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 13 вересня 2018 року Святіший 
Патріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет в супроводі митрополита 
Епіфанія, архієпископа Євстратія та 
прот. Олександра Трофимлюка прибув 
до Чикаго, де на летовищі Огара, 
патріаршу делегацію привітали прот. 
Віктор Полярний – настоятель Громади 
Святого Андрія, Блумінгдейл, Іллиной 
та Секретар Вікаріату, прот. Олексій 
Гольчук – настоятель Громади Святого 
Вознесіння, Кліфтон, Нью Джерсі, прот. 
Анатолій Басараб – настоятель 
Громади Святої Покрови, Чикаго, 
Іллиной, прот. Ярослав Марикот, ієрей 
Олег Сацюк – настоятель Громади 
Святого Андрія, Норт Порт, Флорида, 
Іван Яресько – голова Громади Святого 
Андрія, Віктор Войтихів – голова Святої 
Софії, Володимир Могучий від Громади 
Святого Вознесіння. 
  

 
  
 14 вересня 2018 року увечері в 
Українському національному музеєві в 
Чикаго відбувся круглий стіл, 
присвячений 100-літтю Української 
Православної Церкви в Сполучених 
Штатах Америки. На початку заходу з 
вітальними словами звернулися 
Президент музею пані Лідія Ткачук та 
секретар Вікаріату УПЦ Київського 
Патріархату в США і Канаді протоієрей 
Віктор Полярний.     
 З головною доповіддю перед 
численними слухачами виступив 
Святіший Патріарх Київський і всієї 

Руси-України Філарет. Наприкінці 
зустрічі Його Святість відповів на 
запитання присутніх. Патріарха 
Філарета супроводжували митрополит 
Переяславський і Білоцерківський 
Епіфаній, архієпископ Чернігівський і 
Ніжинський Євстратій та член Вищої 
церковної ради УПЦ Київського 
Патріархату протоієрей Олександр 
Трофимлюк.   

 
 
 15 вересня 2018 року у межах свого 
візиту до Сполучених штатів Америки 
Патріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет відвідав Генеральне 
консульство України в Чикаго. 
 

 На прохання Генерального консула 
пані Лариси Герасько Святійший 
Владика освятив будівлю консульства. 
Далі в ході дружньої та теплої бесіди 
Предстоятель УПЦ Київського 
Патріархату розповів про сучасний стан 
Православної Церкви в Україні у зв‘язку 
з очікуванням томоса Вселенського 
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Патріарха про автокефалію. На згадку 
про візит була зроблена спільна 
світлина.     
  

 У суботу, 15 вересня 2018 року, 
Патріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет відвідав Свято-Покровський 
храм міста Чикаго. На церковному 
подвір‘ї свого Архіпастиря зустіли 
численні парафіяни на чолі з головою 
управи паном Дмитром Костюком, а 
настоятель протоієрей Анатолій 
Басараб, подавши хрест, запросив 
Предстоятеля очолити богослужіння. 

   
Святіший владика у співслужінні 
митрополита Переяславського і 
Білоцерківського Епіфанія, 
архієпископа Чернігівського і 
Ніжинського Євстратія, професора 
протоієрея Олександра Трофимлюка 
та численного духовенства з Чикаго та 
околиці відправив молебень до 
Пресвятої Богородиці. Завершилося 
богослужіння співом молитви за 
Україну. Далі парафіяни собору 
влаштували для патріаршої делегації 
та гостей святковий обід, під час якого 
протоієрей Анатолій Басараб 
звернувся до присутніх зі словом про 
столітню історію Української 
Православної Церкви в США загалом 
та історію Покровського собору 
зокрема.  
 
 15 вересня 2018 року парафія 
святого апостола Андрія Первозваного 
міста Блумінгдейл, що є кафедральним 
собором Вікаріату Української 

Православної Церкви Київського 
Патріархату в Сполучених Штатах 
Америки та Канаді, влаштувала 
ювілейний бенкет, присвячений 1030-
літтю хрещення Руси-України та 100-
літтю Української Православної Церкви 
в США. 
 Настоятель Катедри Святого Андрія 
прот. Віктор Полярний привітав 
Патріарха Філарета і заросив до храму. 
 

 

 
 

Після коротенкьої зустрічі з 
духовенством та запрошеними гістями 
в конфереційній залі патріарша 
делегація перейшла до осередку 
культурного центру на посилості 
Громади Святого Андрія. 
 Урочистості очолив Предстоятель 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату Святіший 
Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет.   
 Почалася святкова програма 
внесенням до зали американського й 
українського прапорів та співом гімнів 
обох держав.   
 Голова Громади Іван Яресько 
привітав Патріаршу Делегацію та всіх 
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гостей і запросив церковний хор, під 
проводом Тараса Руденка до  молитви. 
Мелодійні звуки молитви «ОТЧЕ НАШ» 
зворушливо доплинали до кожного 
учасника торжества. 
 

 
 Голова Громади Іван Яресько одно 
хвилинною мовчанки вшанував всіх 
тих, що вже переселилися до Царства 
Небесного і ведуча торжества Ольга 
Сорока запросила настоятеля Громади 
Святого Андрія до привіту.  
 Прот. Віктор Полярний звернувся до 
присутніх: Святіший Владико 
Патріарше, Ваше Високо-
Преосвященнство Владико Епіфаній і 
Владико Євстратій, Високопреподобні 
Сообрати у Христі, шановні матушки,  
Високодостойний Генеральний Консул 
України в Чикаго – пані Лариса 
Герасько,  
 Дорогі брати і сестри! 
 Слава Ісусу Христу! 
 Сучасне життя Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату є найбільшою подією в 
житті нашої Святої Церкви, а для нас 
українців поза межами нашої 
Батьківщини, не дивлячись на політичні 
погляди чи релігійні приналежності, 
припадає велика честь вітати 
Предстоятеля Помісної Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату Святішого Отця нашого 
Патріарха Київського і всієї Руси-
України ФІЛАРЕТА.   
 Від імені Вікаріату Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату в США та Канади та від 
імені громади Святого Андрія 
Первозваного, в Блумінгдейлі і всіх тут 
присутніх, покірливо схиляємо наші 

голови і просимо Святійший Владико, 
Вашого архипастирського 
благословення.    
 З великою приємністю вітаємо всіх 
Вас – дорогі брати і сестри з’їхавшись з 
усіх сторін Америки, України й Канади 
щоб в злагоді, братерстві і 
християнській любові  відсвяткувати 
наші урочистості в присутності 
Предстоятеля Помісної Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату.     
 В ці складні часи випробовуння нашої 
Української Православної Церкви і 
віками розтерзаної нашої Матері 
України, Господь Бог поклав на плечі 
Святійшого Патріарха тяжке, трудне і 
велике завдання.     
 Вже не загорами мета в завершенні 
остаточної мети нашої Святої Помісної 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в отриманні 
довго очікуванім Томоса від 
Вселенського Патріарха.   
 Святіший Владико, прийміть від нас 
всіх наші щирі і найкращі побажання у 
Вашій відданій і нелегкій праці у 
Христовому винограднику на користь 
нашої Святої Помісної Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату і на користь Української 
Держави.    
 Ваша невтомна та віддана праця для 
Бога, Його Святій Церкві і нашій 
Батьківщині заслуговує на велике 
признання всієї України і Діаспори, бо 
Ваша Святість стоїть непохитно на 
сторожі Помісної Української 
Православної Церкви.  
 Наша Україна має великий потенціал 
стати великою цивілізованою 
европейською державою, але лише 
тоді, коли вона піде шляхом 
відродження духовних традицій, коли 
Україна піде шляхом шанування своєї 
багато тисячної української культури, 
коли всі мешканці України будуть 
шанувати свою державну мову. 
 Отже, наше завдання і завдання всіх 
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свідомих українців по всьому світі це є 
консолідація всіх церковних і світських 
сил навколо спільної мети українського 
народу – ми хочемо, щоб в Україні всі 
люди жили в мирі  і злагоді на рівні всіх 
цивілізованих народів, а наша Свята 
Помісна Українська Православна 
Церква Київського Патріархату 
об’єднала всіх українців, як це було за 
часів Святого Князя Володимира та 
щоб ми всі одноголосно «єдиними 
устами і єдиним серцем прославляли 
ім’я Господа нашого Ісуса Христа». 
 Ми всі разом пливемо на 
розбурханому морі, на однім і тім же 
самім кораблі, нам ніхто не дав права 
вибирати якийсь більше вигідніший 
корабель.     
 Ми не маємо права пересідати з 
свого рідного на чужий корабель. Ми є, 
що ми є – і ми є впевнені, що Господь 
Бог в найшвидшому часі припинить 
бурю на морі і ми всі припливемо в тиху 
пристань нашого Золотоверхого Києва.
 Отже, щоб запезпечити щоб наш 
церковний корабель успішно 
причалився до тихої пристані ми всі 
повинні працювати на користь Помісної 
Української Православної Церкви під 
кермом Її Предстоятеля  Святійшого 
Отця нашого Патріарха Київського і 
всієї Руси-України ФІЛАРЕТА.  
 Ми повинні працювати для добра 
нашої Многострадальної Матері 
України підтримуючи всі заходи 
Київського Патріархату, бо ми є 
впевнені, що наша віра в провідну 
здібність Патріарха Філарета 
умиротворить смути і безладдя в 
українському народі  і визволить нашу 
Святу Церкву від обіймів наших 
недругів.    
 Ми розуміємо, що без Помісної 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату, буде дуже 
тяжко розбудовувати і закріплювати 
Самостійну і Незалежну Україну. 
 Ми всі тут присутні поділяємо слова 
виголошені Вашою Святістю від 14 

липня 1996 в день річниці упокоєння 
Святійшого Патріарха Володимира, де 
Ви сказали: “Тепер не лише церковні 
люди, але й кращі державні мужі 
розуміють, що в Україні повинна бути 
єдина Православна Церква, незалежна 
від влади Московського Патріарха, яка 
поряд з Українською Конституцією 
стане духовним гарантом незалежності 
України і надійною духовною силою 
відродження українського народу”. 
 Ми є щасливі і дуже раді, що ми 
маємо честь вітати Вашу Святість у 
нашій придбаній американській країні, 
ми щоденно молимось, щоб Господь 
Бог послав благословення на всіх нас, 
закріпив нашу Святу Помісну 
Українську Православну Церкву і 
покращав долю нашої Батьківщини 
України.    
 Ми покірливо схиляємо наші голови 
перед Вашою Святістю. Нехай 
Милосердний Господь Бог нагородить 
Вас – Святіший Владико, кріпким 
здоров’ям, подасть Вам сильної 
наснаги і підкрипить Вас безмірною 
витривалістю в  керуванні нашої Святої 
Церкви. 
 Уклінно просимо Вашого 
Благословення і бажаємо Вам – 
Святіший Владико  многі і щасливі літа. 
 Також, з привітальними словами 
виступили представник дирекції 
Української федеральної кредитової 
спілки «Самопоміч» Віктор Войтихів, 
голова Фундації «Спадщина» Тарас 
Дрозд, Генеральний консул України в 
Чикаго Лариса Герасько, прот. Ярослав 
Мендюк від Греко-Католиької Церкви. 
 Учасники бенкету мали можливість 
насолодитися виступами 
танцювального колективу «Горлиця» 
(керівник – член Спілки хореографів 
України ім. П. Вірського В‘ячеслав 
Тихонов), парафіяльного хору Свято-
Андріївського собору (керівник – Тарас 
Руденко), бандуриста, лауреата 
конкурсів й учасника музичних 
фестиваліа в Європі й Америці Івана 
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Шміла й паламаря Свято-Андріївського 
собору Олега Чорнія.  
 Про історичний шлях Українського 
Православ‘я та перспективи швидкого 
постання в Україні єдиної помісної 
Православної Церкви до присутніх 
звернувся Святіший Патріарх Філарет. 
Виступ Його Святості багаторазово 
переривався бурхливими оплесками. 
 Наостанок Український Патріарх 
нагородив парафіян собору 
церковними нагородами за їхній внесок 
у розбудові Київського Патріархату на 
теренах Сполучених Штатів Америки, 
орденами святого рівноапостольного 
князя Володимира ІІ ступеня – Івана 
Деркача, доктора Василя Трухлого та 
Тараса Кохно, орденами святого 
рівноапостольного князя Володимира 
ІІІ ступеня – Миколу Міщенка та 
Володимира Братківа. 
 Завершився вечір співом духовного 
гімну «Боже, великий, єдиний...» 
 
 16 вересня 2018 року Святіший 
Патріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет в ознаменування 1030-річчя 
хрещення Київської Руси-України 
звершив урочисту Божественну 
літургію в кафедральному соборі 
святого апостола Андрія Первозваного 
м. Блумінгдейл штату Іллінойс. 
 Під величний звук дзвонів на паперті 
храму Предстоятеля Київського 
Патріархату зустрічали з квітами 
наймолодші парафіяни, а з хлібом-
сіллю – голова управи пан Іван 
Яресько.      
 У притворі собору настоятель храму 
протоієрей Віктор Полярний запросив 
Його Святість очолити богослужіння. 
 Святішому Владиці співслужили 
митрополит Переяславський і 
Білоцерківський Епіфаній, архієпископ 
Чернігівський і Ніжинський Євстратій, 
член Вищої церковної ради УПЦ 
Київського Патріархату протоієрей 
Олександр Трофимлюк та численне 
духовенство Вікаріату УПЦ Київського 

Патріархату в США і Канаді, зокрема 
секретар Вікаріату протоієрей Віктор 
Полярний, настоятель Свято-
Софіївського собору м. Чикаго 
протоієрей Олексій Касперук, 
настоятель Свято-Троїцької церкви м. 
Бриджпорт протоієрей Олександр 
Двінятін, настоятель Свято-Троїцького 
храму м. Норт Роялтон протоієрей 
Роман Загурський, настоятель Свято-
Покровського храму м. Чикаго 
протоієрей Анатолій Басараб, 
настоятель Свято-Миколаївської 
церкви м. Водсворт протоієрей Олег 
Шутак, настоятель Свято-
Вознесенського собору м. Кліфтон 
протоієрей Олексій Гольчук, 
настоятель Свято-Миколаївської 
церкви м. Хомвуд протоієрей Борис 
Забродський, клірик Свято-
Миколаївської церкви м. Хомвуд 
протоієрей Йосиф Гавлик, клірик 
Свято-Миколаївської церкви м. Хомвуд 
протоієрей Стефан Маккінес, клірик 
Свято-Софіївського собору м. Чикаго 
протоієрей Михайло Васенда, 
настоятель Свято-Покровської церкви 
м. Кліфтон священик Ярослав Яріш, 
настоятель Свято-Покровської церкви 
м. Фінікс священик Петро Мазепа, 
настоятель Свято-Андріївської церкви 
м. Норт Порт священик Олег Сацюк, 
клірик Свято-Андріївського собору 
священик Михайло Лещишин.  
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 Богослужіння прикрашав майстерний 
спів великого хору парафії під 
керівництвом Тараса Руденка.
 

 За розбудову помісної Української 
Православної Церкви в США Святіший 
Патріарх відзначив церковними 
нагородами активних парафіян Свято-
Андріївського собору м. Блумінгдейл та 
церкви Покрови Богородиці м. Чикаго, 
зокрема Орден святого 
рівноапостольного князя Володимира ІІ 
ступеня отримав багатолітній голова 
управи кафедрального собору пан Іван 
Яресько.    
 Після літургії була відслужена 
панахида за спокій душ невинно 
убієнних голодом українців у 1932 – 
1933 роках. У богослужінні також взяв 
участь декан околиці Чикаго УПЦ в 

США протоієрей Богдан Каленюк та 
духовенство Української Греко-
Католицької Церкви: протоієреї Богдан 
Налисник, Мирон Панчук, Ярослав 
Мендюк, Олег Кривокульський та 
Сергій Ковальчук.  
 Відзначення 85 роковин Голодомору-
геноциду продовжились біля 
пам’ятника загиблим під час великого 
голоду та в церковній залі Свято-
Андріївського собору. 
 
17 вересня 2018 року 
 

   Святіший Патріарх Київський і всієї 
Руси-України Філарет очолив 
конференцію настоятелів та голів 
управ парафій Вікаріату УПЦ 
Київського Патріархату в Сполучених 
Штатах Америки та Канаді.  
 У зібранні, що відбулося в приміщенні 
залу Свято-Андріївського 
кафедрального собору м. Блумінгдейл, 
взяли участь митрополит 
Переяславський і Білоцерківський 
Епіфаній, архієпископ Чернігівський і 
Ніжинський Євстратій, член Вищої 
церковної ради УПЦ Київського 
Патріархату протоієрей Олександр 
Трофимлюк та настоятелі й голови 
управ Вікаріату: секретар Вікаріату, 
настоятель кафедрального собору 
святого апостола Андрія 
Первозванного м. Блумінгдейл 
(Іллінойс) протоієрей Віктор Полярний, 
настоятель Свято-Софіївського собору 
м. Чикаго (Іллінойс) протоієрей Олексій 
Касперук, настоятель Свято-Троїцького 
храму м. Норт Роялтон (Огайо) 
протоієрей Роман Загурський, 
настоятель Свято-Покровського храму 
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м. Чикаго (Іллінойс) протоієрей 
Анатолій Басараб, настоятель Свято-
Миколаївської церкви м. Водсворт 
(Огайо) протоієрей Олег Шутак, 
настоятель Свято-Вознесенського 
собору м. Кліфтон (Нью-Джерсі) 
протоієрей Олексій Гольчук, 
настоятель Свято-Миколаївської 
церкви м. Хомвуд (Іллінойс) протоієрей 
Борис Забродський, настоятель Свято-
Покровської церкви м. Кліфтон (Нью-
Джерсі) протоієрей Ярослав Яріш, 
настоятель Свято-Покровської церкви 
м. Фінікс (Арізона) протоієрей Петро 
Мазепа, настоятель Свято-Андріївської 
церкви м. Норт Порт (Флорида) 
священик Олег Сацюк, клірики Свято-
Андріївського собору священики 
Михайло Лещишин, Ярослав Марикот, 
Дмитро Бігун, голова управи парафії 
святого апостола Андрія 
Першозванного м. Блумінгдейл 
(Іллінойс) Іван Яресько, голова управи 
Свято-Софіївського собору м. Чикаго 
(Іллінойс) Віктор Войтихів, голова 
управи Свято-Покровської парафії в 
Чикаго (Іллінойс) Дмитро Костюк, 
голова управи Свято-Вознесенської 
парафії м. Кліфтона (Нью-Джерсі) 
Анатолій Клименко, скарбник Свято-
Вознесенської парафії м. Кліфтона 
(Нью-Джерсі) Володимир Могучий, 
голова управи Свято-Покровської 
церкви м. Фінікс (Арізона) Віктор 
Швець, голова управи Свято-
Покровської парафії м. Кліфтона (Нью-
Джерсі) Михайло Юрчинюк, 
представники багатьох інших громад.
 На початку засідання протоієрей 
Віктор Полярний прозвітував про 
діяльність Вікаріату за останній рік. 
 У ході роботи конференції були 
заслухані доповіді про поточний стан та 
перспективи розвитку патріарших 
парафій у США. 
 Окрім того Архіпастир розповів 
присутнім про актуальні питання 
постання в Україні єдиної помісної 
Православної Церкви. 

 
 
 Управа Громади Святого Апостола 
Андрія Первозваного, на чолі з Іваном 
Яресько та настоятелем прот. Віктором 
Полярним висловлюють велике і щире 
СПАСИБІ дорогим паням за дуже 
смачні страви приготовлені під час 
патріаршого візиту, а саме:  Анні 
Шемків, Любі Сав’юк, Люсі Покотило, 
Світлані Трістан, Оксані Годжур, Марії 
Яресько, Наталії Скочиліс. Також 
дякуємо за смачні пиріжки Ніні Главчев 
і висловлюємо щиру подяку паням 
Марії Яресько та Мілі Челяк за чудові 
квіти в храмі та за прикрашення столів 
під час урочистостей. ‘ 

    

 Многі і щасливі Вам літа дорогі жінки, 
бажаємо Вам і Вашим родинам міцного 
здоров’я, наснаги та витривалости для 
продовження плідної праці на користь 
нашої Святої Церкви!  
 

 18 вересня 2018 року Святіший 
Патріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет зустрівся із американським 
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політиком-республіканцем, сенатором 
США від штату Огайо Робертом 
Портманом. Предстоятель Київського 
Патріархату висловив подяку 
сенаторові за постійну підтримку 
України та вручив високу церковну 
нагороду – орден святого 
рівноапостольного князя Володимира ІІ 
ступеня. 

 
 18 вересня 2018 року Патріарх 
Київський і всієї Руси-України Філарет 
провів зустріч із Віце-Президентом 
Сполучених Штатів Америки у 2009 – 
2017 роках, відомим американським 
політиком Джозефом Байденом. 
 На початку зустрічі, яка пройшла у 
теплій і дружній атмосфері, віце-
президент наголосив на важливості 
постання в Україні єдиної помісної 
Православної Церкви для утвердження 
державності та висловив подяку 
Святішому владиці за його працю з 
поширення духовності в українському 
суспільстві, допомоги українському 
війську, боротьби з корупцією тощо. 
 У свою чергу Патріарх Української 
Церкви подякував Джо Байдену за 
багаторічну постійну підтримку України 
та нагородив його орденом святого 
рівноапостольного князя Володимира 
Великого ІІ ступеня. 
 

  

  

 18 вересня 2018 року Патріарх 
Київський і всієї Руси-України Філарет 
відвідав Посольство України в 
Сполучених Штатах Америки на 
запрошення Надзвичайного і 
Повноважного Посла України в США 
Валерій Чалий.  
 Турботами посольства була 
організована зустріч Святішого владики 
з українською громадою Вашингтона. 
 Валерій Олексійович привітав 
делегацію Української Церкви та 
побажав плідних результатів 
патріаршої візитації. На завершення 
свого виступу пан посол нагородив 
Його Святість Почесною грамотою 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003056659575&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAkm0Xq_k-NSJPHmfsmyL2F4PkVQdnyBq7w7FWJs1lb9YrSxdokj1VLkCaHuQt6i1WOE1hlY21Lz4ZMX82EuxUvhuizKAwv-GhjIThei68wUMG6hw3v1YzCO-JSpweyUg1btClwqY9_3FaWU801VL9pyXAgfLzDPu6LRlesO59WZXrP1_Hh7aBjMKVnS4FQflc10kkBFeETx2r5bVRV-U-znUs0fq9iYBMoXUNWlw&__tn__=K-R
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Посольства України в Сполучених 
Штатах Америки.   
 Під час заходу Патріарх Філарет 
розповів присутнім про сучасний стан 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату, про можливість 
постання в Україні єдиної помісної 
Православної Церкви та перспективу 
визнання автокефалії Українського 
Православ‘я.   
 За плідну працю на користь 
Української Держави та Української 
Церкви Предстоятель УПЦ Київського 
Патріахату нагородив пана Валерія 
Чалого орденом святого 
рівноапостольного князя Володимира 
Великого ІІ ступеня.   
 Також, повноважний Посол України в 
США Валерій Чалий нагородив пана 
Івана Яресько почесною грамотою 
Посольства.    
 На честь архіпастирського візиту 
Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета до США Посольством 
було влаштоване прийняття.  . 

 

 

NATALIE JARESKO WRITES:   

So very proud of my brother Johnny. 
Today, he was once again recognized for 
the enormous efforts he has made for 
years on behalf of Ukraine, our church, 
the reputation and image of Ukrainians, 
and the US-Ukraine relationship. 

He works day and night with a fierce 
passion on the basis of patriotism, duty, 
and loyalty.  

He’s amazing! We know that he is 
amazing, energetic and dedicated to the 
Ukrainian cause. 

 Ми також тішимося, що маємо 
енергійного і щирого українця на 
проводі Громади Святого Андрія 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату. 

Прот. Віктор Полярний 
 

 
 
 19 вересня 2018 року Святійший 
Патріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет відвідав Державний 
департамент Сполучених Штатів 
Америки.    
 Тут Святіший владика за участю 
Посла України в Сполучених Штатах 
Америки Валерія Чалого провів зустріч 
із помічником Державного секретаря 
Сполучених Штатів Америки у справах 
Європи і Євразії Уесом Мітчелом, під 
час якої були обговорені питання 
підтримки України в забезпеченні 
свободи, демократії, вільного 
сповідування віри, відстоюванні 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003056659575&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAkm0Xq_k-NSJPHmfsmyL2F4PkVQdnyBq7w7FWJs1lb9YrSxdokj1VLkCaHuQt6i1WOE1hlY21Lz4ZMX82EuxUvhuizKAwv-GhjIThei68wUMG6hw3v1YzCO-JSpweyUg1btClwqY9_3FaWU801VL9pyXAgfLzDPu6LRlesO59WZXrP1_Hh7aBjMKVnS4FQflc10kkBFeETx2r5bVRV-U-znUs0fq9iYBMoXUNWlw&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/john.jaresko?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDAhX4Naa3dAQRO7eFClvKV0RDZELSjIepDfRuDYh4-kZtZldUz9hFaWw90pe2riy5RX_-OPq60038Yzx1ImrTxRL8RkxEXSNws5zFOut7OLEyUDvNLreEZj7p0R6Kg4Nxu18-5qUBz84J_L76-xrBrV5khlSrVI3kjrQUmO3BfvhZV9nnnGwg&__tn__=K-R
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територіальної цілісності, а також 
значення для національної безпеки 
України постання визнаної 
Вселенським Православ’ям незалежної 
єдиної помісної Православної Церкви 
тощо.  
   
 19 вересня 2018 року Патріарх 
Київський і всієї Руси-України Філарет 
виступив із публічною лекцією в 
Атлантичній раді (Atlantic Council) – 
впливовій неурядовій організації 
Сполучених Штатів Америки, котра 
переважно займається міжнародними 
відносинами атлантичної спільноти, у 
тому числі створюючи неформальне 
місце зустрічі для глав держав, 
військових лідерів та міжнародних 
лідерів з обох боків Атлантики. 
 Організатором і модератором заходу 
став директор Євразійського центру 
Атлантичної ради Джон Гербст. 
 Зал, в якому відбувалася лекція, був 
повністю заповнений. Почути 
патріарше слово прибули численні 
експерти, дипломати та журналісти, 
зокрема представники Державного 
департаменту США, посольств Литви, 
Польщі, Російської Федерації, Румунії, 
України, Фінляндії, Комісії з питань 
міжнародної релігійної свободи, 
Міжнародного комітету Криму, 
Американсько-Української фундації, 
Українського канадського конгресу, 
Інституту миру, Центру стратегічних і 
міжнародних досліджень, 
кореспонденти «Українського тижня», 
«Укрінформу», телеканалів «Україна», 
«Руставі 2», радіо «Свобода» тощо. 
 Після лекції Святіший владика 
відповів на запитання, які найбільше 
турбують слухачів.   
 На всіх заходах патріаршого візиту 
до США Предстоятеля 
супроводжували митрополит 
Переяславський і Білоцерківський 
Епіфаній, архієпископ Чернігівський 
і Ніжинський Євстратій, член Вищої 
церковної ради УПЦ Київського 

Патріархату протоієрей Олександр 
Трофимлюк та голова управи 
парафії святого апостола Андрія 
Першозванного м. Блумінгдейл Іван 
Яресько. 
 

Патріарх Філарет взяв 

участь в урочистих заходах 

з нагоди Дня Незалежності 

України 

 
 
 24 серпня 2018 року, у День 27-ої 
річниці відновлення Незалежності 
України, Святійший Патріарх Київський 
і всієї Руси-України Філарет взяв участь 
в урочистих заходах з нагоди головного 
державного свята країни.  
 Зранку в Соборі Святої Софії у Києві 
Святійший Патріарх Філарет взяв 
участь у міжконфесійній молитві за 
Україну. Святійшого Владику 
супроводжували Патріарший намісник, 
митрополит Переяславський і 
Білоцерківський Епіфаній, голова 
Інформаційного управління Київської 
Патріархії архієпископ Чернігівський і 
Ніжинський Євстратій (Зоря) та 
керуючий справами Київської Патріархії 
архієпископ Вишгородський Агапіт. 
 Предстоятель Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату виголосив молитву за 
Україну та за утворення в Україні 
єдиної Помісної Православної Церкви. 
Також молитви виголосили очільники 
Церков та глави релігійних організацій - 
члени Всеукраїнської Ради Церков та 
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релігійних організацій.   
 У молитві взяли участь Президент 
України Петро Порошенко разом з 
дружиною Мариною Порошенко та 
дітьми, Голова Верховної Ради України 
Андрій Парубій, Секретар Ради 
національної безпеки та оборони 
України Олександр Турчинов, Голова 
Київської міської державної 
адміністрації Віталій Кличко. 
 Після виголошення молитов хор 
виконав духовний гімн України «Боже 
Великий, Єдиний», а присутні 
помолились до Господа Бога за мир і 
процвітання України, поставивши 
свічки біля ікон собору.  
 На запрошення Президента України 
Петра Порошенка делегація 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату на чолі зі 
Святійшим Патріархом Філаретом 
відвідали урочистості та військовий 
Парад на Майдані Незалежності у 
Києві.     
 Особливістю цьогорічного військового 
параду була участь у ньому капеланів 
військових частин, які вперше взяли 
участь у військовому параді до Дня 
Незалежності України.   
 У Виступі Президент на урочистому 
Параді військ «Марш нової армії» з 
нагоди 27-ої річниці Незалежності 
України процитував слова маршу, який 
сьогодні уперше пролунав на нашому 
військовому параді і який створили на 
основі легендарної пісні, написаної 
наприкінці двадцятих років минулого 
століття. І символізує він нерозривний 
зв’язок між різними поколіннями борців 
за свободу Вітчизни.  
 Окремо Президент Петро Порошенко 
заявив про рішучість покласти край 
залежності Українського Православ’я 
від Російської Церкви та наголосив на 
тому, що немає жодних причин для 
того, щоб серед інших помісних 
Православних Церков не було рівної їм 
Помісної Православної Церкви України: 

"Не може бути вільним тіло, коли душа 
- в полоні. Нехай сьогодні нас почують 
у Константинополі, в Москві та 
Ватикані. Ми маємо твердий намір 
розрубати останній вузол, яким імперія 
відчайдушно намагається нас 
прив’язати до себе. Ми сповнені 
рішучості покласти край 
протиприродному та неканонічному 
перебуванню вагомої частини нашої 
православної спільноти у залежності 
від російської церкви. Церкви, яка 
освячує гібридну війну Путіна проти 
України, яка день і ніч молиться за 
російську владу і за військо - теж 
російське.   
 Хрещення прийшло до нас від 
Константинопольської Церкви-Матері. І 
саме з Києва розійшлося широкими 
просторами Східної Європи. Українське 
християнство має понад тисячолітню 
історію, власну богословську, літургійну 
і церковну традицію. Зараз, коли ми 
відновили і захистили державну 
незалежність України із столицею в 
Києві, немає жодних причин для того, 
щоб серед інших помісних 
Православних Церков не було рівної їм 
Помісної Православної Церкви України.
 Питання Томосу про автокефалію для 
Православної Церкви України виходить 
далеко за межі релігійного. Воно з того 
ж ряду, що зміцнення армії; що захист 
мови; що боротьба за членство в 
Євросоюзі та НАТО. Це – ще один 
стратегічний орієнтир на нашому 
історичному шляху. Це - вагома 
складова нашої незалежності" - сказав 
Президент України.  
 Підрозділи різних видів та родів 
військ українських Збройних Сил, 
Державної прикордонної служби та 
Національної Гвардії пройшли 
урочистим маршем по Хрещатику. 
 Цьогоріч в Параді військ також взяли 
участь керівники оборонних відомств і 
військовослужбовці Збройних Сил 
Великої Британії, Грузії, Естонії, 
Канади, Данії, Чехії, Латвії, Литви, 
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Молдови, Польщі, Румунії і Сполучених 
Штатів Америки. Під час урочистих 
заходів Глава Української держави 
вручив орден «Золота Зірка» з 
присвоєнням звання Герой України 
офіцерам Олегу Довгому посмертно та 
Володимиру Сосніну. Присутні також 
вшанували пам’ять загиблих захисників 
України.    
 Після Параду Предстоятель 
Київського Патріархату відвідав 
урочисте прийняття Президента 
України з нагоди Дня Незалежності 
України на території Софійського 
собору. 
 

 
 

Виступ Президента на 

урочистому Параді військ 

«Марш нової армії» з 

нагоди 27-ої річниці 

Незалежності України 
 

  Виступ Президента на урочистому 
Параді військ «Марш нової армії» з 
нагоди 27-ої річниці Незалежності 
України     
 Зродились ми великої години  
 З пожеж війни і полум’я вогнів. 
 Плекав нас біль за долю України, 
 Зростив нас гнів і лють на ворогів. 
 Дорогі співвітчизники 
 Шановні гості!   
 Це – слова «Маршу нової армії», який 
сьогодні уперше пролунає на нашому 
військовому параді. Створили його на 
основі легендарної пісні, написаної 
наприкінці двадцятих років минулого 
століття. І символізує він нерозривний 
зв’язок між різними поколіннями борців 
за свободу Вітчизни.  
 Воістину «великою годиною» для нас, 
українців, стали останні чотири з 
половиною роки. Ми пережили 
неймовірні випробування війною та 
економічною кризою, що її спричинила 
російська агресія. Від рук ворога 

полягли тисячі й тисячі українців – 
військових та цивільних; чоловіків, 
жінок, дітей. Нас тестували і на 
міцність, і на розрив. Намагалися 
розділити народ і розчленувати країну. 
Пробували заблокувати наш рух до 
Європи. Хотіли загнати волелюбний 
народ назад в осоружне імперське 
стійло.    
 Слава Богові і подяка кожному 
українцю за те, що ми з вами вистояли. 
І не просто вижили у лихолітті, а й 
наростили міцні м’язи. Стали 
сильнішими і впевненішими в собі і 
власних можливостях. На майбутні 
роки й десятиліття заклали основу для 
руху вперед – з чіткими стратегічними 
орієнтирами на Європейський Союз та 
НАТО.    
 Дорогі українці!   
 Цей рік особливий тим, що 
відзначаємо століття незалежності 
УНР, проголошеної Четвертим 
універсалом Центральної Ради. 
Наближається і сто років Акту злуки, 
коли УНР та ЗУНР об’єдналися в єдину 
соборну українську державу. 
Українська національна революція, 
визвольні змагання початку минулого 
століття тривали приблизно чотири 
роки, але державу тоді втратили. Наші 
предки не встояли у тій війні з Росією. 
Так само, як свого часу не встояли наші 
гетьмани Іван Виговський та Іван 
Мазепа. Причини були різні, але 
результат один і той же: довгі роки 
трагічної залежності від імперії з 
репресіями, голодоморами. Зі 
спробами знищити українську мову і 
розчинити український народ на 
неозорих просторах Євразії. 
 Перед нашим поколінням постало 
завдання розірвати фатальне 
історичне коло. Зробити так, щоб 
українську незалежність, як раніше, не 
вимірювали місяцями чи декількома 
роками. І потім довгими десятиліттями 
бездержавності не оплакували її 
втрату. Не аналізували причин чергової 
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поразки. А щоби пишалися перемогами 
і гордилися успіхами.  
 За чотири роки війни, яку Росія 
розв’язала проти України, ми з вами 
зберегли державу і зміцнили її. Нація 
консолідувалася на засадах захисту 
країни і патріотизму. Ми з вами 
створили сильну армію. І кропіткою 
роботою наших дипломатів 
забезпечили міжнародну політико-
дипломатичну підтримку незалежності 
України.     
 І, головне, ми твердо обрали власний 
шлях розвитку. І не маємо права з 
нього зійти на догоду зовнішнім 
ворогами та їх агентам усередині 
країни.    
 Перше. Ми розриваємо всі пута, які 
пов’язують нас з Російською імперією 
та Радянським Союзом. Зробити 
незалежність незворотною, Україну – 
великою та сильною, без жодної 
перспективи повернення в зону 
російського впливу – це головне 
завдання нашого покоління. Це – 
завдання суспільства і обраної ним 
влади.    
 Друге. Ми, українці, йдемо своїм 
шляхом і розуміємо, що насамперед 
маємо спиратися на власні сили. 
Використовувати багатства країни в 
інтересах народу і наступних поколінь. 
Україна має жорстко захищати свої 
національні інтереси. Зовнішня 
допомога для нас все ще важлива, але 
насамперед маємо допомогти самі 
собі.     
 Третє. Конкретними кроками зміцнити 
незалежність. Вже понад рік діє 
безвізовий режим для поїздок українців 
до Євросоюзу. Ми невідворотно стаємо 
частиною європейського простору. Це 
зміцнює нашу політичну незалежність. 
 Набула чинності Угода про асоціацію 
та зону вільної торгівлі з Європейським 
Союзом. І як результат і наслідок 
частка експорту до ЄС становить тепер 
майже 43 % проти 32 % ще чотири чи 
п’ять років тому. Чітка європейська 

стратегія дала нам можливість 
компенсувати величезні втрати, яких 
ми зазнали внаслідок політично 
вмотивованого закриття Росією і свого 
ринку, і транзиту для третіх країн для 
українських товарів. Вона, Росія, 
більше не зможе нас шантажувати, 
тому що ми посилили нашу економічну 
незалежність.   
 Із осені шістнадцятого року – вчора 
була вже тисяча днів, - як ми не 
купуємо газу в Росії. Український 
«Нафтогаз» блискуче обіграв Газпром 
в Стокгольмському арбітражі, принісши 
до державної кишені 4,6 млрд доларів. 
Так здобуваємо нашу енергетичну 
незалежність.  
 Четверте, на чому хотів би окремо 
наголосити. Не може бути вільним тіло, 
коли душа - в полоні. Нехай сьогодні 
нас почують у Константинополі, в 
Москві та Ватикані. Ми маємо твердий 
намір розрубати останній вузол, яким 
імперія відчайдушно намагається нас 
прив’язати до себе. Ми сповнені 
рішучості покласти край 
протиприродному та неканонічному 
перебуванню вагомої частини нашої 
православної спільноти у залежності 
від російської церкви. Церкви, яка 
освячує гібридну війну Путіна проти 
України, яка день і ніч молиться за 
російську владу і за військо - теж 
російське.    
 Хрещення прийшло до нас від 
Константинопольської Церкви-Матері. І 
саме з Києва розійшлося широкими 
просторами Східної Європи. Українське 
християнство має понад тисячолітню 
історію, власну богословську, літургійну 
і церковну традицію. Зараз, коли ми 
відновили і захистили державну 
незалежність України із столицею в 
Києві, немає жодних причин для того, 
щоб серед інших помісних 
Православних Церков не було рівної їм 
Помісної Православної Церкви України.
 Питання Томосу про автокефалію для 
Православної Церкви України виходить 
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далеко за межі релігійного. Воно з того 
ж ряду, що зміцнення армії; що захист 
мови; що боротьба за членство в 
Євросоюзі та НАТО. Це – ще один 
стратегічний орієнтир на нашому 
історичному шляху. Це - вагома 
складова нашої незалежності. 
 Інтеграція до європейського та 
євроатлантичного простору – надійний 
спосіб забезпечити безпеку, розвиток 
України та гідні умови життя для 
людей. Така інтеграція - стовідсоткова 
гарантія нашої незалежності. Але хочу 
окремо наголосити - і ми потрібні 
Європі, бо без нас Євросоюз не стане 
завершеним і довершеним проектом. 
Адже цивілізаційна межа сучасної 
Європи проходить уздовж північно-
східного кордону України.  
 На континенті всі, хто не засліплений 
російськими грошима, розуміють, що 
без незалежної європейської України 
миру і безпеки в Європі було би менше. 
Точно менше, а не більше. Без 
відновлення територіальної цілісності, 
суверенітету нашої держави всі 
кордони в Центральній та Східній 
Європі будуть непевні.  
 Війна Росії проти України - це частина 
плану Кремля розвалити Європейський 
Союз і НАТО. Наші воїни на сході 
стоять на захисті безпеки і добробуту 
не лише України, але всієї Європи. 
Отож, до Євросоюзу і до НАТО ми 
прямуємо не з порожніми руками. У нас 
сьогодні – ви будете мати можливість 
це побачити і переконуєтесь вже 
чотири роки - одна з найкращих армій 
континенту. Вона істотно посилить 
східний фланг НАТО. А навзаєм - ми 
розраховуємо на гарантії колективної 
безпеки, які надає Альянс. 
 Дорогі українці!   
 Відтоді, як ви довірили мені посаду 
Президента України, державний компас 
впевнено показує на Захід – у бік, 
протилежний імперії. Його стрілка 
жодного разу не здригнулася. І 
запевняю вас, не здригнеться, допоки 

цей компас знаходиться в моїх руках. 
 Більше того, наполягатиму на 
закріпленні у Конституції нашого 
прагнення приєднатися до Євросоюзу і 
вступити до НАТО. Юристи знайшли 
формулу, як це зробити оптимально і 
швидко. До відкриття осінньої сесії 
Верховної Ради, яке заплановано на 4 
вересня, буде зареєстрований 
відповідний мій законопроект. І буду 
працювати в день і вночі, робитиму 
все, щоб його ухвалили. 
 Найнадійнішими гарантами 
Незалежності України та мирної праці 
українців є наші воїни: Збройні Сили, 
Національна гвардія, флот, 
прикордонники, СБУ, поліція, інші 
силові структури. Про те, як змінилася 
українська армія за чотири роки, можна 
говорити хоч чотири години, є про що. 
Але ліпше за будь-які слова 
промовлятимуть зараз впевнена хода 
героїв, випромінюючий силу рух техніки 
та озброєнь і майстерність пілотів. 
 Народна армія сьогодні звітує перед 
українським народом, а народ 
пишається своєю армією. Кожний, хто 
долучився до її розбудови, кожний, хто 
в 2014 році відправляв смс з грошима, 
хто кинув рідний дім і поїхав 
волонтером, військовослужбовці,– 
кожен по праву хай гордиться власним 
внеском у зміцнення обороноздатності.
 Схилімо голови на згадку про героїв, 
які віддали свої життя за мирне 
майбутнє України. Вклонімось кожній 
українській родині, що втратила 
чоловіка чи сина, матір чи сестру. Вічна 
пам'ять Героям, які полягли в боях за 
нашу вільну, незалежну Україну. Вічна 
їм слава.    
 Прошу вшанувати хвилиною 
мовчання пам'ять українських воїнів і 
мирних громадян України, які загинули 
у війні, що розв'язав російський 
агресор. Повік не забудемо, і не 
пробачимо ніколи.   
 Хвилина мовчання  
 Дорогі українці!   
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 Наша українська армія – це армія 
миру. Влітку чотирнадцятого року вона 
успішно звільнила більшу частину 
Донбасу від бойовиків. А, після того, як 
сталося пряме вторгнення російських 
регулярних військ, міцно тримає 
оборону на лінії зіткнення. Надійно 
захищає Україну вздовж усієї лінії 
кордону з нашою агресивною сусідкою. 
Влада зробила все, аби вплив війни на 
суспільство був якомога меншим. 
Свого часу я відкинув пропозиції 
оголосити воєнний стан, який би 
істотно обмежив політичні права і 
свободи громадян. Від часткової 
мобілізації ми перейшли до 
формування контрактної армії. 
Витрачаючи понад 5% ВВП на оборону 
та безпеку, не знімаючи пальця з курка, 
- зосередилася на реформах і мирному 
будівництві.    
 Ми нічого не прагнемо більше, ніж 
миру.      
 І ніхто не прагне миру більше, ніж ми, 
українці.   
 Справжній мир обов’язково настане 
на нашій землі. Забезпечити мир і 
перемогу може тільки боєздатна армія, 
і вона день за днем стає дедалі 
сильніша.    
 «Доки нація бореться, вона живе», - 
казав Левко Лук’яненко, автор Акту 
проголошення незалежності України. 
Сьогодні Левкові Григоровичу 

виповнилося б дев’яносто років. Ми всі 
глибоко вдячні людині-легенді за його 
видатний внесок у боротьбу за волю 
України і свободу її громадян. 
 Дорогі співвітчизники!  
 Ви щойно чули й бачили, як Міністр 
оборони вперше в історії вітав 
учасників параду словами «Слава 
Україні». Найміцнішими стають ті 
традиції, які народжуються в народі. Які 
генеруються народом і людськими 
серцями, передаються з покоління в 
покоління. Серед наших символів є не 
лише Прапор, Герб і Гімн, про які 
написано в Конституції, але й 
національне гасло «Слава Україні! 
Героям слава». Від нього ми почуваємо 
колосальне піднесення, а наших 
ворогів корчить як чортів від ладану. 
Воно саме увійшло в наше життя, а 
тепер настав час надати йому силу 
закону. Ось чому подаю до Верховної 
Ради законопроект про зміни до 
військових статутів, згідно якого це 
гасло стане головним вітанням у 
Збройних Силах України.   
 З двадцять сьомою річницею 
Незалежності України!  
 Зі сторіччям відродження української 
державності!   
 Слава українському війську! 
 Слава Збройним Силам України! 
 Слава українському народу! 
 Україні – слава! 
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Синодальне управління 

військового духовенства 

УПЦ КП 

 «Урочисто присягаю Українському 
народу», - сотню раз, а потім ще сотню 
раз звучить на плацу. Майже триста 
курсантів Військового інституту 
комунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут сьогодні склали урочисту 
присягу бути вірним і відданним. 
Ритуал прийняття військової присяги як 
клятви воїна на вірність своєму 
народові старий як світ, але кожного 
разу по новому відчуваєш 
відповідальність і гордість. 
Відповідальність, адже на плечі 
присягантів лягає неабияка ноша 
захищати Батьківщину, особливо зараз 
у час війни. Гордість, що сучасна 
молодь країни розуміє потребу часу. 
Адже цього року у вищій військовій 
школі небувалий наплив бажаючих 

отримати спеціальні знання - шість 
претидентів на одне місце. 
 Символічною також стала і 
сьогоднішня кількість присягантів. 
Майже триста юнаків та дівчат 
мимоволі нагадують юних триста 
крутівців, що захищали Київ у такому ж 
молодому віці у січні 1918 року.  
 Керівництво військового інституту 
гордиться своїми підопічними, адже 
тільки вчора у День Незалежності 
курсанти школи пройшлися окремою 
коробкою у парадному розрахунку 
головною вулицею країни. Також і 
дівчата, які за словами Начальника 
інституту полковника Євгена 
Степаненка є прикрасою інституту, 
вперше взяли участь в параді військ. 
 За словами Заступника начальника 
інституту полковника Віталія Тарасова, 
курсанти уже пройшли польові збори, 
стрільби, у День Національного 
Прапора отримали зброю, а вже з 
вересня розпочнуть навчання з 

https://www.facebook.com/suvd.upc.kp/?hc_ref=ARTuPgWiYESpPHnzkm8Pmnj2edgoJls2q7bSQLAI7xXyPejJm-1RkfHskE7NlIauyxY&fref=nf&hc_location=group&__xts__%5B0%5D=68.ARD8arbXb8ymDWCcLZg3DkRyptRN1jCAFFzALyRMYJCoxNmeb2GubzrrtRo3yGm_bchmON_LPk7K-uwcs4F13p1J4As1my13h-Wa8lQ8E8yFDauXD1W1LbalXy2rzoDqx7iPcdc&__tn__=kCH-R
https://www.facebook.com/suvd.upc.kp/?hc_ref=ARTuPgWiYESpPHnzkm8Pmnj2edgoJls2q7bSQLAI7xXyPejJm-1RkfHskE7NlIauyxY&fref=nf&hc_location=group&__xts__%5B0%5D=68.ARD8arbXb8ymDWCcLZg3DkRyptRN1jCAFFzALyRMYJCoxNmeb2GubzrrtRo3yGm_bchmON_LPk7K-uwcs4F13p1J4As1my13h-Wa8lQ8E8yFDauXD1W1LbalXy2rzoDqx7iPcdc&__tn__=kCH-R
https://www.facebook.com/suvd.upc.kp/?hc_ref=ARTuPgWiYESpPHnzkm8Pmnj2edgoJls2q7bSQLAI7xXyPejJm-1RkfHskE7NlIauyxY&fref=nf&hc_location=group&__xts__%5B0%5D=68.ARD8arbXb8ymDWCcLZg3DkRyptRN1jCAFFzALyRMYJCoxNmeb2GubzrrtRo3yGm_bchmON_LPk7K-uwcs4F13p1J4As1my13h-Wa8lQ8E8yFDauXD1W1LbalXy2rzoDqx7iPcdc&__tn__=kCH-R
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ком’ютерних наук, телекомунікацій, 
радіозв’язку та кібербезпеки. 
 На плацу перед головним корпусом 
інституту схвильовані батьки і навіть 
палюче серпневе сонце не може 
відвернути їх уваги від військового 
строю: кожен шукає свого сина чи 
дочку. Батьки горді, що їхні діти 
вступають у доросле життя осмислено.
 «Наша сім’я сьогодні вся у зборі. Ми 
хвилюємося і одночасно раді, що наш 
син обрав таку відповідальну дорогу 
свого життя. Ми просимо у Бога 
щастя для цих діток і щоб закінчилася 
війна», - говорить мама одного з 
курсантів.   
 Вітаючи курсантів, Начальник 
інституту полковник Євген Степаненко 
зауважив, що треба мати неабияку 
сміливість і внутрішню 
відповідальність, щоб у такий складний 
час наважитися стати курсантом 
військового інституту: «Я пишаюся 
тим, що сьогодні наші ряди поповнять 
ці молоді люди».   
 На свято присяги завітав Перший 
заступник голови СУВД прот. Тарас 
Мельник. Капелан привітав керівництво 
школи, курсантів та їхніх батьків з 
особливим днем, адже для кожного з 
присутніх сьогодні свято. Капелан 
закликав юнаків та дівчат пишатися 
своїм вибором, адже вони почули 
поклик Батьківщини і не забарилися 
допомогти їй. Отець Тарас пройшовся 
повз лави курсантів на плацу та 
окропив їх, батьків та керівництво 
школи освяченою водою.  
 Київський Патріархат - УПЦ 
КП Патріарх Філарет - УПЦ 
КП Міністерство оборони 
України Збройні Сили України - 
Українські Воїни Тарас 
Мельник Військовий інститут 
телекомунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут 

 
 

Щодо призначення 

Вселенським Патріархатом 

Екзархів до Києва в рамках 

підготовки до надання 

автокефалії 
Щодо призначення Вселенським 
Патріархатом Екзархів до Києва в 

рамках підготовки до надання 
автокефалії 

 7 вересня 2018 р. Генеральний 
секретар Священного Синоду 
Вселенського Патріархату поширив 
повідомлення про призначення 
Вселенським Патріархатом Його 
Преосвященства Архиєпископа 
Даниїла Памфілійського зі Сполучених 
Штатів та Його Преосвященства 
Єпископа Іларіона Едмонтонського з 
Канади, які обидва служать 
українським православним вірним у 
своїх відповідних країнах у 
Вселенському Патріархаті, - як своїх 
Екзархів у Києві в рамках підготовки до 
надання автокефалії Православній 
Церкві в Україні.    
 У Київському Патріархаті вітають це 
рішення Вселенського Патріархату та 
очікують на плідну співпрацю з 
Екзархами Преосвященними 
Архієпископом Даниїлом та Єпископом 
Іларіоном у підготовці до надання 
автокефалії Православній Церкві в 
Україні, як це було раніше обумовлено.
 Преосвященні владики у 2015 р. вже 
виконували обов‘язок особистих 
представників Вселенського Патріарха 
під час переговорів щодо об‘єднання 
Православних Церков в Україні. Також 
владики неодноразово були делеговані 
Вселенським Патріархом для 
представлення Константинопольської 
Матері Церкви на урочистих заходах в 
Україні, востаннє - у липні цього року 
під час святкування 1030-ліття 
Хрещення Руси-України. 
 Призначення Вселенським 
Патріархом своїх Екзархів у Києві 

https://www.facebook.com/kyivpatr/?fref=mentions&hc_location=group&__xts__%5B0%5D=68.ARD8arbXb8ymDWCcLZg3DkRyptRN1jCAFFzALyRMYJCoxNmeb2GubzrrtRo3yGm_bchmON_LPk7K-uwcs4F13p1J4As1my13h-Wa8lQ8E8yFDauXD1W1LbalXy2rzoDqx7iPcdc&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/kyivpatr/?fref=mentions&hc_location=group&__xts__%5B0%5D=68.ARD8arbXb8ymDWCcLZg3DkRyptRN1jCAFFzALyRMYJCoxNmeb2GubzrrtRo3yGm_bchmON_LPk7K-uwcs4F13p1J4As1my13h-Wa8lQ8E8yFDauXD1W1LbalXy2rzoDqx7iPcdc&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/PatriarchPhilaret/?fref=mentions&hc_location=group&__xts__%5B0%5D=68.ARD8arbXb8ymDWCcLZg3DkRyptRN1jCAFFzALyRMYJCoxNmeb2GubzrrtRo3yGm_bchmON_LPk7K-uwcs4F13p1J4As1my13h-Wa8lQ8E8yFDauXD1W1LbalXy2rzoDqx7iPcdc&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/PatriarchPhilaret/?fref=mentions&hc_location=group&__xts__%5B0%5D=68.ARD8arbXb8ymDWCcLZg3DkRyptRN1jCAFFzALyRMYJCoxNmeb2GubzrrtRo3yGm_bchmON_LPk7K-uwcs4F13p1J4As1my13h-Wa8lQ8E8yFDauXD1W1LbalXy2rzoDqx7iPcdc&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/theministryofdefence.ua/?fref=mentions&hc_location=group&__xts__%5B0%5D=68.ARD8arbXb8ymDWCcLZg3DkRyptRN1jCAFFzALyRMYJCoxNmeb2GubzrrtRo3yGm_bchmON_LPk7K-uwcs4F13p1J4As1my13h-Wa8lQ8E8yFDauXD1W1LbalXy2rzoDqx7iPcdc&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/theministryofdefence.ua/?fref=mentions&hc_location=group&__xts__%5B0%5D=68.ARD8arbXb8ymDWCcLZg3DkRyptRN1jCAFFzALyRMYJCoxNmeb2GubzrrtRo3yGm_bchmON_LPk7K-uwcs4F13p1J4As1my13h-Wa8lQ8E8yFDauXD1W1LbalXy2rzoDqx7iPcdc&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/voin.ato/?fref=mentions&hc_location=group&__xts__%5B0%5D=68.ARD8arbXb8ymDWCcLZg3DkRyptRN1jCAFFzALyRMYJCoxNmeb2GubzrrtRo3yGm_bchmON_LPk7K-uwcs4F13p1J4As1my13h-Wa8lQ8E8yFDauXD1W1LbalXy2rzoDqx7iPcdc&__tn__=KH-R
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100009299388634&fref=mentions&hc_location=group&__xts__%5B0%5D=68.ARD8arbXb8ymDWCcLZg3DkRyptRN1jCAFFzALyRMYJCoxNmeb2GubzrrtRo3yGm_bchmON_LPk7K-uwcs4F13p1J4As1my13h-Wa8lQ8E8yFDauXD1W1LbalXy2rzoDqx7iPcdc&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/viti.edu.ua/?fref=mentions&hc_location=group&__xts__%5B0%5D=68.ARD8arbXb8ymDWCcLZg3DkRyptRN1jCAFFzALyRMYJCoxNmeb2GubzrrtRo3yGm_bchmON_LPk7K-uwcs4F13p1J4As1my13h-Wa8lQ8E8yFDauXD1W1LbalXy2rzoDqx7iPcdc&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/viti.edu.ua/?fref=mentions&hc_location=group&__xts__%5B0%5D=68.ARD8arbXb8ymDWCcLZg3DkRyptRN1jCAFFzALyRMYJCoxNmeb2GubzrrtRo3yGm_bchmON_LPk7K-uwcs4F13p1J4As1my13h-Wa8lQ8E8yFDauXD1W1LbalXy2rzoDqx7iPcdc&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/viti.edu.ua/?fref=mentions&hc_location=group&__xts__%5B0%5D=68.ARD8arbXb8ymDWCcLZg3DkRyptRN1jCAFFzALyRMYJCoxNmeb2GubzrrtRo3yGm_bchmON_LPk7K-uwcs4F13p1J4As1my13h-Wa8lQ8E8yFDauXD1W1LbalXy2rzoDqx7iPcdc&__tn__=KH-R
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обумовлене необхідністю проводити 
активну роботу з підготовки надання 
автокефалії Православній Церкві в 
Україні, проведення відповідних 
зустрічей та консультацій. Звання чи 
титул Екзарха у даному випадку 
означає особисте уповноваження 
Вселенського Патріарха представляти 
його особу і Церкву при виконанні 
конкретного завдання - підготовки до 
надання автокефалії. Для світської 
аудиторії функції Екзарха в даному 
випадку можуть бути порівняні з 
функціями Надзвичайного і 
Повноважного Посла.  
 Такий, особистий Екзархат, слід 
відрізняти від іншої - територіальної, 
форми Екзархату, який у ХХ столітті 
існував в Україні в Російській 
Православній Церкві. Для уникнення 
непорозумінь слід пояснити, що 
призначення Екзархів не означає 
утворення нової церковної юрисдикції у 
формі Екзархату.  

Прес-центр Київської Патріархії 

 

Патріарх Філарет - 

Предстоятель єдиної 

помісної автокефальної 

УПЦ 

 Питання та відповіді  
 1. У зв‘язку з проголошенням Томосу 
йдеться про обрання Предстоятеля. 
Що мається на увазі?   
 Як вже відомо з численних публікацій, 
Томос про автокефалію має бути 
наданий Вселенським Патріархом 
єдиній помісній Українській 
Православній Церкві. Такої юрисдикції 
зараз немає, адже українське 
православ‘я поділене, існує три 
порівняно великих юрисдикції (всі інші, 
дрібні, яких є до десятка, не беруть 
участь у процесі та з різних причин 
навіть не виявляють бажання до 
цього).    

 34 Апостольське правило зазначає, 
що єпископам всякого народу належить 
знати першого серед них, і визнавати 
його як главу. Отже єдина помісна 
автокефальна УПЦ може мати лише 
одного главу.   
 Об‘єднуючись у єдину Церкву, 
ієрархи, які на підставі звернень до 
Вселенського Патріарха від квітня 
цього року беруть участь у цьому 
процесі, повинні соборно обрати зі 
свого середовища Предстоятеля, адже 
дотепер кожна з юрисдикцій має свого 
Предстоятеля, однак за канонічними 
нормами Предстоятель має бути лише 
один.     
 Також з боку Вселенського 
Патріархату є побажання, щоби після 
об‘єднання на підставі Томосу було 
обрано Предстоятеля, який потім 
формально від імені єдиної Церкви 
отримає сам документ.   
 2. Хто може бути кандидатом на 
Предстоятеля?    
 Кандидатом може бути той з ієрархів, 
які звернулися до Вселенського 
Патріарха у квітні цього року та беруть 
участь в об‘єднавчому процесі, хто на 
Соборі відповідно до затвердженої 
процедури отримає належну підтримку 
для висунення кандидатом. 
 Ієрархи Київського Патріархату 
висуватимуть та підтримуватимуть 
кандидатуру нашого Предстоятеля, 
Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета.   
 3. У дискусіях не раз порушувалося 
питання, що нібито Патріарх Філарет не 
може бути обраний Предстоятелем 
єдиної Церкви, адже він «перебуває під 
анафемою» від Московського 
Патріархату.   
 Невід‘ємним елементом процесу 
надання Томосу про автокефалію є 
канонічна реабілітація Патріарха 
Філарета шляхом розгляду 
Вселенським Патріархом та Синодом 
його апеляції у справі «позбавлення 
сану» та «анафеми». Бо єпископат 
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УПЦ Київського Патріархату та 
більшість єпископату УАПЦ мають 
канонічне преємство своєї хіротонії від 
Патріарха Філарета та через нього. 
Отже неможливо визнавати всіх їх 
єпископами - і одночасно вважати 
дійсними московські покарання проти 
Патріарха Філарета.  
 Після канонічної реабілітації з точки 
зору Вселенського Патріархату не буде 
ніяких перешкод для обрання 
Патріарха Філарета Предстоятелем 
єдиної помісної автокефальної УПЦ. 
 Скликання Собору без участі 
Патріарха Філарета є неможливим, 
адже він є діючим Предстоятелем УПЦ 
КП, і єпископат УПЦ КП без рішення і 
згоди свого Патріарха не братиме 
участь в Соборі, бо це є порушенням 
34 Апостольського правила і Статуту 
Церкви.    
 4. Чи можуть бути висунуті інші 
кандидатури на Предстоятеля? 
 Так, вибори передбачають висунення 
кандидатур. Порядок висунення буде 
затверджений Собором.   
 5. В мережі поширюють думки про 
необхідність «нейтрального 
Предстоятеля», можливо навіть з 
ієрархів, які не належать до церковних 
юрисдикцій в Україні.  
 Київський Патріархат висуватиме та 
підтримуватиме кандидатуру Патріарха 
Філарета, як найбільш досвідченого 
ієрарха, який плодами своєї праці довів 
наявність усіх необхідних якостей для 
того, щоби очолювати Помісну Церкву. 
Також Патріарх Філарет має найвищий 
авторитет в суспільстві, багатолітній 
досвід міжнародної діяльності. У 
порівнянні з ним ми не бачимо жодної 
іншої кандидатури, хто би міг краще від 
нього відповідати тим завданням, які 
ставляться перед Предстоятелем. 
 «Нейтральність Предстоятеля» - 
дуже ефемерне поняття, адже 
процедура виборів передбачає, що є як 
ті, хто голосує «за», так і ті, хто голосує 
«проти». З точки зору тих, хто голосує 

«проти», обраний Предстоятель може 
не вважатися «нейтральним». Але 
якщо сподіватися на одноголосне 
обрання - то так можна взагалі не 
обрати Предстоятеля. Отже обраним 
Предстрятелем стає той, кого 
підтримала більшість голосів, але він є 
Предстоятелем для всієї Церкви. 
 У нинішніх реаліях «нейтральна 
кандидатура» - це за визначенням 
кандидатура, яка може бути висунута 
тими, хто не підтримує кандидатуру 
Патріарха Філарета. А отже вона 
насправді зовсім не є нейтральною. 
 Щодо кандидатур ієрархів, які не 
належать до церковних юрисдикцій в 
Україні, то загальним правилом є 
обрання Предстоятеля з середовища 
Помісної Церкви. Ієрарх іншої Помісної 
Церкви не може бути кандидатом на 
Предстоятеля. Якщо взяти віддалену 
світську аналогію, то іноземний 
громадянин не може бути обраний 
Президентом України - це можливе 
лише для громадян України. 
 6. Чи буде Предстоятель єдиної 
помісної автокефальної УПЦ носити 
титул Патріарха, а відтак чи буде єдина 
Церква - Патріархатом? 
 Враховуючи, що УПЦ має понад 
тисячолітню історію, багатомільйонну 
паству та за всіма ознаками є більшою, 
ніж ряд вже існуючих Патріархатів, 
єдина помісна Церква повинна мати 
статус Патріархату. В діалозі з цього 
приводу іншими сторонами не було 
заявлено принципових заперечень 
проти такого рішення. Також маємо 
історичний прецедент, коли актами 
Константинопольського Патріарха 
1589-90 рр. Московська Митрополія, до 
того часу протягом 141 р. не визнана як 
автокефальна, відразу була 
проголошена і автокефальною, і 
Патріархатом.   
 7. Яке місце в Диптихах (списку 
Помісних Церков за порядком честі) 
посідатиме помісна автокефальна 
УПЦ?      
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 З нашої точки зору єдине питання, 
яке має принципове значення, коли 
йдеться про Диптихи - це яка Церква 
посідає перше місце та має відповідні, 
пов‘язані з цим канонічні прерогативи. 
Перше місце визначене для 
Константинопольського Патріархату. 
Всі решта місць для нас - рівнозначні. 
Тому ми згідні, щоби в Диптихах УПЦ 
була поставлена на те місце, яке 
вважатиме за належне Вселенський 
Патріарх. 

 

«Церква-Мати не 

поступалася своїми 

канонічними правами над 

Україною і взяла на себе 

ініціативу вирішити 

українське питання», — 

Патріарх Варфоломій 

 Візит очільника Російської 
православної церкви Кіріла до 
Константинопольського Патріарха 
Варфоломія ніяк не применшив 
очікування прихильників надання 
Томосу Українській помісній 
православній церкві. Деталей ми не 
знаємо, але інформація, яка з’явилася 
в ЗМІ після зустрічі, мала позитивні 
сигнали. Багато хто назвав візит Кіріла 
— провальним.  
 Архиєпископ Української 
православної церкви Київського 
патріархату Євстратій (Зоря) написав у 
себе на Facebook: «Боїмося лише 
Бога». Якщо вірити проросійському 
грекомовному порталу церковних 
новин Ромфеа, саме так сказав 
Вселенський Патріарх Варфоломій на 
зустрічі з Московським у відповідь на 
погрози «розколом всього 
Православ’я» через Томос автокефалії 
для Української Церкви.  
 «Ми не погрожуємо і не сприймаємо 

погроз», — зазначив Вселенський 
Патріарх.    
 «У нас немає грошей, немає армії, 
немає сили, але ми боїмося лише 
Бога!». — додав він.  
 Московський патріарх наполягав на 
тому, що Україна перебуває в його 
юрисдикції і все має залишатися, як 
дотепер. Однак відомо, що Патріарх 
Варфоломій у промові 1 липня 
публічно заперечив, що юрисдикція над 
Київською Митрополією комусь 
передавалася канонічним шляхом. Так 
само представники Константинополя 
(наприклад, митрополит Елпідофор) не 
раз наголошували, що Москва за 25 
років нічого не зробила для розв’язання 
проблем в Україні і ситуація не може 
залишатися такою, як дотепер». 
 Як показує ситуація, Вселенський 
Патріарх Варфоломій тримає удар і 
демонструє послідовність у намірах 
надати завітний Томос.  
 Після від’їзду Московського 
патріарха, в Константинополі в 
Патріаршому соборі св. Георгія одразу 
розпочалося засідання (Синакс) 
єрархів цієї Церкви. Патріарх 
Варфоломій виступив із промовою, в 
якій зокрема зупинився на труднощах, з 
якими зіткнулося українське 
православ’я, назвавши їх труднощами 
не сьогоднішнього дня, труднощами, 
які не створив Вселенський Патріархат, 
але які він повинен і має законне право 
вирішити, йдеться на сайті uocofusa.org 
(переклад — risu.org.ua). 
 Зупинимося детальніше. Патріарх 
Варфоломій зробив екскурс в історію, у 
часи, коли відбулося приєднання 
православної Київської митрополії 
Константинопольського Патріархату до 
Московського. Йшлося про 1686 рік, 
коли Вселенський Патріарх Діонісій IV 
та Священний Синод 
Константинопольської Церкви, під 
тиском складних історичних обставин, 
видали суперечливий Томос про 
передачу Київської митрополії в 



 

 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   20-вер-18   Рік XX Число 385   c.  23 

 

канонічну юрисдикцію Московського 
Патріархату.    
 «Все почалося на початку XIV 
століття, коли престол Київської 
митрополії було перенесено без 
канонічного дозволу Матері-Церкви до 
Москви. І з того часу з боку наших 
київських братів продовжувалися 
невтомні зусилля здобути незалежність 
від церковного контролю з боку 
Московського центру. Справді, 
упертість Московського Патріархату 
стала причиною розколу, від якого досі 
страждає народ України», — наголосив 
у промові Варфоломій I.  
 За словами Вселенського Патріарха, 
розгляд цього питання з огляду на святі 
канони, не виправдовує жодного 
втручання з боку Церкви Росії, оскільки 
це не юрисдикція Московського 
Патріархату. Київська Митрополія, 
наголосив вкотре Патріарх 
Варфоломій, «залишається постійно і 
безперервно у канонічній залежності 
від Константинопольської Церкви-
Матері».    
 Патріарх акцентував на тому, що 
Церква-Мати (Константинопольський 
Патріархат) не поступалася своїми 
канонічними правами над Україною, і в 
тій ситуації, яка сьогодні склалася в 
українському православ’ї, і склалася 
через Росію, яка не змогла розв’язати 
проблеми, Вселенський Патріархат 
взяв на себе ініціативу вирішити 
українське питання. Таку 
відповідальність має Церква-Мати, 
відповідно до повноважень, наданих їй 
Священними Канонами, і з огляду на 
юрисдикційну відповідальність 
Константинополя над Київською 
митрополією.  
 Патріарх Варфоломій повідомив 
єрархів Вселенського Патріархату про 
прохання надати Томос на 
автокефалію Українській православній 
Церкві від парламенту України, а також 
про періодичні звернення від Патріарха 
Київського Філарета про оскарження 

його справи (тобто зняття анафеми, 
накладеної Московським Патріархатом. 
— Ред.).   
 Патріарх Варфоломій у своїй 
промові згадав єпископа і професора 
Макарія Крістополіса, який довший час 
вивчав українське питання і направив 
щодо цього офіційну доповідь на 90 
сторінок до єпископату 
Константинополя.   
 Вивчивши усі відповідні церковні 
канони, кантоністи Вселенського 
Патріархату зробили висновок, що 
«лише тільки один 
Константинопольський Патріарх має 
привілей судити і вирішувати конфлікти 
єпископів, духовенства та митрополитів 
інших Патріархів».   
 «Місія Вселенського Патріархату не 
полягає в нав’язуванні нових 
екклезіологічних принципів, але в 
збереженні істин віри, традицій та 
натхненних святоотцівських вчень, 
створених багато століть тому. 
Екуменічний Патріархат несе 
відповідальність за вирішення питань у 
церковному та канонічному порядку, 
оскільки він єдиний має канонічний 
привілей виконувати цей високий 
обов’язок», — резюмував Патріарх 
Варфоломій.   
 Як бачимо, Вселенський Патріарх 
апелює історичними фактами, 
знаннями і правдою. Це та основа, яку 
немає Московський патріархат. 
Останній діє за допомогою сили, 
фінансів і брехні. Бібліотека газети 
«День» протягом 15-ти років якраз 
направлена на те, щоб розвінчувати 
московські міфи і підготувати 
інтелектуальний ґрунт для українців. 
Ще 2015 року «День» видав книгу 
«Повернення в Царгород», яка має 
безпосереднє відношення до нинішньої 
теми. «Коли до історії спадщини 
Візантії (як і Київської Русі) звертається 
Росія, то це перетворюється на 
безуспішне прагнення віднайти те, чого 
немає. Для України ж це — найкращий 
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шлях пізнати шлях», — пише в Слові 
до читачів головний редактор «Дня» 
Лариса Івшина.   
 «Слід розуміти, що агресивна 
політика Москви, і сьогодні, і в 
далекому минулому вкорінена у 
глибоко прихованому й 
неусвідомленому комплексі васальної 
залежності — залежності від нашої 
істинної, Київської Русі, від 
неперекрученої імперськими 
підтасовуваннями історії, — пише далі 
Лариса Івшина. — Хіба не про це 
свідчить трагікомічний проект 
спорудження в Москві пам’ятника 
Володимиру Великому, нашому 
київському князеві? Я оцінюю це із 
сумною іронією: колись вони змагались 
за звання «Третього Риму», пролили 
ріки крові, зіпсували задля цього 
мегатонни папера, а сьогодні прагнуть, 
по суті, стати «другим Києвом»... А все 
від того, що немає сміливості 
поставити запитання: хто ж вони такі? 
Саме тут — коріння великодержавного 
експансіонізму Росії. Вони точно 
знають, де захована «голка Кощея» — 
на печерських пагорбах. Бо ж 
вкрадена, чужа історія не відтворилась, 
не «проросла» в Росії. Щоб заповнити 
пустоту — кояться нові злочини. 
Кояться і задля того, щоб 
закамуфлювати злочини минулі». 
 Як можуть розвиватися події із 
надання Томосу Українській Церкві 
далі? Коментує «Дню» Людмила 
ФИЛИПОВИЧ, доктор філософських 
наук, завідувачка відділу історії релігій 
та практичного релігієзнавства 
відділення релігієзнавства Інституту 
філософії НАН України:   
 — Ми сподіваємося, що українське 
питання в православному світі нарешті 
буде вирішено. Думаю, не тільки мене, 
а й інших, не відпускає відчуття, що у 
протистоянні між 
Константинопольським і Московським 
патріархатами, між Україною і Росією, 
терези все-таки схилися на бік 

Константинополя і України. Звичайно, 
поки ми не можемо сказати, що РПЦ і 
Кіріл програли, але в даній ситуації 
Константинополь укріпив свої позиції. 
Йому вдалося переконати своїх 
ієрархів і митрополитів православних 
церков у необхідності збереження 
єдності, незважаючи на те що 
українська церква отримає 
автокефалію. Це були і є дуже складні 
шахові комбінації, оскільки Москва 
завжди давила своєю чисельністю 
парафіян і кількістю парафій, бо вона 
поки залишається найбільшою церквою 
в православному світі. Але як 
показують нинішні події, не всі 
перемоги здобуваються чисельністю. 
Виявляється перемоги можуть 
здобуватися щоденною, ритмічною, 
але тихою працею.   
 Сам процес щодо автокефалії не 
припинявся від 1917 року. 2008-го, коли 
до Києва приїхав патріарх Варфоломій, 
ми, та і він, були ще не зовсім готові. 
Вселенський патріарх тоді 
дотримувався зовсім іншої моделі 
визнання автокефалії церкви. Але події 
останніх років, зокрема, які пов’язані з 
анексією Криму, окупації частини 
Донбасу, війни, плюс відмова РПЦ 
визнавати Всеправославний собор 
2016 року, зіграли нам на руку. 
Оскільки не лише в православному 
світі, а на Заході, Путін і його церква 
почали серйозно напружувати всіх. 
Хтось все-таки мав проявити мудру 
силу. І як не дивно ним став духовно-
релігійний лідер православного світу — 
патріарх Константинопольський. 
 Нам потрібно бути готовими до того, 
що з набуттям Томосу для української 
церкви настануть непрості часи, тому 
що дуже різними є ті суб’єкти, які 
будуть втягнуті в процес створення 
Української помісної православної 
церкви. Плюс ззовні нам 
«допомагатиме» Росія. Мінімум, що 
вони робитимуть — це 
спростовуватимуть надання Томосу. 
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Бачите, вони ж навіть не пообідали 
після зустрічі в Стамбулі, зібралися і 
поїхали розробляти план спротиву 
український православній церкві. 
Насправді Кіріл сьогодні в дуже 
непростій ситуації. В Кремлі його 
поставили перед фактом: або 
автокефалія, або патріарший кукіль. 
Якщо його залишать на посаді, то 
значить світська влада спробує 
прийняти його позицію, а його позиція 
була достатньо мовчазною. «Хорошо-
хорошо», — сказав він після зустрічі з 
Варфоломієм. Якщо його змінять, 
значить не справився. Але він може 
вдатися і до певної опозиції щодо 
сучасної влади в Росії. Побачимо. 
 Думаю, до середини жовтня стане 
ясно — куди прямуватиме цей 
корабель. Авторитет Вселенського 
Патріарха зміцнився, він веде себе 
розумно і мудро: всіх вислуховує, але 
вчиняє так, як потрібно саме 
Константинопольському патріархату. 
Досі він не хотів псувати свої відносини 
з РПЦ, але часи змінилися. Російська 
православна церква пішла на поводу у 
загальної геополітики Росії. Потрібно 
було все-таки дотримуватися дистанції, 
адже у церкви свої завдання і місія. 
 Синод Константинопольської церкви 
має прийняти рішення не просто про 
надання Томосу, а й про процедуру — 
що і як має бути? Після цього ми 
очікуємо, що буде скликаний собор. 
Зараз якраз вирішується — це буде 
архієрейський собор у складі тих, хто 
направив звернення до Варфоломія 
про надання Томосу, чи це буде 
всеправославний собор. Але зібрати 
людей зі всієї України, напевно, буде 
складно, тому радше церкви 
обмежаться саме архієрейським 
собором. Далі має бути обраний 
предстоятель єдиної церкви, який 
отримає від Константинополя 
(невідомо — це буде сам Патріарх 
Варфоломій чи він пришле свого 
поважного представника) Томос. Так 

має бути, однак є багато різних 
обставин. Кконстантинопольці ніколи 
не поспішали, вони на відміну від нас 
вимірюють час століттями. 
 Зараз найголовніше — змінити 
свідомість людей, адже у них в головах 
багато міфів. Має бути ініціатива 
держави, щоб працювали соціальні 
психологи, експерти, які 
пояснюватимуть людям, що означає 
цей крок і що він нам дасть. Якщо 
церква хоче бути помісною, вона має 
опертися на соціальний прошарок, на 
віруючих. Треба працювати з людьми. 
Автокефалія — це позавчорашній крок, 
який потрібно було здійснити. Вже всі 
нормальні нації мають самостійні 
церкви.    
 Іван КАПСАМУН, «День»

 

Предстоятель Київського 

Патріархату зустрівся з 

головою Союзу Українок 

Америки 

 10 вересня 2018 року Святійший 
Патріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет провів зустріч з головою Союзу 
Українок Америки пані Маріянною 
Заяць.     
 У зустрічі також взяли участь 
секретар управління Переяславської 
єпархії протоієрей Михаїл Лесюк та 
представники Союзу Українок Америки. 
На початку гості розповіли Патріаху про 
діяльність Союзу Українок Америки, 
зокрема про громадську діяльність у 
США та благодійницькі проекти у 
допомозі українським воїнам, 
медичним закладам України та сім'ям 
загиблих захисників. 
 Патріарх Філарет подякував 
українській діаспорі за постійну 
допомогу.     
 "Ми відчуваємо, що українці в 
Америці і в Канаді дуже допомагають 
Україні. Ми цю допомогу відчуваємо 
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через Ваш вплив на свій Уряд. Тому 
Америка і займає таку позицію по 
відношенню до України, що українці 
цьому активно сприяють. Ми дуже 
вдячні за допомогу, наші військові 
відчувають, що за ними стоїть 
український народ, наша діаспора в 
Америці, Канаді, Європі. Їх це дуже 
мотивує на захист рідної землі" - 
сказав у відповідь Патріарх Філарет. 
 Сторони також обговорили питання 
надання Томосу про автокефалію 
Українській Церкві, стан Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату на окупованих територіях 
Донбасу та в Криму, а також інші 
церковно-суспільні питання, що 
складають взаємний інтерес. 
 За активну громадську і 
благодійницьку діяльність на благо 
України і українського народу 
Предстоятель Київського Патріархату 
нагородив голову Союзу Українок 
Америки Маріянну Заяць - Орденом 
святої великомучениці Варвари. 
 Святійший Патріарх Філарет привітав 
пані Маріянну з церковною нагородою і 
благословив у її особі Союз Українок 
Америки на подальші труди на благо 
України.   
 Громадська організація Союз 
Українок Америки заснована у 1925 
році та об'єднує жінок українського 
походження або приналежних до 
української спільноти в США. 
Організація займається підтримкою 
української культури, благодійністю і 
надає матеріальної допомогу 
українцям на теренах США і поза їх 
межами, зокрема у наукових студіях і 
дослідах української історії і культури. 
 Лише за минулий рік Союз Українок 
Америки надав благодійної допомоги 
для України на понад 14 мільйонів 
гривень. Опікуються військовими у зоні 
АТО на Сході країни, пораненими 
бійцями у госпіталях, родинами і дітьми 
загиблих воїнів.   
 Крім цього, закордонні благодійники 

допомагають вирішувати потреби 
дитячих будинків та інтернатів, а ще 
людей літнього віку і тих, хто 
знаходиться у складних життєвих 
обставинах.   
 Надають фінансову підтримку 
медичних і гуманітарних програм, 
підтримують талановиту українську 
молодь, представляють інтереси 
України в інституціях світового рівня та 
американській громаді, тощо. 
 На сьогодні Союз Українок Америки 
налічує більше ніж 2000 членів та 
об’єднує 70 відділів у США, робота в 
яких є виключно волонтерською.  
 Партнерами організації виступають 
численні українські і американські 
інституції - церкви, лікарні, школи, 
громадські організації, тощо. 
 Союз Українок Америки зберігає 
українську індентичність і культурну 
спадщину та етнічні традиції українців в 
США. 

 

З ЖИТТЯ ГРОМАДИ 

СВЯТОГО АНДРІЯ  

 26-го серпня у Катедрі Святого 
Апостола Андрія Первозваного під час 
Божественної Літургії віряни молилися 
за спокій душ Героїв України, які 
поклали свої буйні голови на 
жертівнику Державности України. Так 
само, під час Заупокійної Єктенії 
священнослужителі разом з  
присутніми молилися за Великого 
Приятеля України – Новоспочилого 
раба Божого - Сенатора Джона 
Мекейна.    
 Після завершення Божественної 
Літургії настоятель Катедри прот. 
Віктор Полярний в сослужінні прот. 
Ярослава Марикота звершив подячний 
молебен за всіх, що захищають 
Державність України.   
 Перед початком молебня прот. 
Віктор Полярний звернувся до 
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присутніх:    
 Дорогі брати і сестри!   
 Слава Ісусу Христу!   
 Сьогодні ми відзначаємо 27-у 
річницю Відновлення Державности 
України.    
 Події перед проголошенням 
Відновелення Державности України 
були безкриваві але шлях до цієї 
Величавої Дати окроплений кров’ю 
кращих синів та дочок Матері України. 
 Гетьман Іван Мазепа, Тарас 
Шевченко, Четвертий Універсал 
Української Народної Республіки, 
Симон Петлюра, Базар, Крути, Євген 
Коновалець, Тарас Чупринка, Степан 
Бандера, Василь Симоненко, Василь 
Стус і багато інших кращих дітей 
України окропили кров’ю і простелили 
шлях до 27-ої річниці сьогоднішнього 
свята.    
 Вдумавшись в ці події, перед 
нашими очима перебігають постаті й 
імена безсмертних лицарів і борців 
“Великої Ідеї”, які за словами Головного 
Отамана Симона Петлюри мали 
здійснити Остаточну Мету  – Вільної 
Самостійної Української Держави. 
 Нарешті, “Акт про Державну 
Незалежність України”, - 24-го серпня 
1991-го року стає кульмінаційною 
датою всіх свідомих українців, які, 
протягом століть, клали свої голови на 
жертівник Української Державности і 
сьогодні патріоти українського народу 
захищають суверінітет Українського 
Народу від Московської навали. 
 Єднаймося з тими, яким доля 
української нації не є байдужою, 
єднаємося  з кращими дітьми, які 
сьогодні кладуть свої голови на 
жертівнику Української Державности, 
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. 
 Многоліттям Святійшому Отцеві 
нашому Патріарху Київському і всієї 
Руси України ФІЛРЕТУ та всім, що 

дбають про добробут Української 
Держави.     
 Слава Богу і Слава Україні! 

 
 

ПРИКЛАД ЗАСЛУГОВУЄ 

НАСЛІДДЯ 
 

ST. MICHAEL’S UKRAINIAN 
ORTHODOX CHURCH                  

KYIVAN PATRIARCHATE 
237 Maple Avenue 

Unioondale, New York  11553 
9 вересня 2018 р. 

 
Всечесний Отче Вікторе! 
Слава Ісусу Христу! 
Ми знаємо, що приїзд високих та 
дорогих гостей з України передбачує 
певні фінансові витрати. А тому 
помимо членських внесків висилаємо 
ще $1,000 (одну тисячу доларів) від 
нашої парафії. 
З повагою та братською любов’ю во 
Христі. 
Настоятель - прот. Ярослав 
Думанський 
Голова  Управи - п. Михайло Онищак 
Скарбник - Валентина Тудай - Павлис 

 
 
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 385-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                                                         
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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 - 

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 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                                                                     



 

 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   20-вер-18   Рік XX Число 385   c.  29 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 


