
servant of God Tatiana.
At the end of Panachyda Service father
of the newly deposed Tatiana – Wasyl
Mirutenko read a letter sent to Tatiana’s
husband James:
“Dear James,
I know from experience there is nothing
anyone can say or do to ease the pain
right now. When I got a phone call when I
was your age that my family had been in
an accident killing my thirty year old wife
and baby daughter and my three and four
old sons were in critical condition – my
world ended or so I thought.
But as difficult as it is for you to belive
anything can ever fill that black void that
seems to be pulling you under your chest
– I also know from experience that the
day will come when Tatiana’s Memory will
bring a smile to your lips before it brings a
tear to your eyes – it will come and that’s
when you’ll know – she is still with you
and you will make it.
My prayer for you is that, that moment
will come sooner rather than later.
You are in my Prayers. Keep the faith.
Joe Biden”.

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 384-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
3,345 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
2,050 Тамара і бл.п. Василь Дудка – Канада
1,890 Іванка і бл.п. Іван Богданів
1,825 бл.п. Ляля і бл.п. Юрій Вибачинський
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 Ольга і Василь Карпенко, бл.п.Людмила і бл.п.
Петро Доброноженко, Євгенія і бл.п. Осип Головацький
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 -
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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, бл.п.
Валентин Кап, Валентина Бунь, Парафія Святої ПокровиФінікс, 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
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