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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
Святійшого Патріарха
Філарета
Преосвященним архіпастирям,
боголюбивим пастирям,
чесному чернецтву та всім вірним
Дорогі брати і сестри!
Христос народився!
Славімо Його!
Понад дві тисячі років минуло з того
часу, як вифлеємські пастирі почули
звістку від ангела про народження
Христа. Він сказав: «Я благовіщу вам
велику радість, яка буде всім людям. Бо
нині у місті Давидовому народився для
вас Спаситель, Який є Христос
Господь» (Лк. 2: 10 – 11).
Здійснилася велична тайна: явився
невидимий Бог у плоті, народившись, як

людина, від Діви-Матері. В чому полягає
велич і незбагненність цього таїнства? В
тому, що невміщуваний небесами Син
Божий вміщається в утробі Діви. Ви
запитаєте, як це можливо? Людський
розум не може собі уявити цього. Але
ніхто не може заперечити, що Син
Божий став людиною. Люди побачили
Бога, Який у свій час на прохання
Мойсея показати Своє лице сказав, що
людина не може побачити Бога і
залишитися живою, а тепер Він явився у
плоті, і люди побачили Його лице.
Різдво Христове було і донині є
таємницею не тільки для людського
розуму, але і для ангелів. Господь Бог
через святих праотців, пророків готував
людей до Його прийняття.
Так, таємницю Троїчності Божества,
тобто Єдиного Бога за природою, але у
Трьох
Особах,
Господь
відкрив
Аврааму, з’явившись йому у вигляді
трьох ангелів біля дуба Мамрійського. У
вигляді вогняного стовпа Він ішов
попереду ізраїльтян, вказуючи їм шлях у
землю обітовану. Про народження
Спасителя від Діви Господь відкривав
через різні прообрази: через купину, яка
горіла і не згоряла, через жезл Аарона,
який був сухим, і розквітнув, та через
багато інших прообразів.
Яким чином ці прообрази відкривали
людям можливість явлення Сина
Божого у плоті? Так само, як Бог міг
з’явитись Аврааму у вигляді трьох
подорожніх. Як могла Діва без мужа
народити Сина? Так само, як міг горіти
кущ, і не згоряти, або як суха палка
розквітла. В цьому полягала підготовка
людства до прийняття народження Бога
у плоті від Діви.
Що спонукало Сина Божого зійти на
землю, тобто не переміститися в
просторі, а принизити Себе і стати
людиною? В чому полягає сходження
Бога на землю? Прислухаймося до
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голосу Самого Спасителя, Який пояснив
таємницю Свого народження, сказавши:
«Так полюбив Бог світ, що віддав і Сина
Свого Єдинородного, щоб усякий, хто
вірує в Нього, не загинув, а мав життя
вічне» (Ін. 3: 16).
Отже, Син Божий втілився і прийшов
на землю зі Своєї волі, з любові до
людського роду. Він зійшов до нас із
небес для того, щоб дарувати нам вічне
життя. Людина назавжди залишилася б
загиблим створінням, якби Син Божий
не втілився і не визволив її. Господь
прийняв наше тлінне тіло, тобто таке,
що страждає, потребує їжі і помирає, і
оновив його Своїм Божеством, визволив
його від гріха і смерті.
Різдво Христове на віки з’єднало
людину з Богом. Син Божий просвітив
затьмарений розум людини світлом
істини, дарував людині благодатні сили
для боротьби з гріхом, пробудив у її
совісті Божественну любов.
Христос приніс на землю мир із Богом.
А примирені повинні жити між собою в
мирі, однодумності віри й любові, як діти
єдиного Бога і брати у Христі, як члени
Його єдиного тіла – Церкви. Це
особливо важливо пам’ятати зараз, коли
нашу
Батьківщину
намагаються
розділити, внести смуту і спокуси, коли
на Сході України йде війна, вірні сини і
дочки України помирають за свою
землю, люди страждають. Будемо
пам’ятати, що правдивий християнин не
той, хто називає себе ім’ям Христовим,
але той, що наслідує Христа діями і
помислами, хто готовий душу свою
віддати за друзів своїх, як сказав
Господь.
Наша душа – немов полотно, а
чесноти – фарби; Ісус Христос – зразок,
з якого ми маємо списувати («Квітник
духовний»).
У цей радісний і святковий день вітаю
вас, дорогі брати й сестри, з Різдвом

Христовим і Новим роком, вітаю зі
святом Президента України Петра
Порошенка, Верховну Раду України,
Український уряд, наші Збройні сили,
вірних і мужніх захисників нашої
Батьківщини, які не шкодують навіть
свого власного життя. Вітаю всіх наших
земляків-українців, розсіяних по всьому
світу: в Америці і Канаді, в Європі й
Австралії, в Латинській Америці, які
люблять
свою
Батьківщину
і
допомагають їй.
Дорогі брати й сестри, закликаю вас
творити, подібно до Христа Спасителя,
діла милосердя і любові. Спішіть до
хворих, самотніх, усіх, хто потребує
вашої допомоги. Зараз з’явилися широкі
можливості
для
християнської
благодійності. Молитвою і чесною
працею сприяйте відновленню нашого
суспільства, боріться проти корупції і,
тим більше, не беріть участі в ній.
Примножуйте свої щирі молитви за
духовне
відродження
народу,
за
створення в Україні єдиної помісної
Церкви, особливо піклуйтеся про єдність
нашого народу, про мир серед усіх
народів землі. Нехай наступне новоліття
принесе нашій Україні мир, злагоду і
єдність. Нехай мир, про який сповістили
ангели у Вифлеємі, зміцниться на землі
і принесе усім радість і Боже
благовоління. Бог миру й любові нехай
буде з усіма нами.
Христос народився! Славімо Його!
Патріарх Філарет
Різдво Христове,
2018 / 2019 р.,
м. Київ

Президент вручив Святійшому
Патріарху Філарету звання
Герой України та орден Держави
Під час урочистого заходу з нагоди
Дня Соборності України та 100-річчя
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проголошення Акту злуки Української
Народної
Республіки
та
Західноукраїнської Народної Республіки
Президент Петро Порошенко вручив
Патріарху Філарету найвищу державну
нагороду – звання Герой України та
орден Держави.

Святійшого
Патріарха
Філарета
нагороджено за видатну історичну роль
у становленні незалежної Православної
Церкви України, діяльність, спрямовану
на відродження духовності Українського
народу,
піднесення
авторитету
православ’я,
утвердження
ідеалів
милосердя і міжконфесійної злагоди.
«Ви
були,
є
і
залишаєтеся
духовним
лідером
українського
народу. Тому прийняв рішення
присвоїти Вам звання Героя України.
Наголошую, що Ваша нагорода –
абсолютно
заслужена...Ви
все
життя самовіддано служили церкві
та
українському
народові»,
наголосив
він.
Петро
Порошенко

зауважив, що високе звання Героя
України за його президентської каденції
отримали Герої Небесної Сотні і
військові, що протистоять російській
агресії.
«За атеїстичного радянського режиму,
в умовах тиску КДБ і партійного апарату
Ви боролися за право людей вірити в
Бога, відвідувати храм Божий, молитися
Господу. А з проголошенням незалежної
України Ви стали на шлях побудови
єдиної
помісної
української
православної церкви. Ви заклали
добрий
фундамент.
Попри
всі
перешкоди, вели українське православ’я
до автокефалії, до духовної свободи», підкреслив Петро Порошенко.
«І вражаючим є Ваш приклад
надзвичайної жертовності, з якою
Ви
прийшли
15
грудня
на
об’єднавчий собор у Софії Київській.
Ви довели всьому світові, що «там,
де два українці – три гетьмани» - це
не про нас. Що українці здатні
об’єднуватися, об’єднуватися в ім’я
великої мети», - особливо підкреслив
Президент.
Глава держави також відзначив
зусилля, які доклала Верховна Рада
України на чолі з Головою ВРУ Андрієм
Парубієм, народними депутатами, коли
Парламент
підтримав
звернення
Президента
до
Вселенського
патріархату щодо надання Томосу про
автокефалію ПЦУ. А також прийняття
необхідних законів, які дозволили
забезпечити мир і злагоду в суспільстві
при створенні об’єднаної української
церкви.
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Жоден не насмілився
назвати патріарха
«почесним». Як Святійший
Патріарх Київський і всієї
Руси-України Філарет 90ліття у палаці «Україна»
святкував ювілей
Чотири тисячі гостей у цей вечір
проспівали «Многая літа» десятки разів.
Жодного разу за вечір ніхто не назвав
Предстоятеля УПЦ КП «почесним
патріархом». Саме такий титул вигадали
Патріарху Філарету, коли для створення
єдиної церкви довелось ліквідувати
Київський
патріархат.
А
Константинополь, нагадаємо, висунув
умову
не
обирати
Патріарха
Філарета предстоятелем нової церкви.
За годину до початку святкування, а
воно призначалось на 16.00, на вході до
палацу «Україна» вже утворилися
величезні черги людей із запрошеннями.
«Прохід – винятково через рамку», –
пояснювали гостям охоронці. Процес
йшов дуже повільно. Це дратувало
окремих депутатів, які, що буває не
часто, опинились у тисняві, спочатку у
пробках на неприбраних від снігу
столичних вулицях, а тепер серед
простих людей. Якщо колишні обранці,
наприклад, Іван Заєць, смиренно
сприймали необхідність стояти у черзі.
То, наприклад, члену фракції БПП
Сергію Рудику товариство простих
смертних подобалось не дуже. Високий
депутат нахрапом проліз через натовп,
а перед рамкою зробив вигляд, що «він
тут і стояв».
Для всіх, хто був у цій залі вчора, він –
справжній патріарх та духовний лідер.
За чотири години урочистостей, чотири
тисячі гостей палацу «Україна» десятки

разів піднімалися зі своїх місць, аби
виголосити «Многая літа» ювіляру.
Та святковий настрій через Рудика ніхто
не хотів собі псувати. Гостей палацу у
холі розважав військовий оркестр і
атмосфера тут панувала піднесена,
попри погоду і черги на вході.

Початок «Академії з нагоди 90-ліття
Патріарха
Філарета»,
саме
так
називався захід, таки змістили у часі
майже на 40 хвилин. Поважна публіка
не поспішала займати свої місця.
До свого місця у партері ніяк не міг
добратися колишній київський голова, а
нині депутат Київради Олександр
Омельченко.
Сан
Санич побачив
символізм у тому, що День соборності і
День народження Патріарха стоять
поряд у календарі. Мовляв, час
єднатися. В той же час, коли мова
зайшла про створення єдиної помісної
православної
церкви
Омельченко
заперечив, що вже бачить таку єдність.
Екс-мер нагадав, що помісна церква не
єдина в нашій державі. «У нас є дві
церкви: Українська православна і
Православна церква України. У мене
немає даних інвентаризації, у яку церкву
ходять українськомовні, а в яку –
російськомовні. Ми не можемо за мовою
і вірою ділити людей. Бачу зараз це
розділення я, інші бачать. Людей
потрібно
цінувати
за
ідеологією,
патріотизмом. Нині маємо дві церкви, і
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вони мають право діяти, бо мають свої
парафії», – пояснював своє бачення
«Главкому»
Омельченко,
який
минулоріч теж мав ювілей, відзначив 80ліття.
Тим
часом
організатори
заходу
наполягали, аби всі вже розсідалися по
місцях,
урочиста
частина
явно
запізнювалась зі своїм початком.
Лише офіційні привітання тривали
більше години. На сцену до Патріарха
виходили і голова Верховної Ради
Андрій Парубій, він згадав як у часи
Революції гідності Михайлівський собор
став прихистком для майданівців і саме
там почалося формування сотень
самооборони,
і
прем’єр-міністр
Володимир Гройсман, який назвав
Патріарха Філарета моральним лідером
нації. Президент Петро Порошенко, який
перебував у Давосі, звернувся до
ювіляра
та
присутніх
через
відеозвернення. Букет білих троянд
Патріарху подарувала перша леді
Марина Порошенко. «Дякую вам за
вашу самопожертву, за ваш життєвий
шлях і за вашу безмежну любов до Бога
і до України», – сказала вона.
Предстоятель Православної церкви
України Епіфаній говорив про те, що
далі їм з Патріархом Філаретом потрібно
«разом будувати» нову церкву.
Лідери кримських татар Мустафа
Джемілєв, Рефат Чубаров і Ахтем
Чийгоз вручили Патріарху Філарету
золотий орден - найвищу нагороду
Меджлісу.
Особливо
щемливим
вийшло
привітання
лідерів
Меджлісу
кримськотатарського народу Рефата
Чубарова
і
Мустафи
Джемілєва.
Чубаров згадав, як у 2008 році
мусульмани Криму, протестуючи проти
тодішньої влади, яка перешкоджала
зведенню соборної мечеті, почали
акцію.
Вони
закликали
кожного

мусульманина приносити камінь для
побудови мечеті. «На другий день
архієпископ
Сімферопольський
і
Кримський
Климент,
ваш
учень
(звернувся до Патріарха Філарета, «Главком»), з кліром приносять нам
каміння і кажуть, що це теж для нашої
мечеті. І тоді ми внесли зміни у слоган
акції, написавши «від кожного по
каменю», – розповів Чубаров про
солідарність православних тоді ще
Київського патріархату з кримськими
татарами. «Дехто нас єхидно запитує,
чому ми, мусульмани, так радіємо за
Томос, чому ми так радіємо появі
української незалежної церкви? Але для
нас, кримських татар, питання помісної
автокефальної православної церкви є
не
тільки
релігійним
питанням.
Майбутнє кримськотатарського народу,
гарантією його збереження і розвитку є
незалежна Українська держава», –
пояснив глава Меджлісу, викликавши
тривалі оплески. З рук лідерів кримських
татар
Патріарх
Філарет
отримав
найвищу нагороду Меджлісу – золотий
орден за підтримку кримськотатарського
народу і служіння Україні.
У залі було багато відомих гостей:
політиків, діячів культури. На сцену з
вітальним словом до патріарха також
вийшов дует екс-президентів – Віктор
Ющенко і Леонід Кравчук. Перший
президент згадав, як Патріарх Філарет
ще до обрання Кравчука главою
держави
казав
йому
слова
«у
незалежній Україні повинна постати
незалежна від Москви Українська
церква». «Все своє життя ви робите все
необхідне для створення Української
церкви, яку, будемо говорити, уже
створили», – зробив висновок Кравчук.
Всі, хто в цей вечір піднявся на сцену,
дякували Патріархові за розбудову
церкви. Сам Патріарх Філарет у своєму
майже годинному виступі згадував, як
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він прийшов до церкви, говорив про
Собор на початку 1990-х, на якому
нинішній
предстоятель
церкви
Московського патріархату в Україні
Онуфрій
підтримував
утворення
помісної церкви, але потім змінив свою
позицію. Патріарх нагадав, що в Україні
об’єдналися УАПЦ, УПЦ КП і частина
Московського патріархату, а значить
утворилася
«Єдина
Українська
Православна Церква. «А та, яка не
хоче доєднатися до неї, не має права
називатися Українською церквою», –
відрізав він.

Вселенський Патріарх
Варфоломій підписав Томос
для Української
Православної Церкви
5 січня 2019 року у Константинополі
(Стамбулі), після спільного молебню
Вселенського Патріарха Варфоломія і
Предстоятеля Православної Церкви
України Блаженнійшого митрополита
Київського і всієї України Епіфанія в
храмі
святого
Георгія на
Фанарі,
відбулося підписання Томоса про
надання Автокефалії для Української
Православної Церкви.
Перед підписанням цього історичного
документу була звершена молитва
грецькою та українською мовами. Всі
присутні мали змогу почути тропар у
виконанні
делегації,
єпископату
і
духовенства з України. Також молитву
прочитав Патріарх Варфоломій. Далі
розгорнули
сувій
з
Томосом
і
Вселенський
Патріарх
Варфоломій
підписав його.
На службі була присутня українська
делегація у складі єпископів та
священиків, Президента
Петра
Порошенка
з
дружиною,
спікера
Верховної
Ради
Андрія
Парубія,

очільників кількох міністерств та ексПрезидента Віктора Ющенка.
Його Всесвятість, звертаючись до
Блаженнійшого митрополита Епіфанія,
зазначив,
що
після
визнання Автокефалії
Українська
Церква стає вільною від будь-якого
зовнішнього тиску і втручання, які були
не на користь власної ідентичності.
Патріарх Варфоломій також сказав:
«Ви мали повне право просити і
вимагати автокефалії. Це було право і
привілей Константинопольської МатеріЦеркви дарувати вам Томос про
Автокефалію».
«Ми щиросердечно молимося, що ви
доведете, що є гідними цього дару і
занурите себе як улюблені побратими
інших церков-сестер у всеправославну
єдність та співпрацю, а також у нашу
спільну присутність і працю у сучасному
світі, який є спраглий невичерпних
духовних скарбів», – додав Вселенський
Патріарх.
Також
Патріарх
Варфоломій
наголосив, що Вселенський Патріархат
завжди буде на боці Української Церкви:
«Ми висловлюємо вдячність, подяку і
благословення Церкви-Матері усім вам.
Ця Церква міста Костянтина завжди
буде на вашій стороні – сподіваючись,
молячись та працюючи для вашого
зростання і розвитку у Христі, а також
для
стабільності
новоутвореної
Православної Автокефальної Церкви
України».
Після цього до присутніх звернувся
Блаженнійший митрополит Епіфаній,
який наголосив, що велика Христова
Церква для багатьох народів і серед них
для нашого українського народу стала
Матір’ю, через проповідь та купіль
хрещення.
"Пам’ятаючи
настанову
апостола
Павла: "Завжди радійте, безперестанно
моліться, за все дякуйте, бо така щодо
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вас воля Божа у Христі Ісусі" ми, хто
прибув сьогодні з Києва, з України, до
цього благословенного Богом великого і
славного міста, яке в нашій слов’янській
традиції
віддавна
іменується
Царгородом з благословення Вашої
Всесвятості у кафедральному храмі
святого
великомученика
Георгія
звершили подячну молитву. Адже Бог
дає усьому життя і дихання і все. Тому
обов’язок наш найперше дякувати Йому.
І якщо щодня дякуємо Богові за кожну
мить життя і за кожен подих, і за всі інші
незліченні благодіяння до нас, то тим
більше маємо дякувати Йому з такої
особливої нагоди як та, що зібрала нас
всіх у Вселенській Патріархії" – сказав
Блаженнійший митрополит Епіфаній.
"Ми піднесли ці подячні молитви
рідною
нам
українською
мовою,
засвідчивши цим також, що Помісна
Церква нашого народу як і церкви інших
слов’янських
народів
є
плодом
благословенної праці рівноапостольних
Кирила і Мефодія. Згадані святі брати
були послані від великої Христової
Церкви і від цього міста на працю
проповіді та багато потрудилися, щоб
народи слов’янські рідною для них
мовою почули Божественне Євангеліє і
священні молитви богослужінь. Серед
інших Церков плід їхньої праці і наша
Церква і це також підкреслює зв’язок
Церкви-Матері з нами її дочкою" – додав
митрополит Епіфаній.
Його блаженство наголосив, що
Українська
Церква
пам’ятатиме
жертовність Церкви-Матері: "Як діти,
коли
зростають,
розпочинають
самостійне життя, але ніколи не
забувають про своїх батьків, адже це
природний закон і сам Бог сказав:
"Шануй батька твого і матір твою, щоб
тобі було добре, і щоб продовжились дні
твої на землі", так і наша Церква-дочка
ніколи не забуватиме всього, що дала

нам Церква-Мати від часів давніх і дає
аж до тепер, жертовно проголошуючи
для всієї повноти Православ’я, що у
священні диптихи входить нова Церквасестра Українська. Складним був шлях
до сьогоднішнього благословенного дня,
але саме таким складним і скорботним є
шлях правди. Ми знаємо із Писання, що
багатьма скорботами належить нам
увійти у Царство Боже" – сказав
Предстоятель.
Блаженнійший митрополит Епіфаній
подякував
Його
Всесвятості,
преосвященним
архієреям,
членам
Святого
і
Священного
Синоду,
уповноваженим Його Всесвятістю та
Синодом митрополиту
Гальському
Емануїлу, архієпископу Памфілійському
Даниїлу,
єпископу
Едмонтонському
Іларіону за всю працю, здійснену для
того, щоб цей благословенний день
настав.
Також Предстоятель засвідчив подяку
Президенту України Петру Олексійовичу
Порошенку і всім, хто разом з ним і під
його керівництвом трудився і трудиться
для того, щоб мати єдину Помісну
Автокефальну Церкву.
Митрополит Епіфаній наголосив, що
ім’я Президента навіки увійде в історію
українського народу і Церкви поруч з
іменами князів Володимира Великого,
Ярослава
Мудрого,
Костянтина
Острожського та гетьмана Івана Мазепи.
Також
Президент
України,
звертаючись до
всіх
присутніх,
подякував
Вселенському
Патріарху
Варфоломію за віру і любов до України,
за молитву за Україну і український
народ, за мужність, яку Його Всесвятість
демонструє усе життя, але особливо
починаючи з Великого понеділка –
першого дня після Великодня 2018 року,
коли було розпочато публічний процес
надання
автокефалії
Православній
Церкві України.
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Вручення
підписаного
Томосу
Предстоятелю
Блаженнійшому
митрополиту
Епіфанію
відбудеться
вранці 6 січня.

УКРАЇНА ОТРИМАЛА ТОМОС
ОФІЦІЙНО І НАВІЧНО
Сьогодні, 6
січня, Вселенський
Патріарх
урочисто
вручив
Предстоятелю Помісної Православної
Церкви України Митрополиту Епіфанію
Томос про автокефалію. Історична подія
відбулася після Літургії у стінах
Патріаршого храму Святого Георгія на
Фанарі.
Службу Божу спільно відслужили
Патріарх
Варфоломій
разом
із
Митрополитом Епіфанієм. Богослужіння
проходило
грецькою
та
частково
українською мовами. Участь у Службі
взяли священнослужителі обох Церков.
На Літургії також був присутній
Президент України, голова ВР Андрій
Парубій та представники уряду.
Патріарх Варфоломій спершу зачитав
текст
Томосу,
а
тоді
передав
Предстоятелю Православної Церкви
України архиєрейський жезл.
Митрополит Епіфаній, звертаючись
до
очільника
Константинопольської
Церкви та усіх присутніх, подякував за
відновлення справедливості та єдності.
Він також згадав про війну в Україні, яка
триває уже п’ятий рік та закликав
молитися за мир та визволення
полених.
Із
вдячністю
згадав
першоєрарх про почесного Патріарха
Філарета, митрополита Макарія та всіх
священнослужителів, які наближали цей
урочистий день.
«Нині
давня
несправедливість
завдяки мужності вашої Всесвятості і

Вселенського Патріархату подолана і
ваша дочка Церква повернулася у лоно
до Церкви-Матері. Колись ми були
поділені, в тепер єдині... Благословенна
ця мить і вдячністю і радістю наповнені
наші серця. І нині ми особливо
натхненно молимося, єднаємося з
Богом і між собою… Просимо Божого
заступництва і миру для України», —
сказав Предстоятель ПЦУ.
Томос
про
автокефалію
ПЦУ
зберігатиметься в Україні у Софії
Київської (Мала (Тепла) Софія). Його
кожен зможе побачити щодня з 8:00 до
18:00 у Малій Софії. Вхід до трапезного
храму - вільний.

Промова Президента з
нагоди вручення Томосу про
автокефалію Православній
Церкві України
Щойно завершилася велика історична
справа, в якій Господь Бог був з нами – з
українцями. А ми, українці, були з
Господом
Богом.
Автокефальна
православна церква України нарешті
отримала Томос від Вселенського
Патріарха, від Матері-Церкви.
Господь
побачив
та
оцінив
наполегливу
боротьбу
українського
народу за свою самостійність. Він почув
наші молитви. Він належно воздав нам
по трудам нашим і йому стало так
угодно,
щоб
Його
Всесвятість
Вселенський Патріарх Варфоломій і
Синод константинопольської ЦерквиМатері сказали омріяне, довгоочікуване
«так» незалежній Церкві України.
Сьогоднішня подія в історії нашої
країни збережеться в одному ряду з
Володимировим
хрещенням
і
з
проголошенням незалежності України.
Православний світ запам’ятає день,
коли до родини церков-сестер увійшла
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рівноправна Церква України.
Наша країна довго торувала шлях до
цього дня. І недарма вчора Його
Всесвятість згадав у своєму виступі і
Ольгу
–
першу
нашу
княгиню
християнку, і рівноапостольного князя
Володимира-хрестителя. А ще задовго
до них святий апостол Андрій ногами
стояв на київських горах і «очі його
Україну бачили, а уста – благословляли.
І насіння віри він у нас насадив». Це, до
речі,
цитата
із
рішень
нашого
православного Собору 1621 року.
Протягом
понад
тисячі
років
береглася
і
множилася
київська
християнська традиція. Сьогодні наша
православна
Церква
готова
до
самостійного буття. Український народ
дякує Богу і те, що сталося – це
справжнє диво, яким ми завдячуємо волі
Творця.
Ми радіємо з того, що Вселенський
Патріарх як духовний провідник сотень
мільйонів православного люду, як
постать глобального масштабу почув
наш голос і наші прохання. І невтомна
праця Його Всесвятості на духовній ниві
назавжди залишиться в історії церкви і в
історії народів, особливо православних.
А Томос для нас - це фактично ще один
акт проголошення незалежності України.
Він
довершить
утвердження
самостійності
Української
держави,
укріпить
релігійну
свободу,
міжконфесійний мир. І він посилить
права і свободи громадян, особливо тих,
які перебували поза спілкуванням із
Вселенським православ’ям і яких
несправедливо
таврували
неканонічністю.
Його
Всесвятість
цими
днями
особливо наголошує на важливості
відновлення спілкування мільйонів і
мільйонів українських вірних з повнотою
світового православ`я. Крім того, для
нас українців власна Церква - це

гарантія нашої духовної свободи. Це
запорука суспільної злагоди.
І я як Президент гарантую від імені
держави, що Україна поважатиме
релігійний
вибір
і
свободу
віросповідання кожного громадянина.
Я вітаю всіх небайдужих з постанням
автокефальної Православної Церкви
України. І я дякую кожному, хто
невтомно
працював
над
її
становленням,
творив
єдність
і
відновлював справедливість!
Свята Софія, премудрість Божа була
з нами і ми виконали свій обов’язок
перед минулими і перед наступними
поколіннями.
Слава Господу Богу
Слава Україні!

Новорічне привітання
Президента України
Дорогі співвітчизники!
Ще мить – і літопис дві тисячі
вісімнадцятого року ляже в архів
української історії. А місце там для нього
особливе. Воно – поруч із тисяча
дев’ятсот дев’яносто першим, коли було
проголошено
нашу
державну
самостійність.
15 грудня тут, у Святій Софії відбувся
Об’єднавчий собор. Тисячі людей, які
зібралися на площі не соромилися сліз. І
то були сльози радості. Народилася,
нарешті, автокефальна Православна
Церква України, визнана світовим
православ’ям.
Боротьба за незалежність нашої
церкви тривала сотні років і успіхом
увінчалася лише тепер.
Це – справжнє диво!
Це – знак Божий, що у нас, українців
точно усе буде добре.
Днями разом із благою вістю про
народження Спасителя Україна отримає
довгоочікуваний Томос – грамоту від
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Вселенського
Патріархату.
Вона
документально засвідчить нашу духовну
незалежність.
Ми стали далі від Москви і ближче до
Європи. Це – чітка стратегія, якої
неухильно
дотримуємося
протягом
останніх п’яти років. Ми йдемо своїм
шляхом. Ані обіцянки манни небесної,
ані зерна зневіри, ані зілля розбрату –
ніщо не повинно розвернути нас назад.
«В єдності сила народу, Боже, нам
єдність подай», - хотілося б, щоби саме
ці слова стали гаслом для наступного
року для влади, суспільства і для
кожного громадянина. Тим більше, що
дві тисячі дев’ятнадцятий – це століття
Акту злуки, століття нашої соборності.
Ми нічого не прагнемо більше, ніж миру.
І ніхто не прагне миру більше, ніж ми.
Тож дозвольте від вашого імені,
насамперед
привітати
українських
воїнів. Це вони гарантують нам тишу і
спокій
в
цю
новорічну
ніч.
Хай вдячність нашу і тепло наших
сердець
відчують
і
моряки,
які
перебувають в російському полоні. І
поранені серед них – Андрій Ейдер,
Василь Сорока, Андрій Артеменко. І
українські політв’язні в російських
тюрмах. І наші громадяни, які стали
заручниками на тимчасово окупованих
територіях.
Звертаюся до мільйонів співвітчизників
в Криму та по той бік Донбасу. Ми
обов’язково повернемося до вас з
миром, якою б довгою не була дорога.
Наша сім’я неодмінно возз’єднається за
одним столом, за яким Новий рік
зустрічають за київським часом.
Дорогі українці!
Найважче вже минуло, і найгірше –
теж позаду. Попереду – поступове
зростання економіки і відновлення рівня
життя. Це результат нашої спільної
кропіткої праці.
Головне – у передвиборчій гонитві не

затоптати паростки розвитку, пророщені
ціною великих жертв і колосальних
зусиль кожного з вас. І тоді ми точно
переможемо.
Бажаю усім щасливого Нового року!
Щоб наша доля нас не цуралась!
Слава Україні!

Українську церкву визнають
патріархатом - Філарет
1430

Почесний
Святійший
Патріарх
Православної Церкви України Філарет
вірить, що Українську церкву визнають
патріархатом і розколу у світовому
православ’ї не буде.
Таке переконання він висловив в
інтерв’ю
телеканалу
"Прямий",
повідомляє Укрінформ.
"Поки що нас визнали як митрополію,
і ми з цим згідні. Хоч ми 25 років були
патріархатом, але зараз погодились на
те, що ми - митрополія, але митрополія
для всього православ’я. Ми маємо
претензію на патріархат тому, що ми велика церква. Ми маємо надію, що
Українську
Церкву
з
часом
константинопольський
Вселенський
патріарх визнає і патріархатом. Це майбутнє, але це буде", - сказав
Патріарх Філарет.
За його словами, з отриманням
Томосу про автокефалію української
церкви
значна,
більша
частина
православних
церков
увійде
у
спілкування з нею.
"Частина помісних церков, а також
російська церква, антіохійська церква та
деякі інші не ввійдуть у спілкування з
українською
церквою,
але
це
тимчасово. Поступово всі ввійдуть в
молитовне єднання і з Вселенським
патріархом, і з українською церквою. В
тому числі і російська, тому що іншого
шляху нема. Раз ми православні, то
повинні триматись єдності", - підкреслив
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Патріарх.
Він зазначив, що той, хто не
тримається єдності, може опинитися в
розколі.
"Може трапитись, що російська
церква, яка звинувачувала нас в
розколі, сама може опинитися на деякий
час в розколі... Але ж вона не буде вже
великою, бо українська церква від неї
відокремиться. Вона вже відокремилась,
і тому вже російська церква не така
велика, якою вона була. А раз вона не
велика, то вона і впливу не буде мати,
змушена буде під тиском і єпископів, і
віруючих, і духовенства шукати єдності з
усім православ’ям", - сказав Патріарх
Філарет.

Дорогі
брати
і
сестри,
співгромадяни, шановне українство!
Сердечно вітаю всіх вас з Днем
Соборності та ювілеєм 100-ліття від дня
проголошення
Акту
Злуки,
яким
стверджувалася
державна
єдність
України. Символічно, що сталося це на
площі перед Собором Святої Софії –
храмом, який уособлює духовну єдність
та велич княжої Київської держави,
нагадуючи
про
релігійну
та
державотворчу справу святих князів
Володимира Великого та Ярослава
Мудрого.
Протягом століть український народ
був позбавлений власної державності.
Зовнішня агресія та внутрішні чвари і
незгода раз за разом руйнували спроби
відродити єдину країну, зібрати в
одному домі всіх розділених кордонами
імперій дітей українського народу. Лише
століття тому стало можливим втілити

цю мрію в життя – Схід і Захід України
проголосили єднання в
соборній,
незалежній, єдиній українській державі.
Відомо, що ця єдина держава не
змогла захистити себе. Однак історична
Злука українських земель, прагнення
соборної єдності та незалежності
продовжили
надихати
покоління
українства на Батьківщині та у краях
поселення до боротьби за втілення цих
мрій у життя. І ця боротьба увінчалася
успіхом.
Тож святкуючи День Соборності та
ювілей Акту Злуки, маємо згадати нашу
історію, найперше для того, щоби
зробити з неї висновок: сила народу – в
єдності.
Всі ми знаємо про проблеми і
негаразди сьогодення та прагнемо
кращого майбутнього для України.
Однак надзвичайно важливо, особливо
знаючи уроки нашої історії, у прагненні
до ідеалу не зруйнувати того спільного
дому, який ми вже маємо.
У рік, що розпочався, перед нами з
новою
силою
постають
виклики
збереження єдності і державності
України. Бажаю всім нам мудрості від
Бога, зваженості та далекоглядності,
щоби гідно відповісти на них, зміцнити
наш спільний дім, а не похитнути його
чварами й розбратом.
Це завдання також стоїть і перед
Помісною Церквою, яка проголосила
своє єднання на Соборі 15 грудня
минулого року, а 6 січня цього року від
Вселенського
Патріарха
отримала
Томос про автокефалію. Утвердження
єдності
Помісної
Української
Православної Церкви – обов’язок для
всіх її ієрархів, духовенства та вірних,
наш спільний внесок в розбудову
Соборної України.
Тож у цей святковий день вітаючи всіх
вас, закликаю до спільної праці, до
мудрості й витримки, а віруючих – також
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до молитви за Україну і за Церкву.
Нехай Всемилостивий Бог допоможе
нам
подолати
всі
виклики
й
випробування, захистити Україну від
агресії,
досягти
перемоги
і
справедливого
миру,
відновити
територіальну цілісність нашої держави,
разом творити краще майбутнє.
В єдності – сила народу, Боже, нам
єдність подай!
Закликаю
на
всіх
Господнє
благословення!
ЕПІФАНІЙ,
Митрополит Київський і всієї України
22 січня 2019 р.

for the souls of those who led this effort
and never bowed to foreign jurisdictions:
Metropolitan Vasyl’ Lypkivsky, Patriarch
Mystyslav, Patriarch Volodymyr.
We thank our modern day heroes:
Patriarch Filaret, President Poroshenko
and President Yushchenko, who made this
possible.
We
congratulate
his
Beatitude
Metropolitan Epiphany and May God grant
him the strength and perseverance to lead
our church for many years.
Слава Україні!
Eis Polla Eti Despotá!

Історичний день!

A historic day!
1020 years!
The Ukrainian Orthodox Church was
granted Tomos today! Our Autocephalous
Church was recognized!
Our spiritual leaders, in Ukraine and in
the diaspora, have dedicated their lives to
achieve
this
independence
and
recognition. Tens of thousands of our
bishops and clergy perished at the hands
of the Soviet regime for their support and
belief in the Autocephalous Church.
Throughout the Soviet period, the only
place where our Autocephalous Church
was allowed to flourish and grow was in
the diaspora of North America, Australia,
Europe and South America. Not only our
spiritual leaders are to be thanked, but also
all of our faithful, who have prayed and
invested into building and strengthening
our Church.
Today we have finally reversed the
historical inaccuracies that have plagued
the Ukrainian nation for 300 years and
restored fairness.
Today especially we remember and pray

1020 років!
Українській
Православній
Церкві
Томосу було надано сьогодні! Наша
автокефальна церква була визнана!
Наші духовні лідери, як в Україні, так і
в діаспорі, присвятили своє життя
досягненню
цієї
незалежності
та
визнання.
Десятки
тисяч
наших
єпископів і духовенства загинули від рук
радянської влади за підтримку і віру в
Автокефальну Церкву. Протягом усього
радянського періоду єдине місце, де
нашій
Автокефальній
Церкві
дозволялося процвітати і рости, було в
діаспорі Північної Америки, Австралії,
Європи
та
Південної
Америки.
Подякуємо не тільки нашим духовним
лідерам, але й всім нашии вірним, які
молилися і інвестували в будівництво і
зміцнення нашої Церкви.
Сьогодні ми, нарешті, скасували
історичні неточності, які 300 років
переслідували
українську
націю
і
відновили справедливість.
Сьогодні особливо ми пам'ятаємо і
молимося за душі тих, хто керував цим
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зусиллям і ніколи не поклонявся
іноземним юрисдикціям: митрополит
Василь
Липківський,
Патріарх
Мистислав, Патріарх Володимир.
Ми дякуємо нашим сучасним героям:
Патріарху
Філарету,
Президенту
Порошенку та Президенту Ющенку, які
зробили цей день можливим.
Вітаємо Блаженнішого Митрополита
Епіфанія! Нехай Бог дасть йому силу і
наполегливість вести нашу Церкву
багато років.
Слава Україні!
Eis Polla Еті Деспота!
Наталя Яресько

У Черкасах відкрили
пам’ятник митрополиту
УАПЦ Василю Липківському

Петро Порошенко і митрополит Епіфаній на
відкритті пам’ятника митрополиту УАПЦ Василю
Липківському, Черкаси, 18 січня 2019 року

У Черкасах 18 січня відкрили
пам’ятник
першому
митрополиту
Української
автокефальної
православної
церкви
Василю
Липківському. Участь у події взяли
президент України Петро Порошенко,
голова Православної церкви України
Епіфаній і митрополит Канівський і
Черкаський Софроній.
У
промові
з
нагоди
відкриття

пам’ятника Порошенко нагадав, що
Липківський
обстоював
створення
автокефальної церкви на початку 20
століття.
«Тоді і уряд гетьмана України
Скоропадського, і Директорія розпочали
боротьбу за надання українській церкві
автокефалії. Але через внутрішні чвари,
через взаємопоборювання політиків
цього
не
відбулося»,
–
сказав
Порошенко.
Президент зауважив, що Україна не
отримала автокефалію сто років тому,
як
Польща,
саме
через
втрату
незалежності.
«В 1924 році української держави вже
не існувало і не було кому давати
автокефалію. І наша держава втратила
незалежність, а разом з нею і
можливість втілити це рішення. Бо
автокефалія
дається
церквам
незалежних
держав»,
–
цитує
президента його прес-служба.
Як
зазначив
Порошенко,
саме
проукраїнські
погляди
митрополита
Василя, зокрема те, що він проводив
богослужіння українською мовою, стали
причиною
того,
що
він
був
репресований.
Митрополит Київський і всієї України
Василь
(в
миру
–
Липківський)
народився
на
території
сучасної
Черкаської області 1864 року. Із 1921-го
по 1927 рік він очолював Українську
автокефальну православну церкву. 1937
року його розстріляли за те, що він
нібито
керував
«антирадянською
організацією церковників».
Митрополит Василь Липківський був
реабілітований 1989 року. Позаяк місце
його
поховання
невідоме,
на
Лук’янівському кладовищі
у Києві
встановлено пам’ятний хрест.
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Cпочатку в назві вулиці.
Тепер
в
меморіальній таблиці. Незабаром в
повноцінному пам’ятнику.
Він повертається як символ
боротьби за незалежність України. В
час, коли українці знову, як і сто років
тому, захищають свою свободу зі
зброєю в руках. Знову, як і сто років
тому, від того ж ворога – Росії.

Головний отаман армії і флоту Української
Народної Республіки Симон Петлюра в місті
Кам’янець-Подільському

Петлюра повертається до українців із
забуття, і безмежного інформаційного
моря брехні про нього. І якщо забуття з
1991-го фактично відійшло у минуле, то
брехні про Петлюру не стало менше.
Навіть нинішню подію, ще до її початку,
встигли
представити
як
приклад
українського антисемітизму.
Відкритий доступ до першоджерел, до
історичної правди не спинив потоки
історичної брехні. Тому, що Петлюра
символ боротьби за свободу українців
не лише для нас, але й для Росії.
В устах Кремля – це ім’я, поруч з
іменами Мазепи та Бандери, звучить з
показним
презирством
і
погано
прихованим страхом. Бо ці імена,
життєві історії людей, які їх носили, досі
мають силу мобілізувати українців на
нашу
кількасотлітню
війну
за
незалежність.
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ЄДИНА ПОМІСНА
УКРАЇНСЬКА
АВТОКЕФАЛЬНА
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА

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
Православної
Церкви України в США.
З великою приємністю та щирим
заохоченням
закликаємо
Вас
приєднатися до украшення Господнього
Дому – Катедри Святого Андрія –
Центру
Управління
Вікаріату
Православної Церкви України в США та
Канаді.
Також, можна складати Ваші пожертви
на адресу парафіяльного управління
або через Інтернет:
https://www.gofundme.com/UOCKPcath
edral/donate

Після хрещення
Київської
Русі
святим
рівноапостольним
князем
Володимиром була заснована Київська
митрополія — Української Православної
Церкви
у
юрисдикції Константинопольського Патріархату.
У
1596
році
після
прийняття
Берестейської
унії Українська
Православна
Церква
осеротилася
єпископатом.
1620 року єрусалимський патріарх
Теофан, на прохання гетьмана України
Петра Сагайдачного, висвятив для
Київської
православної
митрополії
митрополита Йова Борецького та нових
єпископів і офіційно
відновив
Київську митрополію
Української
Православної Церкви.
1686
року
Київська
митрополія Української
Православної
Церкви,підступно, була продана
Московському патріархату.
Після Лютневої революції 1917 року,
національно-визвольний рух, що охопив
Україну, заявив про себе на повний
голос і в церковному житті. У другій
половині 1917 року у Києві була
створена Всеукраїнська Церковна Рада,
що складалася з духовенства та мирян.
Головою
ВПЦР
був
обраний
архієпископ Олексій Дородніцин. Раніше
(в середині 1917 року), владика Олексій
видав перший молитовник українською
мовою. До ради також увійшли
протоієреї
Василь
Липківський,
Олександр Маричів та інші визначні
духовні та світські особистості.
Вона ставила собі за мету створення
Української
Автокефальної
Православної церкви. Але швидкому
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вирішенню цих питань заважала, як
політична нестабільність в Україні та
більшовицька агресія проти УНР, так і
те, що майже вся православна ієрархія
складалась з росіян, які зайняли
антиукраїнську позицію.
Уперше ідею апеляції до арбітражу
Константинополя
при
врегулюванні
питання статусу православної церкви в
Україні висловив у грудні 1917 року саме
архієпископ Олексій (Дородніцин). Як
історик церкви, він прекрасно знав усі
суперечливі
моменти
пов'язані
із
підпорядкуванням Київської митрополії
Московському
патріархату
та
можливості
перегляду
канонічних
відносин між Петербургом (Москвою) та
Києвом. Однак урядової підтримки
докінця 1918 року ця ідея не здобула.
До Речі: Під час проголошення
Української Народної Республіки на
площі св. Софії в Києві Владика Олексій
виголосив патріотичну промову: «Я
українець і не стидаюся і не боюся
заявити це голосно. Я любив і
люблю
той
народ,
до
якого
належали мої батьки, мої діди,
прадіди, серед котрого я родився...
Не бути українцем я не можу...Я не
можу
перетворитись
в
якусь
етнографічну
сумішку...
Решту
своїх сил я віддам цілком і
безповоротно службі духовним і
церковно-релігійним
інтересам
свого народу... і не зраджу тої
святої віри, за котру билися мої
предки»
На початку 1918-го року в Києві було
скликано Всеукраїнський Церковний
Собор, який виступив за створення
незалежної
від
московського
патріархату української церкви. Однак,
19 січня робота Собору перервалася
наступом більшовиків на Київ.
1 січня 1919 р. Директорія УНР
видала
"Закон
про
автокефалію

У.А.П.Ц.", а точніше він мав таку назву
«Закон
про
Верховну
Владу
в
Українській
Автокефальній
Православній Миротворчій Церкві»,
головною
засадою
якого
було
проголошення автокефалії, тобто повної
незалежності Української Православної
Церкви.
На привеликий жаль, православні
українці не мали свого єпископату.
Почались
пошуки
єпископів,
які
погодились би очолити Українську
Церкву, фле старрання лишилися
неуспішними.
В тяжких обставинах 14 жовтня 1921
року був скликаний Всеукраїнський
Православний Церковний Собор на
котрому був обраний і хіротований в сан
Митрополита Василь Липківський на
Предстоятеля Автокефальної Церкви.
Комуністична влада ліквудувала УАПЦ ,
а Мирополита Липківсько розтріляла 27
листрпада 1937 року.
На початку Другої світової війни
почалось відновлюватись ієрархство
Української Церкви, але з наступом
Радянських військ майже всі ієрархи
виїхали на Захід.
Перед розпадом Радянського Союзу,
5-6 червня 1990 року був скликаний
Собор
Української
Автокефальної
Православної Церкви на котрому
обрано
Предстоятелем
Української
Автокефальної Православної Церкви
Патріарха Мстислава.
В червні (25-26) 1992 року в Києві
відбувся Всеукраїнський Православний
Собор, який постановив «об’єднати
Українську Православну Церкву та
Українську Автокефальну Православну
Церкву в Єдину Українську Православну
Церкву – Київського Патріархату.
І нарешті, 15 грудня 2018 року в
Свято Софійському Соборі, в нашому
Золотоверхому
Києві,
відбулася
надзвичайна подія, де три галузі
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Української
Православної
Церкви
з’єдналися в одно. І Її Предстоятелем
обрано
Блаженнішого
Епіфанія
Митрополита Київського і всієї України.
І 6-го січня 2019 р. наша Єдина
Помісна
Українська
Православна
Церква отримала Томос від Вселенської
Патріархії.
Сто років боротьби! Очевидно з
нами Бог! Господь винагороджує тих
хто бореться!
10-го січня 2019 року, у Катедрі
Святого Андрія Православної Церкви
України в США прот. Віктор Полярний
звершув Заупокійну Панахиду за спокій
душ спочилих бл.п. Михайла та Марії
Сущенко.
З цієї нагоди Маруся і Віктор
Одарченко, замість квітів на могили
своїх родичів, пожертвували $100
доларів на Вікаріат Православної
Церкви України в США.
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЇМ
ПАМ’ЯТЬ!

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 390-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
5,300 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
1,940 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
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
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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 Раїса Мачула, 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 Галина і Роман Боднар
240 Леся Марченко
220 Раїса Шлеґа
200 Маруся і Іван Міщенко, ієрей Олег і п/м. Роксоляна Сацюк,
Лариса і Стефан Андрусяк-Ємець, Сестрицтво Святої Софії
при Катедрі Святого Андрія, Блумінгдейл, бл.п. Клавдія
Люба і бл.п. Василь Мирутенко, Леся і др. Теодор Костюк,
Ліда і др. Василь Трухлий, бл.п. Лідія Щербак, Тамара і бл.п.
Бруно Моске, Іван Деркач, Надія і Володимир Сулим,
Елеонорa і Теодор Бабій, Іван Тищенко
180 Maрія і Юрко Бурлій
175 Елізабет і Юрій Ємець, Стефані і Валентин Ємець, Ольга
Федак
160 Ана Столець, Ізаура і Володимир Хремко
150 Катерина і Василь Вільчинський, Марія і Олександер
Багнівський, Борис Кучинський, бл.п. Софія Барусев
140 Марія Сулківська, Анна Грицик
135 Зінаїда і бл.п. Віталій Гречнів
110 Анна Снігач, Ніколас Забродський

100 Livingston Farmers Association, Галина Сивий, бл.п.
Валентин Кап, Валентина Бунь, Парафія Святої ПокровиФінікс, бл.п. Іван Сірик, Марія Антонишин, Петро і Наталія
Буняк, Володимир і Ліда Коновал, бл.п. Таня Гарбуз, бл.п.
Віра Кропівна, Добродійка Галина і прот. Ярослав
Думанський, Ігор Яремкевич, Богдан Гальчак, Зіна Лупо,
Леонід Клочко, Соня і Ендру Ґаудер Одарченко, Наталія і
бл.п. Павло Коновал, бл.п. Іларіон Хейлик, Катерина О.
Северин, Галя О. Северин-Вітінґ
80 Михайло Дзвінка, Марія і Тоні Зулім
75 Ніна Брикнер, бл.п. В’ячеслав Партикевич, Катерина
Довбенко, Петро Кардаш, Раїса і бл.п. Василь Євтушенко,
Віра Руденко, бл.п. Магдалина Кавшан
70 Зоя Филипович
60 Наталка Ортіз, Марія Лукасевич, Клара і Володимир Хомяк,
Людмила і Андрій Задерей
55 Ліна Швейко, Александра Медвідь
50 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
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