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Пасхальне послання Предстоятеля Помісної Української
Православної Церкви
Дорогі брати і сестри!
Христос воскрес!
Ці короткі слова звичного зараз для
нас християнського вітання насправді
зосереджують у собі зміст нашої віри,
тому не випадково вони були сповіщені
не людиною, але ангелом, так само, як
не
людиною
було
засвідчене
народження у світі Сина Божого. Рановранці жінки-мироносиці прийшли до
гробу, щоб за звичаєм оплакати
Померлого та намастити Його тіло

пахощами, але плач їхній змінився
радістю, коли почули від ангела такі
слова: «Ви шукаєте Ісуса розіп’ятого.
Його нема тут – Він воскрес, як
сказав» (Мф. 28: 5 – 6).
Чому вітання «Христос воскрес!» і
відповідь «Воістину воскрес!» можна
справедливо називати зосередженням
нашої віри?
Тому, що цими словами найперше
сповідується, що Господь воістину
воплотився від Духа Святого і Марії
Діви і став людиною, в усьому подібною
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до
нас,
окрім
гріха,
тобто
стверджується, що боговтілення було
не символом чи метафорою і що Сам
Син Божий не примарно чи у видінні
з’явився серед людей, але воістину
прийняв людську природу і став на віки
також і Сином Людським. І як подібний
до нас Він, за пророчим свідченням
святого Ісаї, «узяв на Себе наші немочі
і поніс наші хвороби; а ми думали, що
Він
був
уражений,
покараний
і
принижений Богом. Але Він укритий
ранами був за гріхи наші і мучимий за
беззаконня наші; покарання світу
нашого було на Ньому, і ранами Його
ми зцілилися» (Іс. 53: 4 – 5). Прийнявши
людську природу, уражену дією зла і
підвладну смерті, Син Божий зціляє її,
очищає, оновлює, освячує людину і
знищує ворога – саму смерть (1 Кор.
15: 26).
Радісним
вітанням
ми
також
сповіщаємо свою віру в те, що Христос
справді
став
родоначальником
оновленого людства – новим Адамом:
«Бо як смерть через людину, –
говорить апостол Павло, – так через
людину i воскресіння мертвих. Як в
Адамі всі вмирають, так у Христі всі
оживуть» (1 Кор. 15: 21 – 22). Через
гріхопадіння прабатьків Адама і Єви дія
зла, тління і смерть увійшли в людську
природу. Через народження по плоті цю
підвладність злу і смерті Адам передав
також своїм нащадкам – усім людям.
Якщо від першої людини залежало, чи
слухати заповідь Божу і зберегти
безсмертя, чи порушити Божу волю і
стати підвладною злу і смерті, то всі
нащадки Адамові приречені зазнати
смерті. Однак Бог не полишив людину
в такому стані, хоч і обрала вона цей

стан сама, згрішивши та підкорившись
злу, а з великої любові до Свого
творіння послав у світ Єдинородного
Сина, «щоб, – як свідчить Євангеліє, –
усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а
мав життя вічне» (Ін. 3: 16).
Не від нас залежить дія смерті в
людській природі, тому і помираємо,
хоч і не бажаємо цього, але й не від нас
залежить і воскресіння, бо його
звершив Господь Ісус Христос для
всього людства через Своє власне
воскресіння. Як через підвладність
людської природи
злу і смерті
помирають і грішники й праведники, і
віруючі й невіруючі, так і воскреснуть,
згідно зі Словом Божим, усі люди – і
праведні, і грішні.
Не від нас залежить, що ми смертні,
але від нас залежить, як ми
використаємо час нашого життя: для
добра чи для зла. Так само не від нас
залежить, що ми всі в останній
великий день земної історії – день
Другого
пришестя
Спасителя
і
Страшного суду – воскреснемо, але від
нас залежить, чи воскреснемо ми для
блаженного вічного життя з Богом,
яке приготовлене для тих, хто
виконує Його волю, любить Бога і
ближніх, чи воскреснемо для осудження
на вічні муки, які чекають на
противників Божих.
Наше вітання, яким ми звикли
прославляти Воскресіння Христове, є
також і закликом до кожного: якщо
Христос воскрес, то й ми воскреснемо,
а якщо ми воскреснемо, то маємо
потурбуватися, щоб ми воскресли для
блаженної вічності, а не для осудження
за вчинене нами зло.
Зі
звісткою
про
воскресіння
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Спасителя
також
пов’язані
два
заклики, зосереджені у перших словах,
що їх від Самого Господа Ісуса Христа
почули жінки-мироносиці, – «Радійте!»
(Мф. 28: 9) і «Не бійтеся!» (Мф. 28: 10).
Скорботи світу цього, страждання,
засилля
зла,
невпевненість
у
майбутньому – все це пригнічує
людину, спонукає до зневіри та
розпачу, але воскресіння Христове
повертає нам радість та відганяє
страх. Сам Спаситель заохочує нас не
боятися сили зла, а переможно
протистояти йому: «У світі зазнаєте
скорботи, – каже Він, – але мужайтесь:
Я переміг світ» (Ін. 16: 33).
Ось так багато змісту є, здавалося
б, у коротких і простих словах нашого
взаємного вітання! Через них ми
стверджуємо нашу віру в Бога, віру в
істинне пришестя у світ Сина Божого,
в Його перемогу над злом і смертю та
в наше власне воскресіння з мертвих.
Все це спонукає нас до виконання
заповідей Божих, до примноження добра
та боротьби з гріхом і в самих собі, і в
навколишньому світі.
Дорогі брати і сестри!
Розділяючи
з
Вами
великодню
радість, я вітаю всіх Вас зі світлим
Воскресінням
Христовим,
зі
спасительною Пасхою Господньою!
Вітаю зі святом Главу Української
держави Петра Порошенка, Верховну
Раду України, Український уряд. З
відчуттям
особливої
вдячності
спрямовую
наші
спільні
вітання
українським воїнам, які зі зброєю в руках
мужньо протистоять агресору та
захищають мир. Ми щоденно молимося
за Вас і впевнені, що завдяки вашому
жертовному
служінню
Україна

наближається
до
перемоги
і
справедливого миру.
Від золотоверхого Києва тепло нашої
любові та вітань, наші молитовні
побажання ми надсилаємо тим, хто
святкує Великдень в умовах окупації, за
гратами полону чи несправедливого
ув’язнення. Ми просимо в Господа
захисту, миру і свободи для кожного з
Вас.
Зі світлим Христовим Воскресінням
сердечно вітаю всіх православних
християн України – як дітей помісної
Української Православної Церкви, так і
тих, хто дотепер ще не має єдності з
нею, хоча і сповідує разом з нами одну
віру. Наші серця і братня любов
відкриті до всіх Вас, хто бажає блага
Церкві та Україні. І ми віримо, що як
Господь благословив буття помісної
Церкви українського народу, так
благословить і звершить єднання
навколо престолу Київського всіх
православних України.
Вітаю з Великоднем усіх християн
України й увесь наш народ. Нехай
Господь надихне серця наші в любові
разом будувати краще майбутнє
Батьківщини,
відкидати
спокуси,
протистояння
і
ворожнечу,
а
утверджувати правду, порозуміння і
суспільний мир.
Вітаймо один одного, сповіщаймо
ближнім і далеким перемогу Божу над
гріхом,
злом
і
смертю,
бо
воістину, Христос воскрес!
Епіфаній,
Митрополит Київський і всієї України
Пасха Христова,
2019 р.,
м. Київ
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ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ СВЯТІЙШОГО ПАТРІАРХА КИЇВСЬКОГО
І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ ФІЛАРЕТА
преосвященним архіпастирям,
боголюбивим пастирям, чесному чернецтву
та всім вірним Помісної Української Православної Церкви
Дорогі брати і сестри!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Скільки радості й духовної сили ми
вкладаємо в ці два слова! З яким
духовним піднесенням ми повторюємо
їх у ці пасхальні дні! Пасха, або
Воскресіння Христове, це – свято життя,
яке торжествує перемогу над смертю.
Православну
Церкву
справедливо
називають
Церквою
воскреслого
Христа. І це справді так, бо в перемозі
над смертю, тобто у воскресінні
мертвих,
ми
бачимо
найбільше
виявлення нашої віри. Православна
Церква
урочисто
співає:
«Смерті
святкуємо умертвіння, пекла знищення,
іншого, вічного життя початок…». Ці
натхненні
слова
пасхального
богослужіння
розкривають
причину
нашої радості.
Чому воскресіння Христове має для
нас таке значення? На це запитання
чітку і ясну відповідь дає апостол Павло,
який каже: «Якщо Христос не воскрес,
то віра наша марна» (1 Кор. 15: 17). Але
Христос справді воскрес. Інакше й бути
не могло, бо неможливо було, щоб
смерть утримала Владику життя. Своїм
воскресінням
із
мертвих
Христос
переконливо довів, що Він є Бог, Який
з’єднався з людською природою. Його
вчення – Божественне одкровення,
тобто абсолютна істина, яка ніколи не
змінюється.
Віра у воскресіння Христове навіть у
серцях апостолів народжувалась у
муках сумніву. Апостоли, безперечно,
визнавали Ісуса Христа Сином Божим,

але вони спочатку не змогли зрозуміти,
задля чого їхньому Учителю треба було
помирати, щоб після смерті знову
ожити. В їхньому уявленні воскресіння
Христа перебувало в суперечності з
Його смертю. Вони могли думати
приблизно так: хіба Той, Хто зціляв
безнадійно
хворих
та
воскрешав
померлих, не може Сам уникнути
смерті? Ще не просвічені Духом Святим
ученики Христові не могли зрозуміти, що
головним ворогом вічного життя і
Царства Божого є смерть, що без смерті
Ісуса Христа, так само, як і без Його
воскресіння, не могло бути перемоги
над смертю.
Воскресіння Христове є початком
загального воскресіння. Яке ж значення
це має для кожного із нас і взагалі для
всього людства? Без воскресіння
мертвих і покаяння, і прощення гріхів
боротьба з людськими пороками, хоч би
й мала певну вартість, але, зрештою,
закінчувалася б нічим. Без воскресіння
вчення Ісуса Христа залишалося б
творінням людського розуму, вченням
простого смертного, тому апостол
Павло і говорить: «Якщо Христос не
воскрес, то і проповідь наша марна. […]
Ми ще залишаємось у гріхах наших» (1
Кор. 15: 14 – 17).
Яке
значення
має
воскресіння
Христове для кожного із нас і взагалі
для всього людства? Воскресіння
Христове міняє спосіб і образ земного
життя кожної людини, кожного з нас.
Воно переконує нас у тому, що ми не
тимчасові, а вічні. Воскресіння Христове
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утверджує нас у вірі, що людське життя
не обривається, як нитка, а воно
сповнене глибокого змісту і значення. У
воскресінні
Христовому
міститься
джерело всілякої радості, до якої
причетні всі люди. Ось чому в
пасхальних піснеспівах Церква закликає
нас до радості. Вона взиває: «Радій нині
і веселися Сіоне…»; «Через Хрест
прийшла радість усьому світові…»,
«Радісно обіймімо один одного…». З
особливим
натхненням
ми
часто
повторюємо слова пророка Давида:
«Цей день, його ж створив Господь,
радіймо і веселімось у нім» (Пс. 117: 24).
У багатьох із нас може виникнути
запитання: чи можна радіти, коли на
Сході України йде війна, коли люди
страждають, коли в багатьох немає даху
над головою? Чи можна радіти, коли
багато людей живе в тяжких умовах,
коли навколо стільки неправди?
Звичайно, зло і гріх ніколи не
приносили і не принесуть радості. Зі
злом треба боротися. Гріх треба
викорінювати, насамперед із особистого
життя, але і в земному житті Господь
посилає нам радість. Ми радіємо з того,
що завдяки самовідданості і жертовності
наших кращих синів і дочок Україна
зберегла свою державність, що піднявся
волонтерський рух як виявлення любові
до ближніх і до своєї Батьківщини.
Ми радіємо, що Помісна Українська
Православна Церква отримала томос
від
Вселенського
патріарха
про
автокефалію і почався рух із об’єднання
всього українського православ’я.
Ми радіємо, коли бачимо перемогу
правди над неправдою. Мученики в усі
часи терпіли тяжкі страждання, але ці
страждання закінчувалися перемогою
мучеників над своїми гонителями.
Церква Христова страждала від
державного радянського безбожжя, а
тепер радіє, що має свободу. В терпінні

скорбот Господь закладає радість.
Запорукою вічної радості є воскресіння
Христове.
Своїм воскресінням Христос дає нам
силу для боротьби з гріхом і воскрешає
наші душі. Віра у воскресіння з мертвих
надихає нас на самовіддане служіння
Богу і Церкві, своєму народу й
Українській державі в ім’я любові до
Христа Спасителя і людини. Христос,
Який подолав смерть, має владу і над
нашими
бідами,
скорботами
і
труднощами. Він попускає кризи в
людському
суспільстві,
війни
між
народами. Він і припиняє їх і посилає
перемогу, але для цього треба
навернутися до Бога всім своїм життям.
Він хоче, щоб усі люди увірували в
Нього, змінили свій неправедний спосіб
життя і ввійшли у вічне блаженне життя.
У ці святі радісні пасхальні дні вітаю
вас,
преосвященні
архіпастирі,
боголюбиві пастирі, чесне чернецтво,
улюблені брати і сестри, зі святом
Воскресіння Христового. Вітаю з Пасхою
Христовою
Президента
України,
Верховну Раду України, Український
уряд, наших славних захисників –
Збройні сили України, які не шкодують
свого життя заради любові до своєї
Батьківщини.
Вітаю
з
нашим
найбільшим
християнським святом весь український
народ і всіх українців, які перебувають
за межами України – в Європі, Америці й
Канаді, Латинській Америці й Австралії,
на всіх континентах, але люблять
Україну й допомагають їй.
Нехай світло Воскресіння Христового
зберігає в наших серцях радість життя,
взаємну любов. Нехай Милосердний
Господь дарує нам перемогу над
зовнішніми і внутрішніми ворогами,
видимими й невидимими, нехай приведе
все
українське
православ’я
до
об’єднання
в
єдину
Помісну
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Автокефальну Українську Православну
Церкву, щоб усі ми жили в мирі, злагоді
та єдності. Ми, сини й дочки Небесного
Отця, зміцнені перемогою життя над
смертю,
натхненні
Божественною
любов’ю, обіймімо один одного і
промовмо:
ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Філарет,
Патріарх Київський
і всієї Руси-України
Пасха Христова,
2019 рік, м. Київ

Святійший Патріарх
Київський і всієї РусиУкраїни Філарет закликав
депутатів ухвалити закон
про державну мову:
«Дорогі браття і сестри, закон про
державну мову, тобто про українську
мову, має для нас українців, для нашої
держави, дуже велике значення. Без
мови нема нації, нема народу. І тому
якщо ми хочемо, щоб в Україні
зберіглася українська нація і існувала
українська держава, насамперед треба
зберігати українську мову. Тому сили, які
виступали проти України як держави,
завжди
поневолювали
нас
через
знищення нашої української мови.
Церква
звершує
богослужіння
українською мовою для того, щоб
утвердити
в
свідомості
віруючих
необхідність молитися мовою, яку вона
розуміє. Апостол Павло сказав: "Краще
сказати п’ять слів зрозумілою мовою,
чим тисячу слів незрозумілою". Шановні
народні депутати, я звертаюсь до вас,
підтримайте
закон
про
державну
українську мову. Наш український народ

багато століть був поневоленим. І
українську мову окупанти намагались
знищити, замінити її іншою мовою, і
тому на сьогодні українська мова
потребує захисту, і прийняття закону
про державну українську мову буде
слугувати захисту української мови».

Іуди теж навчилися носити
хрести та панагії
Прот.Євген Заплетнюк
У ці дні особливо рекламують і
прославляють парафії, які скинули з
себе московське ярмо та повернулися
до канонічної та Православної Церкви
України. Користуючись нагодою і я щиро
вітаю в Українській Церкві кожну
громаду, кожного настоятеля, кожного
свого віднайденого брата та сестру.
Однак, мушу зауважити для всіх
журналістів і правдолюбців, що в цьому
заслуги не так уже й багато.
Пишу це не для того, щоб когось
образити – Боже збав! Навпаки! Я дуже
радий, що в новій спільноті тепер будуть
поєднуватися здавалося б не поєднані
особистості, різні таланти, характери та
харизми!
Бог вітає у Своєму винограднику
робітників і першої години, і третьої, і
дев’ятої й усім дає однакову плату.
Все ж, владою даною мені Фейсбуком,
хотів би висловити всю свою любов,
вдячність і повагу тим отцям і
єпископам, які віддали все, й пішли за
Українським народом і Його Церквою ще
тоді, коли це не було мейнстрімом. Коли
своєю вірою та наснагою старше
покоління отців запалювали – нас юних і
старих семінаристів, учнів та студентів,
містян і селян усієї України вірити і
надіятися всупереч усьому. Саме ті отці,
часом без храмів, освіти, богослужбових
книжок,
нормальних
облачень,
з
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саморобними
Євхаристійними
наборами, підставили свої плечі, аби на
них
дійшли
до
визнаної
світом
Православної Церкви України нові
покоління українців.
І до речі. Тільки той, хто пройшов цей
шлях з самого початку чудово розуміє,
наскільки велике значення Святійшого
Патріарха Філарета в тому, що ми
маємо нині. У тверезих людей, яких
зростила наша Церква, немає питань
чому «митрополит Філарет носить
куколь» чи «якої Церкви він патріарх».
Він носить куколь, бо його одягнув на
Святійшого український народ. Цей
куколь символ тридцятилітнього хреста і
Голгофи Святійшого та нашої Церкви!
Якої Церкви він патріарх? Нашої, рідної,
української! Тієї, яка всіх нас народила
та виховала. Без Київського Патріархату
та його патріарха ніколи б ми не
отримали Православної Церкви України,
а без Святійшого Патріарха Філарета
ніколи
б
не
відбувся Київський
Патрірахат. Тепер тепер вмикаємо
логіку і повторюємо за мною: без
Патріарха Філарета ніколи б не
відбулася Православна Церква України.
Святійший Філарет це не тільки
людина – легенда, це не тільки видатна
церковна і політична постать ХХ-ХХІ
століть. Він наш особистий Духовний
Батько, який залишиться ним до смерті.
Я не хочу порівнювати особу Святійшого
Патріарха
Філарета
з
іншими
церковними діячами. Йому просто немає
аналогів не тільки серед єпископів
України, але й світу. Це було б
абсолютного несправедливе, нечесне
порівняння.
Вплив
Святійшого
настільки
гігантський для багатьох отців, владик і
мирян, що просто відправити на спокій
людину, яка стільки для нас зробила –
було б нечесно і нерозумно. Мудрість і
духовний досвід цієї людини просто

вражає. І хоча скептики постійно
наголошують, що «дев’яносто років це
дев’яносто років», хочу сказати, що в
багатьох критиканів і в свої кращі часи
не було стільки енергії, здорового глузду
та вміння вести за собою паству. Це він
навчив нас молитися. Це він привчив
нас до богослужінь. Це він навчив нас
богослів’ю. Це він навчив нас вірити в
себе. Це він навчив нас Святим Отцям.
Це він навчив нас віддати Церкві все. Це
він навчив нас покладатися на Бога. А
когось навчив навіть інтонації на
проповідях,
міміці,
жестам,
гомілетичним прийомам. Це все, та ще
багато іншого, він – людина-легенда,
Святійший Патріарх Філарет, наш
Духовний Батько та Пастир Нації.
Немає сумніву, що в Патріарха, як
живої людини, могли бути, та й є,
особисті вади. Бо він сотворений, так
само як і ми, з плоті та крові. Інша
справа, що чимало людей не вміли та
не вміють розділяти вчинки Патріарха
Філарета – плутаючи його особисті
бачення речей та турботу на користь
Церкви. І саме тому нині, в багатьох
людей
народжується
спокуса
«погратися м’язами»: ці пси наївно
думають, що лев вже помер. Ні. Він
живий. Не треба його хоронити заживо.
При чому, нагадаю. Навіть мертвий лев
завжди буде кращий за живу собаку.
Особливо це стосується тих публічних
критиків Святійшого, хто носить хрести і
панагії: Не забувайте, хто їх вам
одягнув.
Я би дуже хотів, аби всі люди тверезо
та з максимальною духовною користю
сприйняли можливість «почати життя
з чистого листа». Забудьмо один
одному всі образи. Простімо та
обіймімося. Якщо тобі щось не
подобається з того, що роблять інші –
просто смиряйся, можливо люди знають
щось більше і краще? Можливо ти ще
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сам багато чого не розумієш? Прийде
час, і все стане на свої місця. Віддайте
суд Богу, приглушіть свої амбіції.
А поки – будемо знову й знову
дякувати Всемогутньому Богу, Який
здійснив диво – подарував нам Помісну
Церкву. Але пам’ятаймо. Найдорожче
обходяться
людям
безкоштовні
подарунки. Не сидімо склавши рук, а
кожен на своєму місці працюймо для
добра Церкви, України та спасіння своєї
душі.

"КОЛИ НАС НАЗИВАЮТЬ
БАНДЕРІВЦЯМИ, ТО МИ
ЦИМ ПИШАЄМОСЯ" –
МИТРОПОЛИТ ЕПІФАНІЙ


За словами предстоятеля, "для
декого
таке
найменування
є
лайливим, але для нас це честь"
Під час відвідування Львівського
національного аграрного університету,
випускником якого був Степан Бандера,
Митрополит Київський і всієї України,
предстоятель
Помісної
Українскої
Православної
Церкви
України
Блаженнійший Епіфаній висловив свою
думку, що українці пишаються, коли їх
називають нащадками Бандери.
"Історія університету засвідчує, зпоміж його випускників було багато тих,
які насправді, не словом, а ділом,
любили свою українську землю та її
народ. Серед них варто відзначити та
згадати генія українського національного
і націєтворчого духу Степана Бандеру.
Він є славним випускником саме вашого
університету. І коли нас називають
бандерівцями, то ми цим пишаємося", –

наголосив Митрополит Епіфаній.
"Для декого таке найменування є
лайливим, але для нас це честь. Бо
наша земля породила таких славних
героїв, які колись казали, що прийде час
і один буде казати: "Слава Україні!", а
мільйони
відповідатимуть:
"Героям
Слава!". Ми з вами дочекалися цього
часу, тому повинні радіти, що є
спадкоємцями наших героїв та маємо
можливість осягнути і продовжувати те,
що вони накреслили", – підсумував
Митрополит.

Верховна Рада прийняла
закон про мову
Верховна Рада ухвалила законопроект
«Про забезпечення функціонування
української мови як державної».
За проголосували 278 депутатів.
Згідно з ним, українською має
володіти кожен громадянин України і
всі, хто хоче отримати українське
громадянство.
Українську мають використовувати у
сфері обслуговування, в державному та
комунальних секторах, у підписах і
маркуванні товарів та послуг.
Державною мовою мають розмовляти
високопосадовці, депутати, медики,
судді, адвокати, керівники вишів.
Українська буде обов’язковою в
онлайн і друкованих ЗМІ, сайти за
замовчанням
мають
спочатку
завантажуватися українською мовою,
якщо вони мають інші версії.
Державна
мова
має
використовуватися
у
театральних
виставах, в дубляжі фільмів і на
телебаченні.
За порушення закону передбачене
адміністративне
покарання
і
кримінальна відповідальність за зневагу
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до державної мови від штрафу у 850
гривень до позбавлення волі до трьох
років.
Закон не зобов’язує використовувати
українську
мову
в
особистому
спілкуванні та релігійних обрядах.

"ПЕРЕМОГА БУДЕ НАША" —
ВЛАДИКА ФІЛАРЕТ
ВИСТУПИВ ПЕРЕД
МІТИНГУВАЛЬНИКАМИ
Після ухвалення закону про мову
Святійший Патріарх Київський і всієї
Руси-України Філарет звернувся до
мітингувальників, які зібралися під
Верховною Радою.
Патріарх Філарет привітав українців із
перемогою.
"Дорогі браття і сестри, вітаю вас із
перемогою! Ми затвердили українську
мову як державну. Нічого особливого у
цьому нема, бо кожна держава має
свою мову. Тому й Україна повинна
мати свою державну мову. І жодні
ворожі сили не переможуть нас у цьому.
Нас багато століть гнобили, нищили
українську. Але вона жива і буде жити
вовіки. Ми чекали не тільки цієї
перемоги, а й перемоги на Сході. І
перемога буде наша, тому що з нами
правда, а не з агресором", — наголосив
владика Філарет.
До активістів звернувся також спікер
Андрій Парубій.
"Ми більше не допустимо реваншу!
Ніхто і ніколи не забере в України
українську мову. Сьогодні тут — серце і
дух України. Де мова, там перемога.
Сьогодні ми отримали велику історичну
перемогу. Ми всі мали за честь цього
дня бути тут. Сьогодні мільйони сердець
українців у радості", — наголосив
Парубій.

Святійший Патріарх Філарет
привітав Зеленського В. О. з
обранням Президентом
України
Вельмишановний Володимире
Олександровичу!
Український народ на президентських
виборах
продемонстрував
високі
стандарти демократії та під час свого
волевиявлення обрав Вас Главою
Української Держави. У день інавгурації
Господь покладе на Вас велику
відповідальність за долю кожного
громадянина та країни в цілому.
Перед Богом і людьми Ви дасте
присягу усіма своїми справами боронити
суверенітет і незалежність України,
дбати
про
благо
Батьківщини та добробут українського народу,
обстоювати права і свободи громадян,
додержуватися Конституції України та
законів, виконувати свої обов’язки в
інтересах усіх співвітчизників, підносити
авторитет України у світі. Не забувайте,
що з Божої волі Ви посядете
відповідальну посаду керманича нашої
багатостраждальної української нації.
Вам утверджувати велику державницьку
справу святого Володимира Великого,
святого Ярослава Мудрого, Володимира
Мономаха, Данила Галицького, Богдана
Хмельницького, Івана Мазепи, Михайла
Грушевського, Симона Петлюри та
багатьох інших достойників, яким в
історії випадало нести нелегкий хрест
служіння нашому народу.
У зв’язку з цим хочу щиро привітати
Вас із перемогою та висловити
сподівання, що Ви будете свідомі довіри
нашого
народу
та
продовжите
державницький,
проєвропейський
і
євроатлантичний курс України. Згадані
цінності українці не один раз боронили
на Майдані, захищають вони їх і на війні
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з російським агресором.
Переважна
більшість
наших
співгромадян віддала голоси за Вас, бо
прагнула миру та більш рішучої
боротьби з корупцією.
Корупція - страшна біда, яка роками
роз’їдає нашу державу, підриває довіру
не лише власних громадян, але й
міжнародних партнерів. Сподіваюся, що
Ви матимете сили кардинально змінити
ситуацію
та
розпочнете
реальну
боротьбу з цим злом.
Вас обрали в нелегкий час, коли
продовжується російська агресія проти
України. Коли ворог не полишає
підступних планів знов затягнути нас до
новітньої
імперії,
зробити
своїми
васалами. Тому зараз нам надзвичайно
потрібна
єдність
і
національна
консолідація. Не випадково ми співаємо
в духовному гімні «Боже, нам єдність
подай».
Хочу зазначити, що українці дуже
миролюбна
нація,
що
засвідчено
унікальним у світовій історії фактом –
добровільної відмови від ядерної зброї.
Але нам мир у неволі не потрібний.
Господь створив людину вільною. І ми
повинні дорожити свободою.
«Якщо будете жити в любові, Бог буде

при вас і дасть вам перемогу над
ворогами, а як будете жити ненависно, в
суперечках, то й самі загинете, і
втратите землю ваших батьків та дідів,
що вони здобули великим трудом», повчав великий святий благовірний
князь Ярослав Мудрий.
Консолідація всіх проукраїнських і
державницьких сил в ім’я кращого
майбутнього України, кожної людини –
стане першим Вашим завданням на
посаді. І Церква та я, як Патріарх,
готовий допомагати Вам у цьому.
Переконаний, що Вам вистачить сил і
мудрості достойно виконувати покладені
на Вас функції Глави Держави, гаранта
Конституції
та
Верховного
головнокомандувача,
відстояти
національний
суверенітет,
відновити територіальну
цілісність
України та спільними зусиллями зробити
її процвітаючою і європейською країною.
Бажаю
успіхів
на
нелегкій
і
відповідальній посаді.
Закликаю на Вас Боже благословення.
З повагою
ФІЛАРЕТ
Патріарх Київський
і всієї Руси-України

ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ
21 квітня 2019 р. в Катедрі Святого Апостола Андрія Первозваного – Помісної Української
Православної Церкви прот. Віктор Полярний в сослужінні прот. Ярослава Марикота та ієрея
Михайла Лещишина звершив Божественну Літургію, а після Служби Божої
священнослужителі освятили вербу та віття, як також, окроплюючи священою водою понад
500 вірян.
До Святої Сповіді та Святого Причастя приступило більше як 150 осіб.
Дякуємо Богу за все
ДО РЕЧІ: У Катедрі Святого Апостола Андрія Первозваного священнослужителі, під час
Божественної Літургії, поминають Предстоятеля Помісної Української Православної Церкви
Блаженнішого Епіфанія Митрополита Київського і всієї України, як також правлячого
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архієрея Вікаріату Помісної Української Православної Церкви в США та Канади Святійшого
Патріарха Філарета

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 Канади.
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Також, можна складати Ваші пожертви
на адресу парафіяльного управління
або через Інтернет:
https://www.gofundme.com/UOCKPcath
edral/donate

“Чуєш брате мій, товаришу
мій, відлітають журавлі в
чужині”

Наступає болюча і сумна річниця коли
1-го травня 2017 р. в Каліфорнії
відійшов у вічність бл. п. ІВАН
ФЕДОРОВИЧ ГНИП.
З відходом у вічність Іван Федорович
залишив велику прогалину у церковному
житті Помісної Української Православної
Церкви в США та житті українського
суспільства.
Іван
Гнип,
протягом
свого
трудолюбного життя, завжди стояв на

сторожі незалежних і самостійницьких
ідеях і традицій усього українського
народу. Був вірним своїй Рідній Помісній
Українській
Православній
Церкві
Київського Патріархату до кінця свого
життя.
Велика і незамінна втрати не тільки в
Америці, як також і в Україні.
Завдяки жертвенності родини Гнипів
був
розбудований
храм
Різдва
Пресвятої Богородиці в місті Обухові, як
також їхній княжий внесок в розбудові
Помісної
Української
Православної
Церкви Київського Патріархату.
Діти і внуки родини Гнипів виховані з
правдивою любов’ю до Україниі та
плекання,
на
найвищому
рівні,
українських традицій.
Відображення Івана і Марусі - щирості,
милості і ласкавості стрічаємо на
кожному кроці їхнього життя. Честь,
хвала і подяка родині Гнип за зразок
правдивої і щирої любові до знедоленої
Батьківщини України.
Нехай американська земля буде Тобі,
дорогий брате, пухом, а Милосердний
Господь привітає Тебе словами: «Слуго
добрий і вірний. У малому ти був вірний,
поставлю тебе над великим. Увійди в
радість пана твого».
Царство Небесне і вічна Йому
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 393-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
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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
1,060 Ніна і Михайло Ґлавчеф
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, 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 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
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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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