
 
 

 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   7-гру-18   Рік XX Число 388   c.  1 

 

           

Vicariate of the Ukrainian Orthodox Church Kyivan 

Patriarchate in the United States of America and 

Canada 
300 East Army Trail Road, Bloomingdale, IL   60108 

His Holiness Patriarch of Kyiv and all Ukraine FILARET 

Secretary of the Vicariate Rev. Victor Poliarny - Tel: (630) 217-5524 

E-Mail: vrevpoliarny@aol.com 
 “Любити Бога і любити Батьківщину – це є найбільша чеснота. 

                                                       Служити Українській Церкві і Батьківщині – це є найбільший обов’язок”.  
                                                                                                                                                                 Митрополит Василь Липківський 

mailto:revpoliarny@aol.com


 
 

 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   7-гру-18   Рік XX Число 388   c.  2 

 

 Святійший  Владико благословіть! 

 

 І знову зустрічаємо день 14-го грудня, 
коли наша Свята Помісна Українська 
Православна Церква Київського 
Патріархату святкує дату 
тезоіменитства Святійшого Патріарха 
ФІЛАРЕТА.    

 Ваша Святосте, від імені Вікаріату 
Помісної Української Православної 

Церкви Київськго Патріархату в США та 
Канаді, ми вірні діти нашої Святої 
Материнської Церкви покірно схиляємо 
наші голови і просимо Вашого 
благословення.   
 Святійший Владико прийміть від 
заокеанських вірних найглибші, 
найщиріші й найкращі побажання у 
Вашій відданій праці у винограднику 
Господа Бога нашого Ісуса Христа. 
 В Старому Заповіті написано, що 
пророк Ісая бачив Царя, Господа 
Саваота і почув голос Його: “Кого 
пошлю?! І хто піде до Мого народу?!”, а 
Ісая сказав “Ось я, - пошли Ти мене!” І 
Господь сказав: “Іди, і скажеш народові 
цьому: Ви будете чути постійно, та не 
зрозумієте, і будете бачити завжди, 
але не пізнаєте” (Книга Пророка Ісаї 
6,9).      
 В часи безбожницької комуністичної 
влади Ви почули голос совісті й вибрали 
собі нелегкий шлях життя, бо Ваша 
Святість непохитно вірили, що: “Народ, 
який в темряві сидить, Світло велике 
побачить” (Книга Пророка Ісаї 6,9)  і  
ось вже 68-ий рік Ви постійно 
проповідуєте до свого народу і 
бeзупинно збільшуєте йому радість.  
 Святійший Владико, почувши голос 
Господа Бога нашого, Ви вже тоді знали, 
що на Вас випав тяжкий жереб 
пастирства. І хоча частина українського 
народу за словами пророка Ісаї слухає 
Ваші глибокого змісту душпастирські 
послання, але, на жаль, повністю ще їх 
не розуміє, тому що їхні очі затьмарені  
лудою.    
 Співпрацівник Божий добре розуміє, 
що нелегкою працею в Христовому 
винограднику є пастирське служіння 
примирення і за словами апостола 
Павла це примирення не повинно йти 
від чужого ярма (2 Кор.5 і 6).  
 Ваша Святосте, Ваша невтомна та 
віддана праця для Бога, Його Святої 
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Церкви і нашої Многострадальної 
Матері України заслуговує на велике 
признання всієї Руси-України і 
Української Діаспори, бо Ваша Святість 
стоїть непохитно на сторожі нашої 
Святої Помісної Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату.     
 Ми повністю поділяємо Ваші слова 
виголошені на відкритті наукової 
конференції “Національні засади та 
моделі української держави у ХХ 
столітті”:      
 “В побудові Української Держави 
Церква не може стояти осторонь, 
бо наша Свята Церква хоче взяти 
активну участь у побудові 
Незалежної Української Держави... 
Без єдиної Православної Церкви в 
Україні, як гаранта духовної 
незалежності держави, не може 
бути Української Держави”.  
 Ми молимось, щоб Всемилостивий 
Господь Бог наш послав Вашій Святості 
щастя, кріпкого здоров’я, безмежної 
витривалости і найкращих успіхів у 
розвитку і закріпленні нашої Святої 
Помісної Української Православної 
Церкви Київського Патріархату в 
Самостійній і Незалежній Україні. 
 Ми звертаємося до Пречистої Діви 
Марії, щоб Вона в Своїх молитвах 
заступилася перед Найвищим 
Престолом і тримала увесь Український 
народ під Своїм всезахищаючим 
Покровом.    
 Просимо Ваших молитов і бажаємо 
Вашій Святості многих і щасливих літ. З 
любов’ю у Христі лишаємося завжди 
Ваші вірні й віддані.   
 Прот.  Віктор Полярний – Секретар Вікаріату і 
настоятель Громади Святого Андрія 

 

Різдвяне вітання настоятеля 

Катедри Святого Андрія - 

Помісної Української 

Православної Церкви 

Київського Патріархату в 

США 

 Христос народився!                   

Славімо Його! 

 Доргі брати і сестри! Під час 
Різдвяного богослужіння ми часто 
чуємо церковний піснеспів: “З 
нами Бог, розумійте, народи, і 
покоряйтеся, бо з нами Бог!” Що 
означають ці слова? Вони свідчать 
про те, що з безмежної любові до 
людей Ісус Христос народився від 
Пречистої Діви Марії, щоб спасти 
нас.      
 Свято Народження Господа 
нашого Ісуса Христа приходить до 
нас, щоб з піднесенням духу, 
разом з більшістю українського 
народу, ми активно увійшли у лави 
розбудови і закріплення Помісної 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату.  
 З щирою і незрадливою 
християнською любов’ю вітаємо з 
Рідзвом Христовим Предстоятеля 
Помісної Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату Святійшого Отця 
нашого Патріарха Київського і всієї 
Руси-України Філарета, Собор 
Єпископів, духовенство і всіх 
вірних нашої Святої Церкви.  
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 Усвідомивши значення 
народження Сина Божого, ми 
повинні з більшою надією 
дивитися у майбутнє. Сьогодні 
події в Україні викликають страх і 
невпевненість у завтрішньому дні, 
бо віковічний ворог українського 
народу знову зазіхає на 
територіальну цілісність України і 
хоче знищити духовність 
українського народу.  У ці 
різдвяні дні, коли небесне 
благовістя про мир сприймається 
серцем, коли піснеспіви про 
благовоління Боже до людей 
лунає в наших храмах і наповнює 
радістю наші душі, – просимо Вас, 
дорогі брати і сестри, кому доля 
української нації не є байдужою – 
піднести щирі молитви, щоб 
Господь Бог дарував  перемогу 
над видимими і невидимими 
ворогами України. 
 Помолімось, щоб новонарод-
жений Ісус Христос підкріпив нашу 
віру; віру в перемогу українського 
народу – перемогу добра над 
злом, бо ось з нами Бог, а Бог 
переможеним не буває.  
 Помолімось, щоб Пречиста Діва 
Марія захистила своїм покровом 
Українські Збройні сили, 
добровольчі батальйони, та всіх 
тих які захищають українську 
землю, і весь український народ. 
 Дай, Боже, всім нам єдності, 
мудрості і братолюбства!  
 Вітаємо Вас, дорогі брати і 
сестри, з Різдвом Христовим і 
Новим Роком! Нехай благодать 

Різдва Христового, мир, радість, 
любов, єднання, здоров’я і 
благополуччя, небесні ласки і 
щедроти будуть з усіма нами, 
українцями – завжди, нині, і 
повсякчас! 

         Христос народився!            

Славімо Його! 

   Дорогі брати і сестри!  

 Україна святкує Різдво Христове 

у складних умовах: на Донбасі йде 

війна, наші найкращі сини і дочки 

помирають за волю України, люди 

страждають. Церква закликає 

вірних до терпіння у стражданнях. 

Але сенс земного життя полягає 

не в терпінні, а у праведності і 

благочесті, в любові один до 

одного і в любові до Бога. 

Праведність – це властивість 

життя людини, коли вона 

співстраждає і співчуває 

знедоленим, і виконує покладені 

на неї обов'язки. Україна – 

миролюбива держава. З нами 

правда, а там, де правда, – там 

Бог, а де Бог – там завжди 

перемога. Тому ми віримо в нашу 

перемогу!    

 Одночасно, в ці випробовуючі 

часи нашої Батьківщини просимо 

щоденно помолитися за нашу 

Нескорену Україну: «Господи 

Боже сил, Боже спасіння 

нашого, Ти Єдиний твориш 
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чудеса. Поглянь в милості і 

щедротах на смирення рабів 

Твоїх і чоловіколюбно вислухай 

і помилуй нас: бо вороги наші 

зібралися на нас, щоб 

погубити нас і знищити 

державу нашу та святині наші. 

Допоможи нам Боже, 

Спасителю наш, і визволи нас, 

заради слави імені Твого, і 

нехай до нас будуть додані 

слова, сказані Мойсеєм: будьте 

сміливими, стійте і побачите 

спасіння від Господа, бо 

Господь переможе за нас. 

 Так, Господи Боже, 

Спасителю наш, не пом’яни 

беззаконь і неправд людей 

Твоїх і не відвертайся від нас 

гнівом Своїм, але в милості і 

щедротах Твоїх відвідай 

смиренних рабів Твоїх, що до 

Твоєї милості припадають: 

повстань на допомогу нам і 

подай воїнству нашому з Ім’ям 

Твоїм перемогти. Погуби 

наміри і неправедні насмілення 

тих, хто йде на нас війною.

 Молимось до Тебе, Владико 

миру і спокою нашого, щоб як 

щезає дим, так нехай щезнуть 

вороги наші, і як прах 

розсипається від лиця вітру, 

так нехай розвіються їхні злі 

думки знищити державу нашу 

Українську. Господи, втихомир 

тих, хто противиться 

заповідям та постановам 

Твоїм. Поверни їм пам’ять 

Твоєї заповіді: Блаженні 

миротворці, бо вони синами 

Божими назвуться. А для тих, 

хто противиться цій Твоїй 

заповіді, пошли гнів, скорботу і 

ангелів лютих, які вселять в 

них страх і пам’ять про те, що 

і вони себе християнами 

називають.   

 Нехай же Господи буде воля 

Твоя над нами і, якщо Твоє 

Провидіння буде таким, щоб 

покласти воїнам нашим у 

битві за Віру і Україну душі 

свої, то і їм прости гріхи їхні, і 

в день праведного Твого Суду 

подай вінці нетління. Але 

віримо і молимось    

 Тобі Великодаровитий, 

Господи, що Ти захистиш, 

втихомириш і напоумиш та до 

спокою приведеш всіх. 

 Бо Ти єси захист і перемога, і 

спасіння, для тих хто 

надіється на Тебе і Тобі славу 

возсилаємо Отцю, і Сину, і 

Святому Духу, нині і повсякчас, 

і на віки віків. Амінь!” 

 

 

 



 
 

 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   7-гру-18   Рік XX Число 388   c.  6 

 

КАЛЕНДАР БОГОСЛУЖІННЯ 

В КАТЕДРІ СВЯТОГО 

АПОСТОЛА АНДРІЯ 

ПЕРВОЗВАНОГО 

6-го січня - неділя Навечір’я Різдва 

Христового    

10:00 ранку 

Божественна Літургія  

Після Літургії Велике 

Повечір’я Свят Вечір  

7-січня – понеділок Різдво Господа Бога 

нашого Ісуса Христа                     

10:00 година ранку 

Божественна Літургія 

Колядники колядують по 

домівках 

8-го січня – вівторок Собор Пресвятої 

Богородиці   
10:00 година ранку        

Божественна Літургія 

9-го січня – середа Першомученика 

Стефана   
10:00 година ранку    

Божественна Літургія 

13-го січня - неділя   Неділя після Різдва 

Христового   
10:00 година ранку 

Божественна Літургія 

Концерт Колядок при 

участі церковного хору 

та дітей школи 

українознавства 

14-го січня–понеділок Найменування 

Господнє   
10:00 година ранку    

Божественна Літургія 

18-го січня  - п’ятниця Велике Повечір’я  

Освячення Свято-

Йорданської Води 

Спільна Вечеря  

Голодна Кутя   

Колядки-Вертеп 

 

19-го січня - субота Богоявлення   

10:00 година ранку 

Божественна Літургія 

Освячення Свято-

Йорданської Води перед 

храмом 

20-го січня – неділя Неділя після 

Богоявлення   

10:00 година ранку  

Божественна Літургія  

Свято Державности  

Молебень 

27-го січня – неділя 10:00 година ранку 

Божественна Літургія 

Панахида присвячена 

Героям Крутів 

В залученні прикладаємо конверти на 

Різдвяний Дар. Обдаруйте свою Церкву щедро 

в ці святочні дні Різдва Христового, Нового 

2019-го року і Богоявлення! А Господь Бог 

обдарує Вас і Ваші родини Своїми щедрими 

дарами: щастям, здоров’ям і благословенням 

на Многі і Щасливі Літа! 

Христос Народився! 

Славімо Його! 

 

 

ЗАЯВА ПАТРІАРХА 

КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ РУСИ-

УКРАЇНИ ФІЛАРЕТА 
 
 У зв‘язку з поширенням низки 
публікацій, явною метою яких є посіяти 
замішання в Українській Церкві та в 
суспільстві, підірвати процес діалогу між 
українською стороною та 
Константинопольською Матір‘ю-
Церквою - Вселенським Патріархатом, 
хочу повідомити всіх про наступне. 
 Обрання Предстоятеля для єдиної 
помісної Української Православної 
Церкви відбуватиметься на Соборі, 
після того, як на ньому буде 
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проголошене і утверджене церковне 
об‘єднання.   
 Самовисування кандидатур на 
Предстоятельство в Церкві не 
допускається канонами. Раніше 
повідомлялося, що єпископат УПЦ 
Київського Патріархату пропонуватиме 
мою кандидатуру для обрання 
Предстоятелем.    
 Я дякую єпископату за висловлення 
довіри до мене, так само, як вдячний за 
потужну підтримку з боку повноти 
Київського Патріархату і всього 
суспільства. Зараз у мене є сформоване 
бачення того, як далі треба діяти, і про 
нього через наше особисте спілкування 
знають наші партнери з діалогу, що 
триває. Запевняю, що в рамках цього 
діалогу ми дотримувалися і будемо 
дотримуватися взятих на себе 
зобов‘язань так само, як і його інші 
учасники.    
 Якою буде моя відповідь на згадану 
вище пропозицію про обрання, якщо 
вона буде оголошена офіційно на 
Соборі - я також офіційно повідомлю 
Собору, обґрунтувавши перед ним своє 
бачення і рішення та очікуючи від нього 
підтримки моєї позиції.  
 Підставою для відповіді буде 
виключно розуміння блага Церкви і 
відповідальність перед Господом за 
належне виконання дорученого мені 
Ним служіння на Київському престолі, 
яке я, з милості Божої, несу вже понад 
52 роки.   
 Дотепер, коли було потрібно для 
Церкви - я був твердим і непохитним, не 
полишаючи Предстоятельства, хоч і 
вимагали цього від мене у Москві, 
вживаючи і примус, і обіцянки. Так само 
заради блага Церкви я йшов і на 
поступки, зокрема коли бувши 
Предстоятелем УПЦ, я заради 
об‘єднання у 1992 р. поступився цією 
посадою.    

 Рік тому Московська патріархія моє 
бажання досягти визнання автокефалії 
Української Церкви і мій лист про кроки, 
спрямовані до цього, сприйняла як 
нагоду зруйнувати і поглинути Київський 
Патріархат. Я рішуче став на заваді 
цьому - і московський план провалився. 
За всі ці десятиліття ні погрози сильних 
світу цього, ні море бруду, яким чорнили 
моє ім‘я, ні «заборони та анафеми» - 
ніщо не змусило мене відступити від 
виконання волі Божої та служіння 
Українській Церкві. Історія засвідчує 
вірність такого шляху і я хочу запевнити 
наш єпископат, духовенство і паству, що 
не відступлю від нього і у майбутньому.
 Тому і зараз, маючи відповідальність 
як Патріарх Київський і всієї Руси-
України, я робив і робитиму все 
необхідне для того, щоби об‘єднавчий 
процес був успішно довершений, щоби 
єдина Помісна УПЦ була утверджена, а 
потім визнана іншими Помісними 
Церквами.   
 Одночасно недопустимо, щоби привід 
змін у Церкві був використаний 
недоброзичливцями аби підірвати її 
єдність чи перетворити на знаряддя 
чужих інтересів, - таке знаряддя, яким, 
нажаль, є зараз Митрополія 
Московського Патріархату в Україні. 
Нашому народу і країні потрібна справді 
незалежна Церква, а не чужий 
інструмент, лише прикритий 
найменуванням незалежності. 
 Супротивники розуміють історичну 
важливість того, що відбувається, так 
само як і чутливість процесу 
підготовчого діалогу. Тому і роблять все, 
на що здатні, щоби перешкодити успіху, 
задіявши різні засоби - гроші, 
дипломатію, спецслужби, залежні від 
них ЗМІ, вживаючи напівбрехню і 
відверту неправду.    
 Я закликаю і всю повноту Церкви 
Київського Патріархату, і українське 
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суспільство, і всіх учасників 
об‘єднавчого процесу - зберігати 
мудрість і тверезість. Мета ворогів - 
посіяти недовіру і замішання. Наша 
спільна мета - успішно завершити 
розпочату справу.    
 І я вірю, що це відбудеться - з 
допомогою Божою!  
 ФІЛАРЕТ, Патріарх Київський і всієї 
Руси-України 
19 листопада 2018 р. 

 
 

ЗВЕРНЕННЯ 

Патріарха Київського і всієї 

Руси-України Філарета 
з приводу нового акту відкритої 
збройної агресії Російської Федерації 
проти України 
 
 Дорогі брати і сестри, співгромадяни!
 25 листопада 2018 р. у морі біля 
окупованого Росією кримського м. Керч 
стався новий акт відкритої збройної 
агресії РФ проти України - було 
атаковано та захоплено українські 
військові кораблі, поранено та взято в 
полон наших моряків.  
 Дотепер Кремль намагався брехнею 
приховувати свою агресію проти 
Української держави, використовуючи 
війська без розпізнавальних знаків, 
прикриваючись місцевими 
колаборантами, розповідаючи про 
«громадянську війну на Донбасі» та 
«самовизначення народу Криму». 25 
листопада 2018 р. Російська Федерація 
вчинила відкритий акт агресії проти 
України, який вже не приховує. 
 Український народ може дати лише 
одну відповідь на цей напад - мужньо 
протистояти ворогу, ставши на захист 
рідного краю, на захист своєї 
державності та свободи. 

 Адже понад триста років ми жили в 
рабстві, бувши підкорені імперією - і на 
власному досвіді пізнали всю гіркоту 
неволі. Якраз у ці дні ми вшановуємо 85-
ті роковини Голодомору-геноциду 1932-
33 рр., головною передумовою до якого 
була саме втрата українським народом 
власної державності та поневолення 
нашого краю кремлівським агресором. 
Роблячи висновки з минулого ми 
повинні бути далекоглядними і розуміти: 
від нашої готовності дати рішучу відсіч 
завойовнику залежить майбутнє для 
кожного куточка України, майбутнє 
наступних поколінь, майбутнє всього 
українського народу. 
 Закликаю політиків відкласти 
суперечки та згуртуватися. Адже якщо 
ворог зруйнує саму нашу державність - 
про які посади дбатимете, де будете 
керувати? Закликаю до єднання все 
українське суспільство, бо без перемоги 
не буде ані справжнього миру, ані 
добробуту, ані щасливого майбутнього 
для кожного з нас.   
 Знову звертаю свій голос до 
братовбивць - нових каїнів, які 
називаючи наш народ своїм братом, 
прийшли в наш дім, щоб проливати кров 
і поневолювали: отямтеся і припиніть 
чинити зло! Сховайте меч свій і 
поверніться до свого дому!  
 Ви не боїтеся ані закону людського, ані 
наслідків власних злочинів. Думаєте, що 
брехнею можна все приховати, а правом 
сильного - виправдати. Тож знайте і 
пам‘ятайте: Бог все бачить і кожному 
відплатить належне! «Зрозумійте ж, 
нерозумні люди! Коли ви прийдете до 
розуму? Той, Хто створив вухо, чи не 
почує? І той, Хто створив око, чи не 
побачить? Той, що врозумляє народи і 
дає людям розуміння, невже не покарає 
вас? ...Але Господь — захист мій, і Бог 
мій — твердиня надії моєї. Він поверне 
на них беззаконня їхні і злочинством 
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їхнім погубить їх, знищить їх Господь Бог 
наш.» (Псалом 93).   
 Церква Київського Патріархату 
закликає Боже благословення на 
українських воїнів, які обороняють 
країну від агресора, і на всю нашу 
державу. Пам‘ятайте: з нами правда, 
тому - з нами Бог, а де Бог - там 
перемога!    
 Закликаю всіх віруючих підносити свої 
молитви за перемогу і мир для України - 
це є той посильний внесок у спільну 
справу, який може зробити кожен з вас. 
Розумію, як у цей час хвилюванням і 
турботою охоплені серця багатьох. Тому 
на завершення хочу, дорогі брати і 
сестри, нагадати слова Писання, - і 
нехай серце ваше не має сумніву, що 
правда і сила Божа переможуть 
новітнього Каїна і нового фараона, з 
рабства якому виводить Господь 
Україну.    
 «Фараон наблизився, і сини 
Ізраїлеві оглянулись, і ось, єгиптяни 
йдуть за ними: і дуже злякалися і 
заволали сини Ізраїлеві до Господа, і 
сказали Мойсеєві: хіба немає гробів у 
Єгипті, що ти привів нас помирати у 
пустелі? що це ти зробив з нами, 
вивівши нас з Єгипту? Чи не це саме 
говорили ми тобі в Єгипті, сказавши: 
залиш нас, нехай ми будемо працювати 
на єгиптян? Тому що краще бути нам у 
рабстві в єгиптян, ніж померти в пустелі. 
Але Мойсей сказав народу: не бійтеся, 
стійте – і побачите спасіння Господнє, 
яке Він сотворить вам нині, бо єгиптян, 
яких бачите ви нині, більше не побачите 
повік; Господь буде поборювати за вас, 
а ви будьте спокійні» (Книга Вихід 14:10-
14). «Бо не відкине Господь народу 
Свого і не забуде насліддя Свого.» 
(Псалом 93) 
Філарет, 
Патріарх Київський і всієї Руси-України 
26 листопада 2018 р. 

Звернення Його Всесвятості 

Вселенського Патріарха 

Варфоломія у 85-ту Річницю 

Голодомору 
 
 Возлюблені діти у Христі: Нехай Божі 
милість та мир будуть з усіма Вами. 
 Як і кожного року, історична та 
страждаюча Константинопольська 
Церква Матір, спілкується з усіма Вами з 
тягарем на серці, в молитві згадуючи 
Голодомор Українського Народу, 
трагічну та нелюдську подію 1932-1933 
років, коли безліч людей загинули від 
навмисного та жорстокого голоду. Ця 
трагедія говорить сама за себе, серед 
інших жорстоких вчинків проти людства 
та Божого творіння здійснених у 
двадцятому столітті, як найбільш 
насильницька трагедія в історія досі 
відома.   
 Молячись за упокій душ померлих та 
за загоєння цієї болючої рани у 
свідомості Вашої благословенної Нації, 
ми нагадуємо всім людям доброї волі, 
що Церква не толерує несправедливість 
чи будь-яку силу направлену підривати 
суспільну згуртованість. Навпаки, Вона 
наголошує на суспільному вченні 
Християнського Євангелія закликаючи 
до (дияконії) служіння один одному та 
благодійності. Відповідальність 
Православ'я полягає в тому, щоб 
служити - як позитивний виклик 
сучасному людству, нагадуючи про 
Богом-натхненне життя та вираження 
справжньої свободи.  
 Коли ми пам'ятаємо минуле і вчимося 
з такої трагедії, ми повинні рухатися 
вперед у майбутнє із співчуттям та 
прощенням. В Церкві, містичному Тілі 
Христовому, ми збережені від печалей і 
страждань, в той самий час знаходячи 
сили пробачити і любити всіх людей. 
Вселенський Патріархат є сильний, тому 
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що в нас є жертовна любов і тому, що 
він діє через смирення та Хрест. Його 
історія наповнена мучеництвом і 
жертовністю для світу, для всіх людей і 
для всіх націй. Константинопольська 
Церква, як Матір Церква, є втіленням 
вільної любові Христа, Який не 
розпинає, а є розп'ятий, Який жертвує 
Своєю душею за ближніх Своїх – за всіх 
людей.     
 З цієї причини, неприпустимим є те, 
що Вселенський Престол – який згідно 
Святих Канонів відповідає за єдність та 
стабільність Православ'я – залишався б 
байдужим, коли Православні люди, такі, 
як Український народ страждають та 
шукають вирішення церковних проблем, 
які мучать їх протягом століть. Ми 
втручаємося, тому, що це є наш 
обов'язок – виключно на засадах 
достовірно-церковних, всесвітніх та 
виключно з наднаціональних критерій – 
заради істини і традицій Церкви, захисту 
канонічного порядку та ідентичності 
Православ'я, завжди для розбудови тіла 
Христового, а не для себе і не для 
демонстрування світової сили чи влади. 
Залишаючись байдужими, ми 
залишилися б без виправдання перед 
Богом та історією.   
 Ця велика відповідальність Матері 
Церкви, Святої та Великої Церкви 
Христової, безумовно не має меж. Тому, 
так само, як і ми надали автокефалію 
всім помісним Церквам, Священний 
Синод вирішив надати автокефалію 
багатостраждальній Православній 
Церкві в Україні, щоб вона, також 
приєдналася до повноти Православ'я в 
єдності та внутрішньому мирі. Тільки 
Перший Престол Православ'я, 
Константинопольська Церква, має цю 
велику відповідальність згідно Святих 
Канонів.    
 Нехай Бог подасть спокій душам усіх 
жертв Голодомору, а всім Вам, духовні 

діти, нехай Він дарує терпіння у 
випробуваннях, а також любов і 
прощення один одному. Нехай буде 
благодать Господа нашого Ісуса Христа, 
любов Бога Отця і причастя Святого 
Духа зі всіма Вами. Амінь. 
  
Ваш щирий молитвеник перед Богом, 
+ВАРФОЛОМІЙ 
Архієпископ Константинополя – Нового 
Риму та Вселенський Патріарх 
2018 12:27  

 

ГЛАВА УГКЦ ПОДАРУВАВ 

ПАТРІАРХУ УПЦ КП 

ФАКСИМІЛЬНЕ ВИДАННЯ 

ГАЛИЦЬКОГО ЄВАНГЕЛІЯ 

1144 РОКУ 
 Предстоятель Української Греко-
Католицької Церкви Святослав (Шевчук) 
25 листопада подарував Патріарху 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату Філарету 
(Денисенку) факсимільне видання 
Галицького Євангелія 1144 року, 
презентація якого відбулася 23 
листопада у Софії Київській. 
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 Передача Євангелія відбулася у Києві 
у резиденції Предстоятеля УПЦ КП. 
 Галицьке Євангеліє - це унікальна 
пам’ятка української домонгольської 
доби, яка свідчить про спільне коріння 
усіх спадкоємців єдиної Київської 
Церкви. Патріарх Святослав 
переконаний, що вона має бути у 
кожного з Предстоятелів колись єдиної 
Київської Церкви Володимирового 
Хрещення.    
 Під час зустрічі співрозмовники 
обговорили низку питань.  
 “Передусім ми говорили про нашу 
спільну спадщину, нашу спільну 
традицію, історію. Було наголошено, що 
між нами є більше того, що нас єднає, 
аніж того, що нас роз’єднює. Ми 
говорили про важливість пошуку 
спільних корінь між усіма частинами 
колись єдиної Київської Церкви”, - 
розповів про цю зустріч Департаменту 
інформації УГКЦ Блаженніший 
Святослав.    
 Ще однією темою стали сучасні 
процеси у середовищі українського 
православ’я. Глава УГКЦ зі свого боку 
ще раз засвідчив позицію Греко-
Католицької Церкви.  
 “Наша Церква підтримує і вважає 
позитивними всі ті процеси, які ведуть 
до об’єднання україського православ’я. 
Проте, ми не беремо у них участі, тому 
що вважаємо їх внутрішньою справою 
самих православних. При цьому ми 
прагнемо і надалі підтримувати дружні 
стосунки з усіма нашими православними 
братами, щоб йти шляхом до 
відновлення нашої колись єдиної, як 
засвідчує це Галицьке Євангеліє, 
Київської Церкви”, - розповів Патріарх 
Святослав.    
 За його словами також йшла мова про 
участь держави у цих об’єднавчих 
процесах.     
 “Я наголосив, що для нас важливо, 

щоб держава однаково ставилася до 
усіх Церков України і права усіх, навіть 
найменших Церков і релігійних 
організацій були належно пошановані”, - 
сказав Глава УГКЦ. 

 

Собор Святої Софії має 

стати головним собором 

Української помісної 

Церкви, - Парубій 

 

 Собор Святої Софії має стати 
головним собором Української помісної 
Церкви. Про це повідомив голова 
Верховної ради Андрій Парубій.  
 На думку очільника Ради, необхідно 
розпочати дискусію щодо діяльності 
Української помісної церкви в Україні 
після отримання Томосу.  
 "Нам потрібно започаткувати дискусію, 
як буде діяти Українська помісна церква 
в Україні після отримання Томосу. В цій 
дискусії я пропоную проговорити, щоб 
для служіння нової помісної 
православної церкви, для служіння 
священників міг використовуватись і 
собор Святої Софії у Києві як 
найважливіший собор українського 
православ’я. Я переконаний, що власне 
собор Святої Софії має стати головним 
собором Української помісної 
православної церкви", - заявив Парубій. 

 

ПАРАФІЯ ВІТАЄ СВОГО 

НАСТОЯТЕЛЯ.   

В Українській православній церкві 
Святої Покрови Київського Патріархату 
в Кліфтоні відбулось свято - парафіяни 
відмітили десятиріччя виконання 
обов’язків настоятеля церкви протоієрея 

http://news.ugcc.ua/news/blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_zustr%D1%96vsya_z_patr%D1%96arhom_f%D1%96laretom_84554.html
http://news.ugcc.ua/news/blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_zustr%D1%96vsya_z_patr%D1%96arhom_f%D1%96laretom_84554.html
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Яріша Ярослава.    
 Десять років тому наша парафія 
переживала важкий період. Старші 
парафіяни поступово відходили, їх 
залишалось все менше. Але отець 
Михайло Земляченко постійно 
переконував своїх парафіян, що “Бог 
нас не залишить, він нам допоможе”. І 
громада пережила важкі часи, кількість 
парафіян почала зростати за рахунок 
четвертої хвилі українців. У відродженні 
парафії є велика заслуга Івана 
Петровича Білоброня, який протягом 
багатьох років об’єднував і підтримував 
парафію, сам розв’язував всі 
господарські і фінансові проблеми, 
приклав значні зусилля при переході 
парафії під омофор Київського 
патріархату.    
 Певний внесок в пожвавлення життя 
парафії вніс отець Віталій Ігнатів, але 
обставини життя змусили його 
повернутися до України. Коли десять 
років тому настоятелем церкви став 
отець Ярослав, церква відродилась, 
одержала нове життя. В Україні він 
закінчив Волинську духовну семінарію, 
деякий час працював настоятелем, він 
має належну теоретичну підготовку і 
практичний досвід. Працюючи 
настоятелем церкви Святої Покрови о. 
Ярослав добросовісно і відповідально 
виконує свої обов”язки. Він кожної неділі 
вчасно прибуває до церкви разом з 
матінкою Марією і двома малими дітьми 
Наталею і Олександром. Отець Ярослав 
добре знає церковні канони і обряди, 
вміє довести їх до віруючих. На 
належному рівні проводить релігійні 
свята - Різдво, Великдень, Свято 
Покрови та інші. В церкві завжди без 
затримки, враховуючи бажання 
парафіян, виконує всі церковні обряди: 
шлюби, хрещення дітей, сповіді і 
причастя, здійснює панахиди за 
померлими, відвідує хворих парафіян 

вдома і в лікарні. Його проповіді і 
молитви добре підготовлені, побожні і 
повчальні, вони несуть людям спокій і 
доброту, тому їх слухають з цікавістю.    

 

    
   З перших днів перебування на посаді 
настоятеля, отець Ярослав своєю 
роботою, побожністю, простотою і 
добротою об’єднав людей, організував 
їх і своїми силами громада 
відремонтувала будинок церкви, де слід 
відзначити І. Худика, О. Дубину, 
Л.Бідника, М. Ябчанку та інших 
парафіян. Внутрішній ремонт стін, 
підлоги, вікон, дверей зробили Е. 
Коростіль, В.Криж, Б. Бложко. Внутрішнє 
художнє оформлення і розпис стін, стелі 
виконали під керівництвом нашого 
художника В. Рибалта Е. Коростіль, М. 
Глова і Б.Музичак. Сьогодні ця робота 
продовжується, В. Рибалт готує образи  
Хресної дороги Ісуса Христа, яку він 
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пройшов на Голгофу, вона 
символізується у вигляді 14 образів. За 
власний рахунок отець Ярослав 
придбав і пожертвував позолочений 
престол для вівтаря, зберігаючи під ним 
оригінальний дерев’яний престол, 
встановлений засновниками церкви. 
Наша парафія постійно зростає, 
приходить чимало молоді з дітьми. 
Силами батьків в приміщенні церкви 
підготовлена кімната для дітей, кількість 
яких зросла, діти забезпечені іграшками. 
Отець Ярослав впевнений, що якщо до 
церкви приходять діти - парафія має 
майбутнє. Він постійно проводить 
заняття з дітьми, готує їх до першого 
причастя. Щорічно, перед початком 
навчального року отець благословляє 
учнів і студентів добре вчитись.  
   Отець Ярослав став духовним 
батьком і наставником нашої громади. В 
своїх молитвах він завжди згадує про 
Україну, ми молимось за свою державу, 
за свій народ, за Президента і Уряд 
України, за тих, хто боровся і сьогодні 
бореться за неї, за перемогу над 
ворогом. Ми постійно відчуваємо себе 
разом з Україною, є її невід’ємною 
частиною. З перших днів АТО отець 
Ярослав підтримав пропозицію 
парафіян, які запропонували надавати 
посильну допомогу Україні. З того часу і 
до сьогоднішнього дня ми збираємо 
кошти, які відправляємо пораненим в 
Україну. Всього відправлено біля 20 
тисяч доларів та біля 20 посилок 
тяжкопораненим воїнам та сім’ям тих, 
хто загинув. Постійно сім’я В.Лазірко 
зустрічається з пораненими воїнами 
України, які лікуються в госпіталях США і 
передають їм зібрані кошти. Цю роботу 
по наданню допомоги пораненим сім’я 
В. Лазірко проводить і сьогодні. 
  Чітку, безкомпромісну позицію зайняв 
отець Ярослав разом з парафіянами 
церкви в питанні утворення помісної 

церкви в Україні і одержання Томосу. Він 
переконаний, що в незалежній державі 
Україна повинна бути незалежна 
помісна церква, яка повинна захищати 
інтереси своєї держави. 
   Своєю роботою отець Ярослав здобув 
пошану і повагу всіх парафіян. В зв’язку 
з десятиліттям його роботи в нашій 
парафії, з ініціативи заступника голови 
Управи церкви Сільвії Білобронь 
парафіяни  підготували своєму 
настоятелю несподіваний подарунок. 
   Після закінчення недільної служби 
Божої Павло Шийка від імені всіх 
присутніх поздоровив його з славною 
річницею, подякував за роботу, побажав 
здоров’я і успіхів у майбутньому і 
подарував йому образ “Неустанної 
помочі”, виготовлений нашим 
художником В. Рибалтом. Отець 
Ярослав від несподіванки був так 
розчулений, що не зміг говорити і лише 
вимовив: ”Дякую, що ви є. Не було б 
вас, не було б і мене.” Після цього всі 
були запрошені на святковий обід, який 
приготували наші жінки. Отцю Ярославу 
вивезли до столу величезний торт 
більше метра висотою, виготовлений 
парафіянкою М. Музичак. Торт був такий 
великий і смачний, що його вистачило 
всім присутнім. 
    На святі були представники сусідньої 
церкви Святого Воскресіння на чолі з 
отцем Олексієм Гольчуком і 
представники кредитівки  Валерій 
Богатчук з дружиною Іванкою 
Лотошинською 
   Так парафіяни церкви Святої Покрови 
показали свою повагу і пошану, своє 
відношення і ставлення до свого 
духовного наставника Ярослава, які він 
заслужив своєю працею. 
                              Володимир Кривоніс  
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CЕКРЕТАР ВІКАРІАТУ УПЦ-

КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 

В США ТА КАНАДІ БРАВ 

УЧАСТЬ У СВЯТКУВАННІ 

ЗОЛОТОГО ЮВІЛЕЮ 

ГРОМАДИ СВЯТИХ 

ВОЛОДИМИРА І ОЛЬГИ В 

ЧИКАГО    
 На запрошення Української Греко-
Католицької Громади в Чикаго, прот. 
Віктор Полярний був присутнім у 
святочнім бенкеті в честь 50-ліття 
заснування парафії Святих Володиммра 
і Ольги.     
 З привітом від Київського Патріархату 
прот. Віктор Полярний звернувся до 
присутніх слідуючими словами:  
 «Блашенніший Владико Святослав, 
Високопреосвященний Владико 
Венедикт,  Високопреподобні брати у 
Христі, Вельмишановні Сестри 
Служебниці, Дорогі пані добродійки, 
Дорогі брати і сестри!   
 Слава Ісусу Христу!   
 З благословення Святійшого 
Патріарха Київського і всієї Руси-України 
Філарета та від імені Вікаріату 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в США та Канаді, 
як також від імені Громади Святого 
Апостола Андрія Первозваного в 
Блумінгдейлі вітаємо Громаду Святих 
Володимира і Ольги з Золотим Ювілеєм 
від часу заснування Парафії.  
 В Святому Євангелії від Іоана в 13-ій 
главі 34-му і 35-му розділі Ісус Христос 
дав нам заповідь, щоб ми любили один 
одного і з того знатимуть усі, що ми є  
ученики нашого Спасителя, якщо 
будемо мати любов між собою.  
 І ми вірні Христової Церкви наслідуємо 
вчення Господа Бога нашого. І можемо 
навести один з прикладів, коли багато 

тут присутніх в 1968 році молилися в 
одному ж і тому самові православному 
храмі Святого Князя Володимира в 
Чикаго.    
 Дуже добре пам’ятаю, коли ми після 
завершення Божественної Літургії 
протопресвітером Федором Білецьким у 
Катедрі Святого Князя Володимира - 
брати українці двох віровизнань 
виявляли взаїмну братерську любов 
один до одного.    
 Громада Святих Володимира і Ольги 
перемогла багато труднощів та 
випробувань у воздвидженні Величавого 
Храму, як також і Культурного Осередку.
 Громади Святих Володимира і Ольги і 
Громада Святого Князя Володимипа 
були зразковим прикладом 
взаємнорозуміння і взаємнопошани між 
православними і греко-католиками 
українцями. Ми українці, завжди  
дякуємо Господу нашому Ісусу Христу, 
за всі Його благодіяння до всіх нас 
українців і молимось, щоб Милосердний 
Господь Бог наш дарував нам мир, 
злагоду і єдність; щоб ми керувалися в 
житті любов'ю до Бога, любов’ю до 
ближніх, і любов’ю до нашої Нескореної 
Матері України. 
 Бо ж за словами царя Давида у 132 
псальмі сказано: “Як то добре і як то 
гарно, коли брати живуть у згоді!... Бо 
там посилає Господь благословення і 
життя навіки».  
 З правдивою пошаною і братерською 
у Христі любов’ю поздоровляємо всіх 
Вас, дорогі брати і сестри, з Золотим 
Ювілеєм від часу заснування Громади 
Святих Володимира і Ольги і бажаємо 
найкращих успіхів. 
 Хочу завершити моє щире привітання 
словами Євангелиста Іоана, де у 10-ій 
главі Ісус Христос запевняє нас, що 
прийде час, коли ми почуємо  голос 
Доброго Пастиря… і буде одне стадо і 
буде один Пастир.  
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     Слава Ісусу Христу! 
 

 

ЗАПРОШУЄМО 

ЗАКАРБУВАТИ ВАШЕ ІМ’Я В 

ЧАСТИНУ ЦЕРКОВНОЇ 

СПАДЩИНИ  
 Вшануймо далековізійну мрію наших 

предків, які під час свого життя боролися 

і навіть поклали свої голови на 

жертівнику повної незалежності 

Української Автокефальної 

Православної Церкви, на чолі якої 

повинен бути Київський Патріарх. 

 Катедра Святого Апостола Андрія 

Первозваного назавжди буде свідком 

величності Помісної Української 

Православної Церкви в США.  

 З великою приємністю та щирим 

заохоченням закликаємо Вас 

приєднатися до украшення Господнього 

Дому – Катедри Святого Андрія – 

Центру Управління Вікаріату Української 

Православної Церкви Київського 

Патріархату в США та Канаді. 

 Також, можна складати Ваші пожертви 

на вресу парафіяльгого управління або 

через Інтернет: 

https://www.gofundme.com/UOCKPcath
edral/donate 

 
  
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 388-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                   

3,445 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, бл.п. 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                               
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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 бл.п. 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 

 


