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ПАСХАЛЬНЕ ВІТАННЯ ПРОТ. 

ВІКТОРА ПОЛЯРНОГО 

 Дорогі брати і сестри!  

 Христос Воскрес!   
 День Христового Воскресіння – це 

день перемоги Христа над ворогами. 

Великодня радість незмірна, бо вона 

всім дає стільки, скільки хто потребує, 

вона всіх задовольняє, всіх примиряє і 

потішає.    

 Отже, Христовим Воскресінням все 

дано нам для провадження достойного 

християнського життя. Воскреслий 

Христос подасть і нам Великодню 

радість, коли будемо незмінно 

перебувати в тісному єднанні з Ісусом 

Христом і з Христовою Церквою.  

 Тоді життєві сили Божественної 

Благодаті завжди будуть процвітати в 

нашому щоденному житті. Ця Великодня 

радість дорога і доступна лише тим, які 

живуть за голосом пробудженої чистої 

совісті.      

 Світлі і радісні дні Ведикодніх Свят у 

нас стають ще більше радісними й 

величними тому, що проснулася наша 

Матір Україна, а наша Свята Церква 

протирає свої очі від зимивиго і довгого 

сну.     

 Воскресіння Господа нашого Ісуса 

Христа закликає увесь український 

народ до відродження своїх сплячих 

душ і одночасно кличе нас стати на 

сторожі нашого народу і нашої Рідної 

Церкви. Торжественний день 

Воскресіння Христового нагадує нам, 

що за словами нашого пророка Тараса 

Шевченка Господь Бог наш Ісус Христос 

воскрес ради тих людей: закованих, 

убогих і отих рабів німих і щоб на 

сторожі коло них поставити Слово. 

 І якщо в дійсності ми розуміємо 

значення  Слова, то ми повинні 

шанувати і своє рідне слово, свою рідну 

мову, свою багатотисячну культуру, 

свою Рідну Церкву і лише тоді: ”Німим 

відкриються уста, проллється слово, як 

вода... і наші рідні українці посходяться 

разом і опанують свою землю і 

опанують Рідну Церкву”.  

 Наша Свята Помісна Українська 

Православна Церква звертається до тих 

людей, яким доля нашої Рідної Церкви і 

Матері України, не є байдужою і просить 

об’єднатися по всьому світі в Єдину 

Помісну Українську Православну Церкву 

на чолі Якої є і повинен бути лише 

вірний син української нації.  

 Вітаємо з святом Воскресіння 

Христового Блаженнійшого Епіфанія 

Митрополита Київського і всієї України, 

Святійшого Отця нашого Патріарха 

ФІЛАРЕТА, Священний Собор єпископів, 

увесь чин духовний, Вас і Вашу родину і 

всіх православних християн в Україні і 

по всьому світі розпорошених нашим 

традиційним:  

 ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
 Пересилаємо Вам найкращі 
побажання, благаємо Воскреслого Ісуса 
Христа, щоб поблагословив Ваші добрі 
наміри й дії, обдарував Вас Своїми 
дарами щастя, здоров’я і всім 
найкращим. Ми всі благаємо Господа, 
щоб утвердив Державність України і 
Святу Помісну Українську Православну 
Церкву на віки вічні.   
 З світлим празником Воскресіння 
вітаємо всіх членів Парафіяльного 
Уряду на чолі ї паном Іваном Яресько, 
Сестрицтво Святої Софії, Братство 
Святого Андрія, Церковний Хор під 
проводом пана Тараса Руденка, всіх 
парафіян і всіх прихожан Парафії 
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Святого Андрія Первозваного.  
 Вітаємо з Світлим Святом Воскресіння 
Христового наших братів греко-
католиків і всіх людей доброї волі. 
 Христос Воскрес!»    
 

  

ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ 

МИТРОПОЛИТА ЕПІФАНІЯ 

ТА ВЕРХОВНОГО 

АРХІЄПИСКОПА 

СВЯТОСЛАВА 

 7 березня 2019 р. відповідно до 
попередньої домовленості, про яку 
повідомлялося раніше, відбулася 
зустріч Предстоятеля Помісної 
Української Православної Церкви 
Блаженнійшого Митрополита Епіфанія 
та Глави і Отця Української Греко-
Католицької Церкви Блаженнійшого 
Верховного Архієпископа Святослава. 
 Під час зустрічі сторони особисто 
обмінялися міркуваннями щодо низки 
питань, які стосуються двох Церков і 
впливають на їхні взаємовідносини. 
Раніше з цього приводу відбулося 
листування, зокрема на адресу 
Блаженнійшого Верховного 
Архієпископа Святослава було 
надіслано листи від Предстоятеля 
Помісної УПЦ (19 лютого) та від 

Священного Синоду (4 березня). 
 Очільники Українських Церков 
підтвердили необхідність для обох 
сторін мати порозуміння і співпрацю, 
адже це слугує суспільному 
порозумінню та єдності українського 
народу.   
 «Завдяки зусиллям наших 
попередників було багато зроблено для 
того, щоби загоїти рани минулого» – 
вважає Блаженнійший Владика. Він 
зазначив, що від самого початку свого 
служіння Предстоятеля неодноразово 
підкреслював необхідність діалогу двох 
Церков, продовження тієї співпраці, яка 
вже існує.    
 Позиція Помісної УПЦ полягає в тому, 
що слід надалі підтримувати та 
розвивати добрі відносини з 
Українською Греко-Католицькою 
Церквою та з Католицькою Церквою в 
цілому, бажаючи співпрацювати у різних 
сферах, де це є можливим, одночасно 
дотримуючись православного 
віровчення та у згоді з іншими 
Помісними Православними Церквами. 
 І у віровчительнних, і в історичних 
питаннях кожна зі сторін має власний 
погляд, у одних близький, в інших – 
протилежний. Помилкою було би як 
переоцінювати такі розбіжності, так і 
недооцінювати їх. Саме тому потрібен 
подальший діалог – очевидно тривалий, 
часом складний та болючий. «Ми 
відкриті до такого діалогу, бажаємо, 
щоби він відбувався конструктивно та 
плідно, з урахуванням усіх внутрішніх та 
зовнішніх викликів для його учасників» – 
засвідчив позицію Помісної УПЦ 
Блаженнійший Митрополит Епіфаній. 
 Очільники Церков взяли до 
відома повідомлення від Міністерства 
культури України, що з 18 березня 
цього року Собор Святої Софії у Києві 
буде закритий на тривалу реставрацію.
  

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245465260&cat_id=244913751
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245465260&cat_id=244913751
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ПОКЛІН ТОБІ ТАРАСЕ! 

 10 березня 2109 р. у Катедрі Святого 

Андрія Первозваного прот. Віктор 

Полярний в сослужінні ієрея Михайла 

Лещишина звершив Заупокійну 

Панахиду за душу бл.п. ТАРАСА 

ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА. 

 Перед початком Панахиди настоятель 

Громади Святого Андрія звернувся до 

присутніх слідуючими словами:  

 Дорогі брати і сестри!  

 Слава Ісусу Христу!   

 Сьогдні з 205 літтям від дня 

народження ми  відправимо Заупокійну 

Панахиду за вірного Сина українського 

народу Тараса Григоровича Шевченка.

 Будьте ласкаві і вислухайте слово про 

нашого Пророка перед початком 

Панахиди.   

 Шевченко і Україна — це немов два 

нерозривні розуміння, оскільки ми 

бачимо поета як борця за права 

українського народу.  

 Тарас Шевченко, як поет національної 

ідеї, завжди  шукав цілісності свого 

народу.    

 Тарас Григорович Шевченко - велика і 

невмируща слава українського народу. 

У його особі український народ ніби 

об’єднав найкращі сили й обрав співцем 

своєї історичної слави та гіркої долі. 

 Шевченко, немов Пророк Єремія, 

плаче над руїною своєї батьківщини та 

свого народу, який не зумів оборонити 

своїх прав.     

 Можна собі уявити, з яким болем 

Шевченко переживав за право 

українського народу бути вільним на 

своїй землі і він писав: 

А ми дивились і мовчали               

Та мовчки чухали чуби.          

Німії, подлії раби,                                  

Підніжки царськії...    

 Питання національної безхребетності 

та запроданості Москві, яка саме була 

тою руйнуючою силою України, її 

духового та політичного буття, глибоко 

турбували Шевченка, оскільки для нього 

Україна — це життєдайна, любляча 

мати, яка страждала за долю своїх 

дітей.       

 Чи не час українському народові 

прислухатись таки до слів свого пророка 

і, шукаючи джерел своєї сили в Матері-

Україні, позбутись трагічного минулого і 

будувати світле майбутнє для себе, 

своїх дітей та своїх онуків у своїй 

самостійній державі? Після поверх 

чверть століття незалежності Шевченко-

Прометей, немов той розіп’ятий 

велетень, ще й сьогодні волає до нас: 
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СХАМЕНІТЬСЯ! БО НАСТАНЕ СУД... 

ЗАГОВОРЯТЬ І ДНІПРО І ГОРИ... 

 Шевченко поет Слова, Правди, Волі, 

Слави і Любові — поняття, які повинні 

бути дороговказом українському народу 

до його світлого майбутнього. Мабуть, 

найвиразніше наголошує Шевченко на 

Слові, як зброї в обороні буття свого 

знедоленого народу, коли пише:  

Воскресну нині!                                

Ради їх,                                       

Людей закованих моїх,               

Убогих, нищих…                          

Возвеличу                                        

Малих отих рабів німих!                              

Я на сторожі коло їх            

Поставлю слово.  

 Але для кого це Шевченкове СЛОВО 

потрібне в сучасній Україні, коли на 

кожному кроці чуєш російську мову? 

Кандидати у президента України 

звертаються до українського народу 

мовою окупантів Невже почуття 

духовного колоніального статусу може 

задовольнити людину до тої міри, що 

вона не шукатиме творчого 

національного самовияву своєю рідною 

мовою?    

 Відповідь на це питання мусить собі 

дати кожна чесна людина, яка бажає 

бути вільною у вільному суспільстві. 

Щоб осягнути цю мету, Шевченко 

просить Бога допомогти людям «Любити 

правду на землі» та «всім нам вкупі на 

землі єдиномисліє подай І братолюбіє 

пошли».     

 Тарас Шевченко, одержимий пророк і 

поет, помимо жорстокої долі 

українського народу, був глибоко 

переконаний, що рабство минеться і що 

українці житимуть у своїй державі, як 

інші вільні народи в світі. Цю свою мрію, 

яка була змістом цілого його життя, 

Шевченко описав дуже коротко, даючи 

їй універсальне, майже утопічне, 

значення:  

І на оновленій землі                  

Врага не буде супостата,              

А буде син, і буде мати,                          

І будуть люди на землі.  

 

Патріарх Філарет: Наші 

закордонні єпархії самі не 

хочуть переходити до 

Константинополя 

 

   Патріарх розказав, що мріє про те, 

щоб усі лаври в Україні були у 

підпорядкуванні Української 

православної церкви.  

 Патріарх Філарет запевняє, що 

закордонні єпархії, які входили до УПЦ 

КП, не бажають переходити до 

Вселенського патріархату. Зазначимо, 

що саме такою була одна з вимог 

Константинополя. «Це вимога не тільки 

до тих архієреїв, які в Росії, а й вимога 

для тих, хто в Канаді, США, Латинській 

Америці, Європі. Та вони не хочуть йти 

до Вселенського патріарха. А насильно 

нікого не можна відділити від 

Української православної церкви», - 

підкреслив Філарет в інтерв’ю 

«Главкому».    

 Патріарх Філарет також розказав про 

свою головну мрію. «Це - єдина 

українська православна церква, 
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незалежна, помісна, автокефальна. 

Поки що єдиної церкви немає, її 

потрібно творити. Всі святині, які на 

території України, повинні належати 

Українській церкві. Лаври поки що 

перебувають у підпорядкуванні 

Московського патріархату. Мрія полягає 

в тому, що ці лаври будуть у 

підпорядкуванні Української 

православної церкви».  

 Раніше Патріарх Філарет озвучив 

прогноз, що більше двох третин парафій 

перейдуть з церкви Московського 

патріархату до Української православної 

церкви. Про це він розповів у першій 

частині інтерв’ю «Главкому». «Ми 

розраховуємо, що переважна більшість 

парафій повинна перейти з церкви 

Московського патріархату до УПЦ 

(загальне число парафій МП в Україні 

складає приблизно 12 тисяч – 

«Главком»). І це буде обов’язково. Це 

відбудеться чи за три роки, чи за п’ять, 

або і 25, але це відбудеться. Просто 

тому, що існуватиме українська 

держава. А існувати вона не зможе, 

якщо не буде єдиної православної 

церкви», − зазначив Патріах Філарет. 

 

ІВАН МАЗЕПА СТАВ 

СПРАВЖНІМ СИМВОЛОМ 

УКРАЇНСЬКОГО СПРОТИВУ 

РОСІЇ – ПРЕЗИДЕНТ У 

БАТУРИНІ 
 Під час заходів, присвячених 350-
річчю з дня започаткування гетьманської 
резиденції у місті Батурин, Президент 
Петро Порошенко привітав чернігівчан з 
цією знаменною подією та нагадав про 
роль і місце в історії України славетного 

гетьмана Івана Мазепи. Про це 
інформує прес-служба Глави держави.
 За його словами, три з половиною 
століття тому Батурин став столицею 
Гетьманщини, у статусі якої перебував 
до 1708 року. Кінець 17 – початок 18 
століття був часом розквіту 
Гетьманщини, яку прагнули упокорити 
та знищити Москва та Петербург. З 
Батурином пов’язані такі постаті 
керівників козацької держави, як Дем’ян 
Многогрішний, Іван Самойлович, Іван 
Мазепа, Пилип Орлик, Кирило 
Розумовський, які залишили в історії 
України кожен свій слід.  
 Глава держави наголосив, що саме у 
Батурині Іван Мазепа творив державу 
Україну: «Це мала бути прекрасна 
європейська держава. Недаремно ж 
гетьман стільки зусиль доклав до 
будівництва храмів, розвитку культури, 
мистецтва та освіти».  
 «Не забуваймо: ще коли Петро І лише 
рубав вікно до Європи, Україна часів 
Мазепи ходила туди через двері», - 
сказав Петро Порошенко. 
 «Від Богдана до Івана не було 
гетьмана». Цією приказкою українці ще 
за життя Мазепи визначали історичний 
масштаб його постаті. 22 роки міцною 
рукою він тримав булаву і поклав край 
сумнозвісній Руїні», - сказав Президент.
 «Імперія не шкодувала чорної фарби, 
аби спотворити його образ. Та це не 
завадило, а навпаки допомогло Іванові 
Мазепі стати справжнім символом 
українського спротиву Росії, який донині 
перебуває в серцях справжнього 
українця. Мазепинська ідея, як я вже 
колись говорив при відкритті пам’ятника 
гетьману у Полтаві, то жевріла, то 
палахкотіла протягом двохсот років. 
Вона знаходила нових і нових 
послідовників. Вона надзвичайно 
вплинула на творчість Шевченка. Вона 
сприяла відновленню державності 

https://www.president.gov.ua/news/ivan-mazepa-stav-spravzhnim-simvolom-ukrayinskogo-sprotivu-r-53866
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України на початку минулого століття», - 
сказав Петро Порошенко. 
 Він зауважив, що слово  
«мазепинець» понад  двісті років було 
іменем загальним для всіх, хто ставив 
собі за мету самостійну Україну, або 
просто щиро, і навіть без жодного 
політичного умислу, любив свій край та 
рідну мову. «Лише минулого століття 
з’явилися такі почесні звання як 
«петлюрівець» та «бандерівець», але 
усі вони починали з «мазепинця», - 
додав Президент.   
 «Іван Мазепа був сином свого часу, 
живою людиною і державним діячем зі 
своїми чеснотами й недоліками, 
прорахунками та гріхами. Але 
наголошую, у вирішальний момент, коли 
треба було обирати між вірністю чужому 
монархові чи своїй Вітчизні, між 
особистим комфортом та ризиком 
заради майбутнього країни, його вибір, 
вибір Івана Мазепи був на користь 
України», - сказав Президент та додав, 
що навіть «вороги визнавали постать і 
велич духу Мазепи».  
 Глава держави порівняв постать 
гетьмана з Джорджем Вашингтоном, 
Симоном Боліваром та Махатмою 
Ганді.  «Для імперій, яким корилися їхні 
народи, вони всі були ясно що 
«зрадниками», а для самих народів – 
борцями за свободу і незалежність, хоч і 
йшли до неї різними шляхами. Для 
народів вони є герої», - сказав Петро 
Порошенко.   
 Водночас Петро Порошенко закликав 
всіх зробити висновки з історії першої 
гетьманської столиці: «Батурин – це 
застереження. Це урок, який ми усі 
маємо дуже добре вивчити. Бо чвари 
старшин надзвичайно дорого коштували 
усьому народу, а найстрашнішу ціну 
заплатила гетьманська столиця – 
Батурин».   
 Президент також підкреслив, що 

політики мають час від часу брати уроки 
історії на сьогодення і на майбутнє: «Що 
ми маємо вивчити, дорогі друзі? Брак 
єдності неодноразово ставав для нашої 
України фатальним. Україну перемагали 
лише тоді, коли ворогу вдавалося 
зруйнувати і розірвати нашу єдність», - 
наголосив Петро Порошенко. Він 
підкреслив, що цей більш, ніж 
очевидний висновок як і з подій початку 
XVIII, так і XX століття ми маємо нарешті 
вивчити.    
 Глава держави процитував вірш, 
авторство  якого приписують Мазепі: 
«Чрез незгоду всі пропали, самі себе 
звоювали». «І повторюю ще раз, щоб 
почули з Батурина всі українські 
політики. Бо дехто вже настільки  
захопився внутрішньою боротьбою, що 
не хоче ані бачити, ані чути, що ж 
коїться на нашому північно-східному та 
східному кордонах. Для них війни не 
існує. Так само не існувало в 18-20-х 
роках двадцятого століття. Чубилися 
між собою і москалям здали Україну. Ми 
не повторимо цієї помилки», - сказав 
Петро Порошенко та подякував 
українським воїнам, які дають відсіч 
ворогу на сході України. 

 

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ: 

ПОРЯДОК, ЯКИЙ 

ЗАПРОПОНУВАЛИ ГРЕКИ, 

НАС НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЄ. 

НАШІЙ ЦЕРКВІ ТРЕБА 

НОВИЙ СТАТУТ 

 «Коли ми об’єднаємось, тоді і 
звернемося до Константинополя з 
проханням про патріархат» 
 Українській помісній церкві - три 
місяці. Час достатній для того, аби 
зробити перші оцінки і підбити перші 
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підсумки.     
 Попри те, що патріарх Філарет не 
був особисто присутнім на січневих 
урочистостях у Стамбулі, його роль у 
здобутті автокефалії складно 
переоцінити. Саме від нього залежало, 
чи самоліквідується створена ним одна 
з найбільших православних церков у 
світі - УПЦ КП. А це було однією із 
вимог Константинополя для надання 
Томосу новій церкві. При цьому 
Філарету вдалось пролобіювати свого 
ставленика, митрополита Епіфанія, у 
предстоятелі нової церкви. Патріарх 
зміг переконати більшість учасників 
Об’єднавчого собору в тому, що слід 
підтримати саме Епіфанія. 
 Це перше велике інтерв’ю 
Святійшого Філарета після отримання 
Томосу. Тепер 90-річний ієрарх має 
звання «почесного патріарха», але від 
цього його вплив та значення у новій 
церкві не похитнулись. У розмові з 
«Главкомом» його Святість уперше 
детально розповідає про конфлікт, 
який закипав напередодні Об’єднавчого 
собору, пояснює, чому його не 
запросили до Стамбула на вручення 
Томосу, а також визнає: держава 
сприяє становленню Православної 
церкви України і це абсолютно 
нормально.    
 Ваша святосте, які емоції ви 
відчували, коли Україна отримала 
Томос?    
 Звичайно, ми радіємо, що Українська 
православна церква нарешті отримала 
Томос про автокефалію від 
Вселенського патріарха Варфоломія. Ми 
до нього звертались не один раз з цим 
питанням. Зверталися на тій підставі, на 
якій у 1924 році автокефалію отримала 
польська церква, яка була частиною 
Київської митрополії. Тоді Вселенський 
патріарх це обґрунтував тим, що у 1686 
році Київська митрополія була 

приєднана до Московського патріархату 
незаконно. А значить Польща є 
канонічною територією 
Константинопольського патріархату. Ми 
пішли тим же шляхом. Але 25 років він 
не наважувався надати Томос. А коли 
Господь створив умови інші, 
Вселенський патріарх попри те, що 
Москва була категорично проти, таки 
надав нам автокефалію. Хоча спочатку і 
заявив, що ми є частина його 
патріархату. Саме тому Собор, який 
проходив у Софії Київській 15 грудня 
був не Собором Української 
православної церкви, а Собором 
Київської митрополії в складі 
Константинопольського патріархату. На 
тому Соборі головував не представник 
української церкви, а представник 
Константинопольського патріархату. На 
Соборі були присутні архієреї 
Константинопольського патріархату з 
правом голосу. Тільки після цього 
собору Вселенський патріарх дав Томос 
про автокефалію. А значить з 6 січня, 
коли це відбулося, ми вже законна, 
тобто канонічна автокефальна церква.
 Ви були запрошені до Стамбула на 
урочистості з вручення Томосу? 
 Запрошення я не мав. Мене не 
запросили тому, що вони не хочуть 
визнати УПЦ в статусі патріархату, а 
визнають поки що в статусі тільки 
митрополії. А я патріарх, і якщо я буду 
присутній на цьому врученні як патріарх, 
то це значить, що Вселенський патріарх 
визнає українську церкву в статусі 
патріархату. Він не виключає, що 
українська церква може бути в статусі 
патріархату. Коли, і які умови для цього? 
Якщо все українське православ’я 
об’єднається в одну церкву, це буде 
підстава для надання УПЦ статусу 
патріархату. Тому ми є патріархатом, 
але тільки в Україні, тобто невизнаним 
патріархатом. А визнаними ми є як 
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Київська митрополія. Тому наша мета, 
наше завдання полягає в продовженні 
об’єднання з парафіями і духівництвом 
Московського патріархату. Коли ми 
об’єднаємось, тоді і звернемося до 
Вселенського патріарха з проханням 
надання нам статусу патріархату. 
 У чому полягала найбільша 
складність при підготовці 
Об’єднавчого собору? На нього 
прийшли всього двоє архієреїв 
церкви Московського патріархату, а 
скількох ви очікували побачити? 
 Звернулися до Вселенського 
патріарха з проханням надання Томосу 
від Московського патріархату 12 
архієреїв. Справді, на Собор прийшли 
тільки двоє з них, тому основою для 
проведення цього собору був Київський 
патріархат. На мою особисту думку, 
якби і ці два архієреї не прийшли, Собор 
би все одно відбувся і результати були 
би такими самими. А ось якби Київський 
патріархат розділився, тоді б ніякого 
Собору не було, і не було би ніякого 
Томосу. Тому що основою для 
проведення Собору був Київський 
патріархат і УАПЦ. Автокефальна 
церква мала близько 1000 
зареєстрованих парафій і 15 архієреїв. 
А від Московського патріархату було 
тільки 2 архієреї і біля 30 парафій. Саме 
тому участь Московського патріархату у 
цьому Соборі була малою, але все-таки 
формально відбулося об’єднання трьох 
церков.    
 Ви кажете, якби Київський 
патріархат розділився, ніякого 
Собору не було би. З огляду на 
конфлікт, який виник між вами і 
митрополитом Михаїлом перед 
початком Собору, розкол був 
реальним?      
 Розколу у Київському патріархаті не 
було. Тобто навіть якби митрополит 
Михаїл не зняв своєї кандидатури (з 

виборів предстоятеля), то Київський 
патріархат існував би. Тільки не 
відбулось би Собору.  
 Митрополит Михаїл мав зняти 
кандидатуру. Це була ваша умова?  
 Ні, це була умова 
Константинопольського патріарха, коли 
він побачив (патріарх Варфоломій), що 
Київський патріархат розділився у 
питанні, хто має стати кандидатом на 
посаду предстоятеля. Мова не про 
розкол в середині УПЦ КП, а саме в 
прихильності до того чи іншого 
кандидата. Умовою з боку Вселенського 
патріарха було те, щоб я як патріарх 
відмовився висувати свою кандидатуру. 
Тому що я – патріарх, а Вселенський 
патріарх погоджувався надати Томос 
українській церкві в статусі митрополії. Я 
відмовився і це задовольнило 
Вселенського патріарха. Водночас він 
сказав, що кого ми будемо 
рекомендувати, той і буде 
предстоятелем. Я рекомендував 
митрополита Епіфанія, Архієрейський 
собор УПЦ КП підтримав його, а тут 
Михаїл висунув свою кандидатуру. І ми 
розбіглись в кандидатурах.  
 Так от, бачачи цю ситуацію, 
представник Вселенського патріарха 
митрополит Еммануїл, 
проконсультувавшись з патріархом, 
вирішив було покинути зібрання і не 
проводити ніякого Собору. Але я 
скористався правом, яким підтримав 
кандидатуру митрополита Епіфанія. 
 Що заважало звичайним 
голосуванням визначити 
найдостойнішого з-поміж архієреїв, 
хіба б це не було чесно? 

 Якби з боку Вселенського патріарха 
не була поставлена умова, що я як 
патріарх повинен відмовитися 
виставляти свою кандидатуру, то 
предстоятелем став би я. Обрали б 
мене більшістю голосів. Ви розумієте, в 
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чому проблема? Бо якщо я не 
відмовляюся і мене обирають, то я стаю 
предстоятелем в сані патріарха. І тоді 
церква українська має статус не 
митрополії, а патріархату. 
 Але зараз мова уже про владик 
Епіфанія і Михаїла, які під час 
голосування могли би спокійно 
з’ясувати між собою, хто має 
підтримку…   

 Так, я наполягав, щоб митрополит 
Михаїл зняв свою кандидатуру, тому що 
я хотів, аби предстоятелем став 
митрополит Епіфаній. Адже патріарх 
Варфоломій дав мені право відмовитися 
від висування, але своєю чергою 
підтримати кандидатуру, яка, на мою 
думку, є найкращою.  
 Митрополита Епіфанія ще до його 
обрання предстоятелем називали 
ледь не вашою правою рукою. 
Предстоятель нової церкви – молода 
людина. Це плюс чи мінус для 
церкви?      

 Я став екзархом, коли мені було 37 
років. Молодість не є перешкодою для 
того, щоб керувати церквою. Може і 
молодий керувати. Коли я став молодим 
екзархом, то керував так, що 
український екзархат в Московському 
патріархаті мав 60% парафій всього 
Московського патріархату. При мені 
припинились закриття храмів. А при 
моєму попереднику, митрополиту 
Іоасафі, храми закривались десятками і 
сотнями.    
 Тут відіграє роль не вік, а здібності. А 
досвід набувається з часом. Так от, 
якщо брати митрополита Епіфанія, то 
він молодий, досвіду не має, і тому йому 
треба набиратися досвіду, 
прислуховуватися, не робити помилок, 
бути цілеспрямованим. До чого він 
повинен прямувати? До того, що 
корисно українській церкві. Не Москві чи 
Константинополю, а українській церкві. 

А що корисно українській церкві? Їй 
корисне об’єднання в одну Українську 
православну церкву. Це – його мета! 
Якщо він піде цією дорогою, він буде 
мати підтримку народу і церкви. Якщо ж 
буде догоджати тому чи іншому центру, 
то не буде мати підтримки народу. 
 Як ви можете охарактеризувати 
молодого предстоятеля, якою він є 
людиною?     

 Є в мене свої думки, але я не хочу 
про них говорити.   
 На початку лютого відбулося 
перше засідання першого складу 
Синоду. Серед його членів переважна 
більшість представників колишньої 
церкви Київського патріархату. Це не 
всіх влаштовує. У розмові з 
«Главкомом» владика Макарій 
бідкався, що нібито була 
домовленість про певне квотування у 
Синод від кожної з трьох колишніх 
церков, якого ви не дотрималися. То 
про що домовлялися? 

 Домовлялись зі Вселенським 
патріархом, що обов’язковими 
постійними членами Синоду повинен 
бути патріарх Філарет, митрополит 
Макарій і митрополит Симеон. А інші 
архієреї на вимогу грецької сторони 
повинні почергово займати місця у 
священному Синоді. Митрополит 
Епіфаній обрав склад Синоду як 
тимчасовий на один чи півтора року. А 
після цього часу повинні прийти інші, по 
черзі зі всього єпископату Православної 
церкви. Ось такий нам запропонували 
порядок греки.   
 Це не значить, що такий порядок нас 
задовольняє. Мене особисто не 
задовольняє. І тому ми повинні на 
наступному Помісному соборі провести 
засідання і прийняти Статут Української 
православної церкви. Не Київської 
митрополії в складі 
Константинопольського патріархату, бо 



 
 

 

Вікаріат Помісної Української Православної Церкви в США та Канаді         5-кві-19   Рік XXI Число 392  c.  11 

 

ми зараз користуємось цим Статутом, 
грецьким Статутом. Нам як 
автокефальній церкві треба мати свій 
український Статут, який маємо 
затвердити на Помісному соборі. Тому 
ми чекаємо скликання Собору УПЦ, на 
якому треба прийняти  Статут нашої 
церкви.    
 Чим він відрізнятиметься від так 
званої грецької редакції, якою зараз 
послуговується Українська 
православна церква? 

 Найголовніше – змінити кількість 
постійних членів Синоду. Потрібно не 
три, як зараз, а більше, десь 12. Для 
інших залишиться можливість почергово 
бути тимчасовими членами Синоду. 
Постійними членами Синоду мають бути 
авторитетні архієреї з різних регіонів, з 
Центру, Заходу, Сходу, Півдня і Півночі. 
Щоб вся Україна була представлена в 
Синоді постійними членами, тобто так, 
як у нас було до цього часу в Київському 
патріархаті. І так, до речі, було в 
українській церкві до розділення, саме 
такими були порядок і традиція, які не є 
новими для нас.   
 За положеннями Статуту і умовами 
Томосу предстоятель Української 
церкви може визначати кандидатури 
до Синоду, керуючись принципом 
старшинства хіротонії (висвячення у 
єпископи). Але у першому складі 
Синоду відсутні багато архієреїв, 
висвячених раніше за тих, кого 
обрали. Зокрема, вищезгаданий 
владика Михаїл у розмові з 
«Главкомом» скаржився, що саме він 
за хіротонією мав бути обраний до 
Синоду. То за яким принципом 
сформований Синод?  
 Як я вже сказав, традиція, яка 
склалася в українській церкві, це 
стосується, до речі, і Московського 
патріархату, полягає в тому, що члени 
Синоду представляють регіони. Це по-

перше. По-друге – авторитетні архієреї. 
У хіротонії він може бути і найстарішим, 
але насправді нездатним керувати. У 
нас є такі архієреї і не один. Служать 
вони довго, але не мають певної 
здібності. Такі не можуть керувати всією 
церквою. І принцип цей по старшинству 
в хіротонії – не вірний. Церква цим 
ніколи не керувалась. Вона ставила 
молодих предстоятелів, а старі сиділи у 
своїх єпархіях і далі не рухались. 
 Ви радили предстоятелю кого 
кликати в Синод?   
 Поки що ні. Це все його кандидати. 
 У Статуті чітко не вказується, як 
довго має діяти нинішній тимчасовий 
склад Синоду. Коли чекати на 
ротацію, за яким принципом вона 
відбуватиметься?  
 Порядок має бути таким: спочатку 
скликати Помісний собор, на ньому 
прийняти Статут Української 
православної церкви. В цьому статуті 
весь цей порядок має бути записаний. І 
тоді вже на підставі Статуту обирати 
Синод. Але ще раз підкреслю: у Синоді 
повинні бути представлені всі регіони 
України як серед постійних його членів, 
так і серед тимчасових.  
 Це означає, що інші єпископи, той 
же владика Михаїл чи владика 
Климент із Криму, які за нинішнім 
Статутом відповідно до старшинства 
хіротонії мали би стати основою 
другого складу Синоду, можуть до 
нього і не потрапити, не дочекатися 
своєї черги?    
 Можуть і не дочекатися, так і помруть 
(посміхається). Ми вже за ці минулі 
роки все пройшли і не один раз. Тому 
для нас це не є чимось таким новим, 
незвичайним. Ми за цим правилом жили 
більше 25 років.   
 Як ставиться Вселенський 
патріархат до того, що Україна хоче 
змінити  Статут, який погоджений з 
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Константинополем?   
 Вони нам сказали так: поки 
приймайте цей Статут, який ми вам 
пропонуємо, а коли отримаєте Томос, ви 
автокефальна церква і ви приймайте 
такий Статут, який потрібний вам. 
 Тобто обмежень і конфлікту 
немає?    

 Ні. Ми діємо законно, не проти 
Вселенського патріархату. Ми вдячні 
Вселенському патріарху за те, що він 
зробив. Але якщо ми автокефальна 
церква, то ми повинні діяти в інтересах 
своєї церкви, свого народу і своєї 
держави.     
 З вашого дозволу дозвольте 
повернутися у день надання Томосу 
Українській церкві в Стамбулі. На 
урочистій події були присутні багато 
відомих людей. Серед них був Віктор 
Ющенко. Яка його роль в наданні 
автокефалії Українській церкві? 

 Велика його роль. Коли він був 
президентом, активно допомагав церкві 
отримувати Томос. Він зустрічався зі 
Вселенським патріархом, посилав туди 
своїх представників. Дійшли до того, що 
Вселенський патріарх погоджувався 
прийняти українську церкву до складу 
Константинопольського патріархату. 
Тобто щоб ми були не автокефальною 
церквою, а частиною 
Константинопольського патріархату. Але 
ми на це не погодились. Я пам’ятаю як в 
цій залі я зібрав всіх архієреїв, 
запросили Віктора Ющенка і йому 
сказали про те, що нас не задовольняє 
статус бути визнаною церквою, але в 
складі Константинопольського 
патріархату. І тому тоді все зупинилося. 
Він робив дуже багато. Але Петро 
Порошенко зробив те, що ми хотіли. А 
ми хотіли стати автокефальною 
церквою. І Вселенський патріарх 
погодився з Порошенком і з нами, 
архієреями. Та дехто каже, що тут 

держава втрутилась. Держава не 
втрутилась, вона допомагала. А 
зверталися ми, всі архієреї Київського 
патріархату, Автокефальної церкви і 12 
архієреїв Московського патріархату. 
Тобто ці звернення свідчать про те, що 
церква зверталась, а звернення 
президента – це допомога. А чому 
президент допомагав, церква ж 
відокремлена від держави? А тому що 
без незалежної церкви не може бути 
незалежної держави. Тому, турбуючись 
про державу, про її незалежність, він 
допомагав церкві стати незалежною. І 
якби в Україні не відбулося розділення у 
1992 році на Харківському соборі і 
церква була б єдиною, то війни цієї б не 
було. У Путіна не було б підтримки в 
Україні з боку церкви і суспільства. А раз 
не було би підтримки, він би не 
наважився нападати. А так, у нього є 
підтримка з боку Московського 
патріархату. Ющенко це розумів і ще 
більше зрозумів Порошенко.  
 У Стамбулі був присутній і 
бізнесмен Олександр Петровський. 
На фотографіях його можна побачити 
поряд зі спікером парламенту 
Андрієм Парубієм, і з митрополитом 
Епіфанієм. Наскільки важливою і чим 
саме є ця людина для УПЦ? 
 Важливий, як і кожен меценат. Його 
роль мецената, а меценати не керують 
церквою. Якщо якийсь меценат хоче 
керувати церквою, то ми таких 
меценатів відсікаємо.   
 А такі вже були?    
 Були, в Московському патріархаті. 
При мені ніхто з меценатів не 
наважувався керувати нашою церквою.
 У Олександра Петровського 
неоднозначна репутація. Йому 
приписують кримінальне минуле. Чи 
може це негативно позначитись на 
авторитеті нової церкви? 
 Якщо церква буде керуватися його 



 
 

 

Вікаріат Помісної Української Православної Церкви в США та Канаді         5-кві-19   Рік XXI Число 392  c.  13 

 

волею, то тоді це позначиться на її 
авторитеті. А якщо його бажання і волю 
церква буде ігнорувати, якщо вони не 
корисні для церкви, то це не вплине на 
неї. В Україні багато меценатів. Одні 
приносять церкві користь, а інші хочуть 
керувати нею.   
 Тобто пан Петровський приносить 
більше користі церкві?  
 Поки що я не бачив, щоб він приніс 
шкоду церкві. Яка в нього репутація, це 
його справа. А шкоди він для церкви 
поки що не приніс, тому що ми не 
давали йому цього зробити.  
 В одному з останніх інтерв’ю 
митрополит Епіфаній зазначив, що 
вже понад 400 парафій перейшли з 
Московського патріархату до 
помісної церкви. Але ж це з 12 тисяч 
їх загального числа. Ви на який 
результат насправді розраховували?
 Ми розраховуємо, що переважна 
більшість, більше 2/3 повинні перейти з 
церкви Московського патріархату до 
УПЦ. І це буде обов’язково. Це 
відбудеться чи за три роки, чи за п’ять, 
або і 25, але це відбудеться. Просто 
тому, що існуватиме українська 
держава. А існувати вона не зможе, 
якщо не буде єдиної православної 
церкви. І тому, хто б не був президентом 
України, його завдання зберігати 
незалежність держави. А раз він буде 
зберігати незалежність, йому треба буде 
на когось спиратися. На церкву. І тому 
президенти дбатимуть про те, щоб в 
Україні була одна незалежна 
православна церква. Це не значить, що 
у нас в Україні тільки православна 
церква. Є і греко-католики, і римо-
католики, і протестанти, і юдеї, і 
мусульмани. Але провідною, 
найбільшою в Україні є православна 
церква. І тому на неї більше 
покладається ця нелегка місія. 
Звичайно, велику роль відіграє і греко-

католицька церква, тому що вона 
охоплює 9% населення України. 
 Мета Української церкви - 
об’єднання, як цього досягти, якщо 
представники Московського 
патріархату не йдуть ні на який 
контакт? Яким ви бачите це 
об’єднання, що саме може бути 
предметом переговорів з церквою 
Московського патріархату? 

 Справа в тому, що сьогодні вони не 
згідні, а завтра будуть згідні. У 1992 році 
ніхто не вірив, що Україна отримає 
Томос про автокефалію. Так і тут, я 
переконаний на 100%: об’єднання буде. 
Але коли – не знаю. Прийдуть і архієреї, 
і духовенство, і парафіяни в єдину 
Прийдуть тому, що вони живуть в 
українській державі.  
 Що може бути каталізатором для 
об’єднання?  
 Каталізатором є те, що Російська 
церква в Україні не може називатися 
українською – згідно з прийнятим 
Верховною Радою законом. Це по-
перше, і це допомагає. По-друге, є закон 
про обрання кожною релігійною 
громадою свого центру. До останнього 
часу не було докладного механізму, але 
тепер він є завдяки Верховній Раді. Це 
теж сприяє об’єднанню.  
 Церква Московського патріархату 
обвинувачує державу у втручанні. 
Нібито з облдержадміністрації 
спускається лист керівникам 
райадміністрацій із зобов’язанням 
провести парафіяльні збори із тим, 
щоби громади виконали закон і 
змінили назву відповідно до центру 
своєї релігійної організації. Чи відомі 
вам такі факти?    
 Держава сприяє – це факт. Так само 
як президент сприяв отриманню Томосу. 
Але держава сприяє так, як це робив 
президент, зі своїх державних позицій, 
захищаючи себе. Повинен президент 
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захищати державу? Всі скажуть, що він 
повинен. А яким чином? А ось таким 
чином, яким він це робить. Влада на 
місцях повинна сприяти об’єднанню 
українського суспільства чи ні? Чи вона 
повинна розділяти суспільство? 
 Але держава і церква роз’єднані, де 
ця межа між втручанням і 
сприянням?   
 Так, роз’єднані. Церква ж не 
втручається в політику, а держава не 
втручається у внутрішнє життя церкви. Я 
знаю, коли вона втручалась, знаю як 
діяла радянська влада і як діє теперішня 
влада. Це діаметрально протилежне 
ставлення до церкви. Якщо в радянські 
часи була повна залежність церкви від 
держави, то зараз ми маємо повну 
свободу. Але не треба забувати, що 
церква - це народ, а народ - це держава. 
Тому церква впливає на державу, але 
морально, а не втручається у її 
внутрішні справи.  
 Московський патріархат закидає 
українській державі те, що вона стає 
на бік однієї з церков. 

 Звичайно, держава стоїть на боці тієї 
церкви, яка підтримує її. Вона на боці не 
тільки православної церкви, а й на боці 
греко-католицької церкви, і римо-
католицької, і мусульман, і юдеїв. Вона 
на боці всіх, хто підтримує державу і 
проти тих, хто діє проти держави. 
 Тобто ви вважаєте законним, якщо 
держава такими листами зобов’язує 
чиновників впливати на парафії?  

 Я в цьому нічого поганого не бачу. Це 
заклик виконувати закон.   
 З січня минуло року, коли 
Українська церква отримала 
автокефалію, жодна помісна церква 
УПЦ поки не визнала. В чому 
затримка?      
 В тому, що Москва впливає на всі 
церкви, аби вони не визнавали рішення 
Вселенського патріарха про надання 

Томосу про автокефалію українській 
церкві. Наприклад, Антіохійська церква 
категорично заявила, що вона не 
підтримує Томос Вселенського 
патріарха. Тому що Сирія залежить від 
Росії. Ця церква повністю фінансується 
російською церквою, чи буде вона 
слухати російську церкву? Буде. От вона 
і слухає. Так само й інші. Москва 
впливає на них тим чи іншим способом.
 Та хіба ж Москва впливає на 
більшість?    

 Вона впливає на тих, хто вже зробили 
заяви, подібні на заяву Антіохійської 
церкви. Але нас це не турбує і не 
повинно турбувати. Тому що наше 
завдання - об’єднати українське 
православ’я в єдину церкву. Коли ми 
цього досягнемо, хочуть вони чи ні, а 
змушені будуть визнати нашу церкву. 
Тому що вона буде другою після 
російської церкви. І більшою за інші 
православні церкви. 
 

 

НА РОЗДУМИ ТА РІШЕННЯ 

Послання Всеукраїнської Церковної 
Ради до Його Блаженства 
Царгородського Патріарха Василія  ІІІ з 
13 лютого 1926р. 
Низче подаємо уривок листа підписаним 
Митрополитом Василем Липківським і  
іншими членами Ради. 
 
«З точки погляду Православного 
розуміння церква, автокефалія церкви 
не є дар патріарха, чи царя, чи іншого 
якого зверхника, а є власність кожного 
народу, як це ясно каже 34 апостольське 
правило, яке знає лише «церкву 
кожного народу», а не церкви кожної 
держави, й церкві кожного народу дає 
повну волю на порядкування своїм 
життям». 
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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 

Помісної Української 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 Помісної 

Української Православної Церкви в США 

та Канаді.    

 Також, можна складати Ваші пожертви 

на адресу парафіяльного управління 

або через Інтернет: 

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

 

FAMILY HISTORY 

Mitch Munson – Nina’s and Michael’s Glavtcheff 

grandson 

 A small, worn icon with a gold frame 

hangs on the wall of my Grandmother’s 

dining room. It escaped my attention 

originally, but I eventually learned that it 

depicted the Mother of God. My family is 

Ukrainian, and, although I knew little of the 

faith I was technically a part of, the 

ornately carved frame and slightly 

disproportionate figures inspired interest in 

me. I asked my Grandmother about the 

icon. At first, she seemed eager to answer 

my questions, and even tempted my 

childish intrigue with other foreign objects: 

Ukrainian money, savory foods, and 

paintings of expansive, beautiful 

landscapes. I looked at her with boundless 

curiosity, and eventually asked why she 

had left her homeland. A shadow seemed 

to pass over her face, her eyes flashed 

with fear for half a second, and she looked 

at my mother in some strange plea for 

help. My mother obliged, and, despite my 

protest, bought up some other 

uninteresting subject. The source of my 

Grandmother’s pain, as well as the truth of 

her country’s past, did not reveal 

themselves for years to come.  

 On another visit to my Grandmother’s 

house, she seemed slightly less amiable. I 

had grown more thoughtful, and, to my 

shame, more morose. I suppose she saw 

this and figured I was emotionally 

maturing, since she gave me a thick 

packet, around twelve pages long, entitled 

https://www.gofundme.com/UOCKPcathedral/donate
https://www.gofundme.com/UOCKPcathedral/donate
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in large, bold letters: The Voice Recording 

of Ivan …., I was confused at first, but as 

began reading it became more clear. The 

speaker was my Great Grandfather, who, 

in broken English, describes tha hardships 

he and his family endured during rthe 

Holodomor, a Ukrainian genocide 

committed by the Soviet Union in 1932 and 

1933. He starts off simply, with a brutal 

incident surrounding a man he knew 

named Yuhym. At that time, starvation ran 

rampant throughout the entire country, and 

horse-drawn wagons carried the corpses 

off the streets to be driven to a local ravine. 

Yuhym, exhausted and malnourished, 

collapsed onto the street. He was 

mistakenly picked up, thrown into ravine, 

and left for dead. Miraculously, he crawled 

out of the rotting mass of corpses, and 

lived off animal feed he stole from a 

collectivized farm for a month. Eventually, 

once he had gathered enough strength, he 

stumbled in the direction of the town where 

his family lived. When he returned, Yuhym 

found his wife and children dead from 

hunger---unburied, abandoned. He was 

struck by grief, and shared his dreadful 

experiences with his neighbors during a 

commute to work. This, however, 

constituted as speaking against the Soviet 

government, and he was shot and killed by 

the secret police after he was overheard by 

an informant. I read on, silently, in horror. 

Several stories of similar content followed. 

I no longer looked to my Grandmother for 

explanations. I understood her grief, as 

well as her limitless gratitude.  

 That icon on the wall, that once 

represented a simple cultural disconnect, 

now fills me with immeasurable hope every 

time I see it. My Great-Grandfather, and 

others like him, withstood suffering that is 

simply unimaginable to me. Yet he carved 

his way forward and set up such a 

prosperous life for me and my family. I 

never knew him, but his faceless figure 

inspires me to bear my struggles with 

acceptance and faith. 

 

 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 392-е число нашого видання.  

Сердечно дякуємо жертводавцям на 

видавничий фонд “Інформаційного 

Бюлетня”:                                          
26,160 Марія і бл.п. Іван Гнип                                                               

12,500 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 бл.п.  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                            
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1,010 Ольга і Василь Карпенко, бл.п.Людмила і бл.п. Петро 

Доброноженко, Євгенія і бл.п. Осип Головацький                                                                      

950 бл.п. Антоніна і Леонід Гусак, Анна і бл.п. Тихон 

Кульбіда, Ніна і Михайло Ґлавчеф, Валентина і бл.п. Андрій 

Опанащук                                                                                       

920 Галина і бл.п. др. Михайло Воскобійник                               

910 бл.п. Надія і бл.п. Анатолій Фалько,                                              

900 Марія і Петро Новик, Віра і Юрій Капустянські                                                                             

856 Александра і Віктор Братків                                                      

850 Ольга і бл.п. Юрій Вермонт, Лідія і др. Петро Шаєнко                                                                          

840 Віра Самодіна   

800 бл.п. Стефан і бл.п.Тамара Фаберовська                          

780 «САМОПОМІЧ» Українсько-Американська Федеральна 

Кредитова Спілка - Чикаго                                                                

770 Парафія Святої Тройці - Норт Роялтон, Огайо                         

760 бл.п. Юрій Сиволап                        

750 бл.п. Людмила і бл.п. Євстахій Мазяр                                

745 Лідія Овечко                                                                               

720 Соня Ґавірко, бл.п. Таня і бл.п. Яків Сененко                         

700 бл.п. Надія Лотоцька, бл.п. Леся і бл.п. Микола Дудка                                                                                        

660 бл.п. Марія і Микола Андріянів                                          

651 бл.п. Катерина Васильченко   

650 Ольга Петрончак, Петро Корнієнко                                            

615 бл.п. Іван і Сусана Білобронь                                                                              

610 Андрій Загура                                                                             

605 бл.п. Юрій Шеляк                             

600 Леся Татарко, Ukrainian National Federal Credit Union - New 

York                                                                                                        

580 Євгенія Громницька                              

570 бл.п. п/м. Олена і бл.п. архєп. Степан Біляк                                                                                  

550 Валентина і Володимир Мантика, Леся і бл.п. Іван 

Мельник,                                                                                     

525 бл.п. Галина Білоус                                                                  

500 Парафія Св. Михаїла, Юніондейл, “О.Л.”, Стефан 

Матковський, бл.п. Марія і бл.п. Михайло Сущенко, Марія і 

Василь Краснобрижий, Оля Лак, Наталія і Арнольд Бірко                                                                                             

480 Анна Боровик                                                

475 Валентина і Микола Міщенко    

470 п/м Валентина i прот. Віктор Полярний                                         

460 бл.п. Александра і бл.п. Михайло Ґабер                                                    

450 Ліда і Тарас Кохно, Алла і бл.п. Ігор Черний                                                                   

400 Віра і бл.п.Василь Швець, Ярослав Сидоренко, Леся і 

Юрій Мацик, бл.п. Олександра і Василь Дорошенко                                                                       

390 Елізабет і Микола Ляшенко   

385 бл.п. Анна і Петро Макуха   

375 Афанасія і Михайло Рачкевич   

365 Віра і бл.п. Василь Масланчук   

360 Наталка і бл.п. Антін Угляр   

350 Микола Сороколіт, Лариса і др. Анатолій Вальков, Ольга 

Фрит                                                                                               

345 Ліліана і Григорій Гнип                                                                

330 Любов і Борис Журa, Марія Кравець                             

325 Марія і Микола Барнай     

305 Христя і Ярослав Верещак   

300 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 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 
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Бюлетень. Виписувати чеки на: St. 

Andrew Ukrainian Orthodox Church 

 

                                                   

 

 

 

 

ГРОМАДА СВЯТОГО АНДРІЯ ПОМІСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В США ПОСТІЙНО ПІДТРИМУЄ 

УКРАЇНСЬКІ ЗБРОЙНІ СИЛИ 

БО МИ БУЛИ, Є І БУДЕМО НАЗАВЖДИ НЕВІД’ЄМНОЮ 

ЧАСТИНОЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ
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НА ЗАГАЛЬНИХ РІЧНИХ ЗБОРАХ 31-БЕРЕЗНЯ 2019 р. ОБРАНО 

УПРАВУ ГРОМАДИ СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРІЯ 

ПЕРВОЗВАНОГО У СЛІДУЮЧІМ СКЛАДІ 

Настоятель 
Сотрудник 
Почесний Голова 
 
Еkзекутива 

 
Голова 
1-ий Заступник 
2-ий Заступник 
3-ий Заступник 
Секретар 
Скарбник 
Заст. Скарбник 
Фінансовий Секретар 
 
Члени Управи 
 
Культурно-Освіт/ Орган. 
Староста 
1-ий Заст. Староста 
2-ий Заст. Староста 
Паламар 
Господар 
Член 
Член 
Член 
Член 

Мит. Прот. Віктор Полярний 
Ієрей Михайло Лещишин 
Др. Василь Трухлий 
 
 
 
Іван Яресько 
Др. Марія Коркач-Ґрошко 
Ярослав Сидоренко 
Віталій Доскочинські 
Марія Коркач-Ґрошко 
Микола Сідельник 
Володимир Басараб 
Ірина Доскочинська 
 
 
 
Мар'яна Покотило 
Юрій Горб 
Василь Булик 
Віктор Клепич 
Віталій Бручко 
Микола Сідельник 
Микола Кочерга 
Ліда Трухла 
Валентина Сідельник 
Ярослав Ворожбит 
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Член 
Член 
 
Прицерковні Організації 
 
Голова Церковного Хору 
Голова Сестрицтва 
Голова Братства 
 
Контрольна Комісія 

 
Голова 
Член 
Член 
Член 
Член 

Віталій Скочиліс 
Олександер Чорній 
 
 
 
Тарас Руденко 
Вакатне 
Ярослав Сидоренко 
 
 
 
Мирослав Почтар 
Марія Слобідська 
Ірина Слюсаренко 
Ярослав Сидоренко 
Микола Скиба 

 


