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ХРАМОВЕ СВЯТО ГРОМАДИ 

СВЯТОЇ СОФІЇ Помісної  

Української Православної 

Церкви в Чикаго 

 

 29-го вересня 2019 у Соборі Святої 
Софії Секретар Вікаріату прот. Віктор 
Полярний у сослужіння настоятеля 
Парафії Святої Софії прот. Олексія 
Касперука, прот. Ярослава Марикота, 
прот. Михайла Васенди, прот. Василя 
Думки, ієрея Миколи Липко та ієрея 
Димитрія Бігуна звершив Божественну 
Літургію.   
 У своїй проповіді прот. Віктор 
Полярний звернувся до переповненого 
до вінця храму вірянами слідуючими 
словами: 
 «В Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.
 Христос серед нас!  
 Дорогі брати і сестри!  
 Сьогодні Громада Святої Софії 
відзначає Храмове Свято своєї 
Покровительки Святої Софії, яка в 
другому столітті  мешкала в Римі. Свята 
Великомучениця Софія була достойна 
свого імені: смиренна, цілемудра, повна 
милосердя та добрих плодів і своїх 
дочок Святв Софія назвала іменами 
трьох добродійств християнства Віри, 
Надії та Любові.   
 Читаючи про їхнє життя ми всі 
дивуємось мужності та стійкості 
блаженних отроковиць та їхньої матері. 
Здається, що подвиг Віри, Надії, Любові 
та Софії перевищує людські сили, бо 
навіть неможливо уявити, щоб хто-
небудь з нас, міг любити Бога такою 
жертвенною любов’ю, як любили Його ці 
святі. Чому мати та її діти відважились 
на подвиг?    
 Бо Господь Ісус Христос вказав нам 
шлях в Царство Небесне: «Коли хто 
хоче йти слідом за Мною, - хай 
зречеться себе самого, і візьме Хреста 

свого, та йде слідом за Мною» 
(Мф.16.24).    
 Як пояснює святитель Інокентій шлях 
до Царства Небесного має три ступні. 
 Перший ступінь вимагає відректися 
себе, тобто залишити погані думки, не 
робити і не бажати нічого через 
самолюбство, але робити все з любові 
до Бога.    
 Другий ступінь вимагає – взяти хрест 
свій.       
 А третій ступінь вимагає йти за 
Христом у всіх своїх ділах і вчинках 
наслідувати Христа. Дотримуватися 
заповідей Христових та вчення 
Спасителя Бога нашого.  
 Цей шлях не позбавлений трудностей 
та спокус. Святитель Феофан Затворник 
говорить: «Хто стане на правдивий 
шлях боговгодження, або почне при 
благодатній допомозі прагнути до Бога, 
тому неминуче буде загрожувати 
небезпека збитися на манівці, 
заблудитися і загинути.   
 Господь допускає нам 
випробовування, щоб ми здобували 
терпіння, яке має досконалу дію, щоб ми 
за словами апостола Якова були 
досконалі у всій повноті.  
 Святі Великомучениці Віра, Надія, 
Любов та їхня мати Софія відкинули 
земну славу і світські спокуси, які 
пропонував їм імператор Андріан в 
замін за відречення від Христа.  
 Не злякалися вони ні його погроз, їх не 
зламали страшні муки, але взявши свій 
хрест, вони до кінця свого земного 
пройшли шляхом страждань за Господа 
і одержали від Нього нев’янучий вінець 
слави.    
 «Немає скорботи – немає спасіння», - 
говорить преподобний Серафим 
Саровський. «Бо від скорботи – 
терпеливість, від терпеливості – досвід, 
від досвіду – надія.   
 Щира і сердечна віра є основою 
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спасіння. З вірою нероздільною з’єднана 
християнська надія. Але досконалим 
степенем християнського благочестя 
являється любов від чистого і щирого 
серця. 
  Помолимось, дорогі брати і сестри, 
святим мученицям Вірі, Надії, Любові та 
їхньої матері Софії, щоб через їх 
заступництво Господь дарував нам 
мудрість, зміцнив в серцях наших віру, 
надію і любов і зіслав силу для 
перенесення скорбот та спокус, щоб 
бувши випробовуваними, здобули вінок 
життя, який обіцяв Господь тим, які 
люблять Його.   
 Святі Великомучениці Віра, Надія,  
Любов і Свята Софія, ми зібрані 
сьогодні в цьому Божественному храмі 
вірні Помісної Української Православної 
Церкви, молимося, щоб за допомогою  
ваших молитов, Господь Бог вислухав 
наші благання та подав нам милість і 
Божу благодать і завжди в здоров’ї 
перебуваючи ми славили Тройцю 
Єдиносущну і Нероздільну. Амінь». 
 З нагоди храмового свята 
священнослужителі освятили воду, а 
вірні приступали до миропомазання 
славлячи Бога.   
 Настоятель Парафії Святої Софії – 
прот. Олексій Касперук запросив вірян 
до святочного бенкету на якому столи 
були покриті надзвичайно смачними 
стравами.     
 В єдності і святочному насторої 
лунали привіти, а діти під проводом і 
навчанням  Світлани Полякової 
вуступали з професійно опрацьованими 
українськими піснями.   
 Щира подяка сестрицям за невтомну 
працю і приготування дуже смачних 
страв, ну звичайно і напитків. Дякуємо 
отцю настоятелю прот. Олексію 
Касперуку за запрошення і дякуємо Богу 
за все. 
 

КОНФЕРЕНЦІЯ ВІКАРІАТУ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

УКРАЇНИ В США ТА КАНАДІ 
 

21-го вересня 2019 року у Катедрі 

Святого Апостола Андрія Первозваного, 

в день Різдва Пресвятої Богородиці 

священнослужителі Вікаріату звершили 

Божественну Літургію.  

 

Після богослужіння священнослужителі 
та голови громад зібралися в коференц 
залі де відбувалася Конференція 
Вікаріату. 

Молитвою «Царю Небесний» відкрито 
Збори Вікаріату. Секретар Вікаріату 
очолив засідання, а прот. Анатолія 
Басараба, одноголосно обрано 
секретарем Зборів. 
Прот. Віктор Полярний виступив з 
слідуючим звітом: 
Високопреподобні брати у Христі, 
шановні Голови Громад Вікаріату 
Української Православної Церкви 
України в США та Канаді. 
Дорогі брати і сестри! 
Cлава Ісусу Христу! 
Головна мета нашої нинішньої 
Конференції скликана, щоби одностайно 
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прийняти рішення у спілкуванні у 
наступній зустрічі з представниками 
Української Православної Церкви та 
Вселенського Патріархату. 
Після отримання Томосу ми радіємо що: 
«Свята Христова Велика Церква 
благословляє та проголошує 
Православну Церкву України канонічно 
Автокефальною», але також нас 
турбують слова: «Святіша Церква 
України», як таку, що має своєю 
кафедрою історичне місто Київ, не 
може ставити єпископів чи 
засновувати парафiї за межами 
держави; вже існуючі відтепер 
підкоряються, згідно з порядком, 
Вселенському Престолу…». 
Громади у складі Вікаріату Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату в США та Канаді 
звернулися до Блаженнійшого Епіфанія 
Митрополита Київського і всієї України з 
проханням прислати офіційний 
документ, який свідчить, що Вікаріат 
УПЦ Київського Патріархату і надалі 
залишається невід’ємною частиною 
Материнської Церкви під омофором 
Митрополита Епіфанія. 
Телефонічно Вікаріат був повідомлений, 
що Владика Епіфаній написав прохання 
до Його Всесвятості Патріарха 
Варфоломія з проханням зробити 
виняток прописаний у Томосі і залишити 
Вікаріат у складі Помісної Української 
Православної Церкви під 
предстоятельством Блаженнійшого 
Митрополита Епіфанія. 
З цього приводу Архієпископ Євстратій, 
на прохання Митрополита Еммануїла, 
попросив у Секретаря Вікаріату склад 
Парафій які були у Вікаріату до 15 
грудня 2018 року і бажають надалі бути 
у складі Материнської Церкви під 
керівництвом Владики Епіфанія як також 
з проханням призначити обмежену 
кількість представників Вікаріату для 

зустрічі з Митрополитом Еммануїлом і 
Архієпископом Євстартієм. 
Другого червня 2019 року переслано 
список 19 парафій, включно з парафіями 
в Канаді та в Японії, і список трьох 
священиків о. Полярний, о. Загурський, 
о. Двініятін та панство Віктор Рудь, 
Петро Палюх, Іван Яресько, Володимир 
Могучій. 
30 липня 2019 року Митрополит 
Еммануїл, Владика Євстратій та 
пропоновані представники Вікаріату, 
окрім пана Могучого, прибули до міста 
Нюварку на спільну конференцію.  
Перебіг Конференції описано у листі від 
10 серпня 2019, який розіслано до всіх 
парафій Вікаріату. 
Лист Вікаріату від 10 серпня викликав 
декілька важливих питань і з цього 
приводу ми скликали сьогоднішню 
Конференцію, щоби ухвалити наш 
слідуючий виступ перед Митрополитом 
Еммануїлом. 
Дякую всім за Вашу присутність і ми 
впевнені, що сьогодні ми вирішимо наші 
подальші корисні дії для добра Громад 
Вікаріату і добра нашої Святої Церкви. 
Учасники Конференції слухали доповіді 
прот. Олександра Двінятіна, прот. 
Романа Загурського і Івана Яреська про 
зустріч з Митрополитом Еммануїлом. 
Секретар Вікаріату прочитав 
надіслані листи від Парафій у складі 
Вікаріату, які одностайно прийняли 
рішення бути у складі Вікаріату 
Помісної Православної Церкви 
України. 
Учасники Конференції одноголосно 
ухвалили резолюцію, що всі громади 
у складі Вікаріату залишаються під 
омофором Блаженнійшого Епіфанія 
Митрополита Київського і всієї 
України. 
Обговорено принципи в порядку 
наступної зустрічі з представником 
Вселенського Патріархату і ухвалили 
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принципове застереження з слідуючою 
пропозицією: «Метою існування 
Вікаріату в США, Канаді та Японії є 
духовна опіка над українцями, що 
тимчасово або постійно 
перебувають на території США, 
Канади та Японії». 
Учасники Конференції одноголосно 
обрали головного доповідача Вікаріату 
на майбутній зустрічі пана Івана 
Яресько. 
Конференцію закрито молитвою та 
побажанням за успішне завершення 
нашої спільної мети. 
Голова Конференції – прот. Віктор 
Полярний 
Секретар Конференції – прот. Анатолій 
Басараб 
 

 
 

«Ми всі схиляємо голови 

перед вами, славними 

батьками, які виховали 

справжніх патріотів», – 

Митрополит Епіфаній 

 В рамках відзначення 30-ліття 
третього відродження УАПЦ 
Блаженнійший Митрополит Епіфаній 17 
серпня 2019 року вшанував полеглих 
захисників нашої Батьківщини. На 
Личаківському кладовищі міста Львова 
Предстоятель у співслужінні єпископату 
та духовенства Православної Церкви 
України звершив Панахиду та взяв 
участь у покладанні квітів до пам’ятника 
борцям за волю України.   
 Його Блаженство після молитви 
звернувся із вдячним словом до родин 
наших захисників: «Ми віримо, що 
Господь дав їм нетлінний вінець за той 
подвиг, який вони звершили. За ту 
любов, яку вони проявили до 

Батьківщини, до своєї родини і до 
кожного із нас.   
 Тому сьогодні ми всі схиляємо голови 
перед вами, славними батьками, які 
виховали справжніх патріотів, які не 
словом, а ділом і власним життям 
засвідчили, що вони мають ту найвищу 
любов, про яку сказав Сам Ісус Христос.
 Тож нехай Господь упокоїть душі 
героїв у Царстві Небесному та дарує їм 
вічне життя. Продовжуємо вірити та 
молитися, що їхня жертва не була 
даремною, що справедливий мир з 
Божого благословення запанує в нашій 
країні», – сказав Митрополит Епіфаній. 

Прес-служба Київської Митрополії 
Української Православної Церкви (ПЦУ) 

 

Росія хоче відновити 

імперію. ПЦУ стоїть у неї на 

шляху – архієпископ 
 

Предстоятель Української 
православної церкви (ПЦУ) 

митрополит Епіфаній перебуває на 
цій посаді вже більш ніж пів року. 

 
 Які перші підсумки його діяльності? 
Що можна віднести до списку його 
заслуг? Наскільки серйозно по ньому 
б'ють заяви почесного патріарха 
Філарета? Чи є у глави ПЦУ команда 
однодумців всередині церкви? Чи 
ставиться його авторитет під 
сумнів? І, нарешті, чи доречні розмови 
про його зміну?    
 Про це та багато іншого в інтерв'ю 
OBOZREVATEL розповів спікер 
Київської Митрополії Православної 
церкви України, архієпископ 
Чернігівський і Ніжинський Євстратій 
(Зоря).     

https://www.obozrevatel.com/entity/edinaya-tserkov/
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/mitropolit-epifanij.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/patriarh-filaret.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/patriarh-filaret.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/evstratij-zorya.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/evstratij-zorya.htm
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 – Владика Епіфаній був 
інтронізований 3 лютого. Минуло 
більше ніж пів року з того часу. Чи 
можна вже підбивати певні підсумки, 
говорити про те, яким керівником 
церкви він себе проявив?   
 – Дійсно, минуло вже навіть трохи 
більше, ніж пів року. Фактично його 
служіння як предстоятеля розпочалося 
15 грудня, від обрання на Об'єднавчому 
соборі Православної церкви України. В 
його руки було вручено Томос про 
автокефалію.   
 На його плечі лягла величезна 
відповідальність у надзвичайно 
складних умовах. Не просто 
продовжувати працю попередників, як 
це буває, коли змінюється предстоятель 
у церкві – чи після смерті, чи після 
відходу на покій попереднього. А тут це 
трапилося в абсолютно нових 
надзвичайних умовах, коли потрібно 
працювати як предстоятелю вже 
визнаної Помісної Православної церкви, 
предстоятелю церкви, яка утворилася 
шляхом об’єднання трьох гілок 
українського православ'я, в умовах 
політичних змін, коли фактично повністю 
змінилася влада в державі. 

За цих умов митрополит Епіфаній 
показав, що він є справжнім 
предстоятелем, який зміг зберегти 
єдність церкви, утримати її авторитет у 
суспільстві, про що, зокрема, свідчать і 
соціологічні опитування. Експертами він 
вважається одним із найбільш 
авторитетних релігійних діячів в Україні, 
що для ієрарха, який очолює церкву 
менше ніж рік, є очевидним 
досягненням.    
 І найважливіше: не зважаючи на всі 
зовнішні та внутрішні виклики, ми 
бачимо, що церква є стабільною і 
розвивається. Що, безперечно, викликає 
у супротивників єдності української 
церкви, її статусу автокефалії, зовсім 
протилежні, ніж у нас, почуття і час від 
часу реакцію спротиву, зокрема 
інформаційного. 
– Ви згадали про спротив, про 
супротивників. Як відомо, почесний 
патріарх Філарет останнім часом 
робить доволі неоднозначні заяви, 
зокрема спрямовані особисто проти 
владики Епіфанія. Наприклад, він 
заявив, що владика "не має ніякої 
влади". Наскільки це серйозний удар 

https://www.obozrevatel.com/society/ne-imeete-prava-i-vlasti-filaret-poshel-na-novyij-vyipad-protiv-epifaniya.htm
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Бюлетень  Вікаріату Православної Церкви України  в США та Канаді  4-жов-19   Рік XXI Число 396 c.  7 

 

особисто для владики?   
 – Зрозуміло, що позиція почесного 
патріарха, яку він останнім часом 
заявляє в інтерв'ю у ЗМІ, для багатьох 
вірян Української православної церкви є 
приводом для суму і розчарувань. 
 Якою великою була міра захвату в 
українському суспільстві загалом і серед 
вірян нашої церкви зокрема, тим 
величезним жертовним кроком заради 
блага і єдності української церкви, який 
зробив патріарх Філарет у грудні 
минулого року, коли він відмовився бути 
висунутим на предстоятеля об'єднаної 
церкви! Але останні його дії і заяви, 
безперечно, викликають і гіркоту, і 
розчарування, і біль.  
 Але ми бачимо, що жодної вагомої 
підтримки і в самій церкві, і тим більше в 
суспільстві такі заяви і така позиція 
почесного патріарха не мають.  
 Я думаю, що це є дієвий приклад того, 
що митрополит Епіфаній, хоча є 
молодим за віком ієрархом, навіть перед 
такими викликами демонструє досвід і 
досвідченість, внутрішню моральну 
стійкість. Незважаючи на будь-які 
випади опонентів, він не опускається до 
рівня сварки, поширення чуток, пліток чи 
їхнього коментування. Він зберігає 
належний для предстоятеля рівень і 
відповідальності, і моральної позиції, 
шануючи все, що зроблено патріархом у 
минулому, шануючи його особистість, 
його величезний і беззаперечний внесок 
у розбудову української церкви та її 
автокефалії, але разом з тим 
справедливо піддаючи критиці ті останні 
заяви і кроки, які він робить.  
 Що стосується заяв почесного 
патріарха про якусь несамостійність 
митрополита Епіфанія, то вони пов'язані 
з тим, що він відмовляв патріарху 
Філарету у виконанні його 
ультимативних побажань одноосібно 
відмовитися від Статуту, від рішення 

Об'єднавчого собору і фактично у 
волюнтаристський спосіб передати 
патріарху Філарету всю церковну владу.
 На це митрополит Епіфаній 
справедливо відповідав: це не залежить 
від мене, тому що церква не керується 
одноосібно. Церква за своєю природою 
є соборна інституція, ця соборність 
вкорінена у традиції Православної 
церкви.    
 Те, що було сприйнято Собором 15 
грудня, було сприйнято цілою церквою – 
єпископатом, духовенством, віруючим 
народом. І все це одноосібно своєю 
власною волею, своєю власною думкою 
чи бажанням скасовувати чи змінювати 
дійсно неможливо.   
 Можливо, патріарх Філарет не хоче 
цього сприйняти і зрозуміти, що такий 
спосіб керівництва церквою в умовах 
визнаної Помісної церкви, очевидно, не 
може мати свого продовження. 
 Як ієрарх митрополит Епіфаній є 
самостійний. Немає якихось осіб чи 
якихось інституцій, тим більше 
позацерковних, на що, можливо, натякає 
у своїх заявах почесний патріарх, які б 
давали вказівки з-поза меж української 
церкви, що йому робити чи як йому 
діяти. Немає цього. Але митрополит 
керує церквою соборно, із залученням 
єпископату, духовенства, 
прислухаючись до думки вірян. І саме 
тому і єпископат, і духовенство, і віряни 
його підтримують. Навіть перед 
обличчям таких несподіваних викликів.
 – В Україні відбулася кардинальна 
зміна влади, і сьогодні нові лідери 
країни не виявляють особливого 
інтересу до церковної тематики і до 
церкви як такої. Це добре чи погано, 
коли церква фактично залишається 
поза увагою держави?   
 – По-перше, я б не робив 
категоричного твердження, що церква 
залишається поза увагою держави. 
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Очевидно, що на фоні того, скільки 
уваги приділяла держава питанню 
Томоса, питанню переговорів із 
Вселенським патріархатом та іншими 
помісними церквами у минулому році, 
нинішні події не є такими активними. 
 Але для цього є і цілком об'єктивні 
причини. Є визнана Автокефальна 
Помісна Українська церква, є Томос. І 
багато з того, що для українського 
православ'я було неможливим ще 
минулого року, стало можливим зараз. 
Наприклад, пряма взаємодія із 
Вселенським патріархом. Тому держава 
певною мірою виконувала функцію 
посередника. Прямий діалог сьогодні 
поступово налагоджується і з іншими 
помісними церквами.  
 Отже, у порівнянні з минулим роком, 
увага держави з об'єктивних причин є 
меншою. Очевидно також, що зміна 
самої політичної команди в державі теж 
є об'єктивною причиною. Бо питання, які 
стосуються формування влади, 
майбутньої державної політики, лежать 
у першому ряду для нової команди. Так 
само як і у 2014 році не церковні 
питання стояли найперше на порядку 
денному для державної влади – стояли 
питання відсічі агресору. Але це не 
означало, що держава не приділяла 
уваги церковним питанням. Так само і 
тепер.     
 Для мене особисто свідченням того, 
що цим питанням приділяється і 
приділятиметься увага, є візит 
президента до Вселенського патріарха, 
зустріч із ним.    
 – В Росії ПЦУ продовжують 
називати "розкольниками". Як у цій 
ситуації варто діяти керівництву 
церкви? Чи варто реагувати взагалі?
 – Слід розуміти, що Російська церква 
знаходиться в полоні державної влади. 
Ми, живучи в умовах демократичної 
української держави, значною мірою 

забули той досвід перебування в умовах 
тоталітарного контролю, який був за 
часів Радянського Союзу. А в Росії всі ці 
механізми відновлені і навіть посилені.
 До того, що офіційно заявляє 
Російська церква, треба ставитися 
приблизно так само, як треба було 
ставитися до її заяв у часи СРСР, коли 
вона офіційно говорила, що немає 
ніяких гонінь на релігію, немає ніякого 
переслідування за віросповідання і так 
далі. Вимушена була говорити 
неправду, тому що була в неволі. 
 І зараз, коли вони говорять про 
українську церкву неправду, вони це 
говорять не тому, що хочуть засвідчити 
істину, а тому, що це необхідно для 
російської держави.  
 Чому для російської держави важливо, 
щоб української церкви не існувало? 
Тому що мета сучасної російської 
держави, її політичного керівництва – 
відновити в тій чи іншій формі імперію з 
центром у Кремлі. А без України 
відновити імперію, очевидно, 
неможливо.    
 Щоб залучити Україну, її треба 
контролювати не тільки політично і 
економічно, але також і володарювати 
духовно. Це вони намагаються робити 
через Московський патріархат в Україні. 
За таких умов визнати, що Українська 
церква справді є, означає відмовитися 
від подальшої можливості реалізувати ці 
неоімперські плани. До цього вони не 
готові.      
 – Як ви знаєте, на Об'єднавчому 
соборі були різні кандидатури на 
посаду предстоятеля церкви. Чи 
ставиться сьогодні всередині церкви 
під сумнів авторитет владики 
Епіфанія?     
 – Немає жодних об'єктивних підстав 
говорити про наявність чогось 
подібного. Вибори предстоятеля 
завершилися 15 грудня, за Статутом він 
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обирається пожиттєво.  
 Можливо тому, що наше суспільство 
зараз ще насичене виборчими 
переживаннями, не відразу можуть бути 
розпізнані як безпідставна фантазія різні 
інформаційні "вкиди" щодо 
"перевиборів". Ані канонічне право, ані 
церковний Статут не передбачають 
жодних "перевиборів". Спроби ж 
розділити Українську церкву, як ми це 
вже побачили і про що сказано раніше, є 
безуспішними і не мають в самій церкві 
підтримки.    
 Навіщо ж поширюються такі фантазії? 
Виходячи з того, про що ми щойно 
говорили – і про підсумки праці 
митрополита Епіфанія, і про те, як із 
московського боку іде спротив і 
визнанню, і єднанню Української церкви, 
– слід робити висновок, що єдина 
сторона, яка найбільше зацікавлена в 
тому, щоб у середовищі Української 
церкви розпалювати суперечки – це 
сторона, якій перешкоджає єдність і 
автокефалія Церкви в Україні. 
 Ця сторона пов'язана із Москвою 
через різні засоби, зокрема 
інформаційні. Вона продукує і поширює і 
чутки, і плітки, спрямовані на те, щоби 
створювати враження, нібито 
Православна Церква України розділена, 
слабка, недовговічна тощо. 
 Для чого? Йдеться не стільки про те, 
що вони хочуть засвідчити якусь правду, 
яка їм стала відома. Вони ставлять 
кілька завдань. По-перше, бачачи 
успішну працю митрополита Епіфанія, 
вони всіляко намагаються підривати 
його авторитет. Але це їм не вдається і 
не вдасться, як не вдавалися всі 
дотеперішні спроби це зробити. Бо всі ці 
неправдиві хвилі не мають реальної 
основи.    
 Якби дійсно були якісь справжні 
проблеми, то тоді б це було видно тим, 
хто є незаангажованим і спостерігає за 

ситуацією. Але ми бачимо, що раз за 
разом, місяць за місяцем лише з одних і 
тих самих джерел, так чи інакше 
пов'язаних із Москвою, виходять все 
нові і нові хвилі бруду, яким 
намагаються облити і ПЦУ, і особисто 
митрополита Епіфанія.  
 Причина не у самому митрополиті. 
Причина у тому, що його успішна 
діяльність і успіх Православної Церкви 
України Москві заважає.  
 Другий момент – це те, що з внутрішніх 
причин, з потреб самого Московського 
патріархату, їм необхідно своєму 
духовенству і своїм вірянам навіювати 
думку, що ПЦУ – це "щось слабке, 
поділене і недовговічне". 
 Протягом усього минулого року вони 
говорили, що не буде Томосу, не буде 
ніякої визнаної Української 
Автокефальної церкви. А коли це все 
відбулося, вони чіплялися до останнього 
– казали, що підписів не вистачає, а 
якщо підписи є, то це не ті підписи. 
Чіплялися до будь-якої дурниці, щоб 
довести, що не відбулося те, що 
насправді відбулося.  
 Так само і зараз. Свою паству, своїх 
священників, своїх єпископів вони 
намагаються переконати, щоб не 
допустити їхнього єднання з 
Православною Церквою України. 
 Кажуть, що хтось невдоволений 
митрополитом Епіфанієм. Тому і 
говорять, що Москва ним не 
задоволена, це правда. Бо вони не 
сподівалися, що він зможе утримати 
ситуацію, що він зможе утримати єдність 
церкви, що він зможе мудро керувати, 
хоча і молодий за віком і був не дуже 
відомий як церковний ієрарх. Але довів 
справами, що є Боже благословення на 
його обрання, і церква не помилилася, 
обравши саме його предстоятелем. У 
цьому є рука і воля Божа. 
 Статутом церкви предстоятель 
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обирається пожиттєво. І тому будь-які 
намагання розпалити нову 
"передвиборчу кампанію" є 
безпідставними. Немає жодних підстав 
говорити про те, що предстоятель в 
ПЦУ має змінитися. Тільки ті, хто хоче 
зруйнувати Українську Автокефальну 
церкву, зруйнувати її єдність, таке 
говоритимуть і робитимуть. Але треба 
розуміти, хто це такі і для чого вони це 
роблять. 

ПОНАД 30 ЄПИСКОПІВ ПЦУ 

ВІДЗНАЧИЛИ 30-РІЧЧЯ 

ТРЕТЬОГО ВІДНОВЛЕННЯ 

АВТОКЕФАЛІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЦЕРКВИ 

 У храмі святих Володимира і Ольги 
ПЦУ у Львові-Винниках сьогодні, 18 
серпня, відбулася Архиєрейська 
Літургія, приурочена до 30-річчя 
третього відновлення УАПЦ. 
 Богослужіння стало центральною і 
заключною частиною відзначення цієї 
події.     
 Очолив Святкову Літургію 
Предстоятель ПЦУ Епіфаній у 
співлужінні єрархів (32 єпископи) і 
священників (понад 250). Службу 
супроводжував спів трьох церковних 
хорів, які протягом 30 років активно 
долучалися до розвитку Православної 
Церкви. Урочиста Літургія у церкві 
святих Володимира і Ольги тривало 
впродовж трьох годин.  
 На Богослужіння до Винник приїхали 
тисячі вірян зі всього Львова та західних 
областей. Таку велику кількість людей 
храм святих Володимира і Ольги не міг 
умістити у своїх стінах, тому переважна 
більшість вірян молилася надворі. 
 Перед Причастям до вірян звернувся 
митрополит Івано-Франківський та 
Галицький Андрій (Абрамчук) – один із 
перших єрархів, висвячених в УАПЦ. 

Владика Андрій пригадав, як і у яких 
важких умовах зароджувалася 
Українська Автокельна Церква. Багато, 
хто тоді сумнівався у успіху її 
відродження.    
 «Хто би торік міг сказати, що пройде 
небагато часу і ми всі будемо разом. 
Хто би сказав, що 30 років тому 
почалося преображення нашої Церкви з 
невеличкого, знаного всіма 
Петропавлівського храму, коли 
настоятель протоєрей Володимир 
Ярема разом з о. Іваном Пашулею 
проголосили вихід з-під юрисдикції 
Московського Патріархату і 
проголошують відродження УАПЦ. Так, 
це було нечувано для тих, хто гонив 
століттями нашу національну Церкву… 
Але це була ласка Божа у тому, що 
преображення почалося із цього 
маленького храму», — заявив він. 
 Теплими словами митрополит згадав 
Патріархів Мстислава й Димитрія він 
також привітав усіх присутніх із святом 
відродження УАПЦ та з прийдешнім 
святом Преображення Господнього. 
 Ініціатива урочистого відзначення 30-
річчя третього відновлення УАПЦ на 
всецерковному рівні, як відомо, 
належить екс-предстоятелю УАПЦ 
митрополиту ПЦУ Макарію (Малетичу).
  Наприкінці ХХ століття він, будучи 
ще священиком, одним із перших 
приєднався до відродженої УАПЦ. 
Провести урочистості у Львові владика 
Макарій запропонував на останньому 
Священному Синоді. Там же єрархи 
ПЦУ вирішили заснувати орден з нагоди 
30-ліття відродження УАПЦ. 
 Нагадаємо, 30 років тому громада 
львівського храму свв. Петра і Павла 
започаткувала рух за незалежність 
Української Церкви від Москви. Процес 
розпочався 19 серпня 1989 року з 
промови двох священиків цієї церкви 
Володимира Яреми (у майбутньому 

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/uapc/76871/
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Патріарха Димитрія) та Івана Пашулі, які 
заявили про вихід парафії з російської 
Церкви та приєднання до УАПЦ в 
діаспорі, яку очолював митрополит 
Мстислав Скрипник. 
 Священнослужителі надіслали 
телеграму про намір вийти з РПЦ 
українським митрополитам у США та 
Канаді та Вселенському Патріарху 
Димитрію, ім’я якого почали поминати 
на Богослужіннях.   
 Завтра, 19 серпня, у свято 
Преображення Господнього, 
Митрополит Епіфаній о 9-ій годині ранку 
відправить Святу Літургію у храмі святих 
Петра і Павла, звідки 30 років тому 
розпочався рух за автокефалію 
Української Церкви. 

 

МИТРОПОЛИТ ЕПІФАНІЙ: 

ПОКЛИКАННЯ СПРАВЖНЬОГО 

ХРИСТИЯНИНА – БУТИ 

ПАТРІОТОМ ЗЕМНОЇ 

БАТЬКІВЩИНИ 

Митрополит Київський і всієї України 
Епіфаній 23 вересня взяв участь у 
засіданні круглого столу “Патріотизм і 
духовність у сучасній Україні”, що 
відбувся у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування 
України, повідомляє пресслужба ПЦУ. 
 Предстоятель наголосив, що 
патріотизм варто розглядати як любов 
до земної Батьківщини та всього 
творіння Божого.   
 “Українські слова “патріот”, 
“патріотизм” мають у своїй основі корені 
грецького походження. Так, грецьке 
“патір” перекладається як “батько”, а 
“патріада” – батьківщина. Звідси, 
патріотизм варто розглядати як любов 
до земної Батьківщини та всього 
творіння Божого, яке її населяє та 

наповнює. З Господньої волі кожен із 
нас народжується у певний час на 
конкретній території. Ніхто не може 
передбачити, де і в яких умовах 
доведеться йти земною дорогою. І, 
зазвичай, ці умови бувають мінливими 
та швидкоплинними, адже вічний і 
незмінний тільки Бог. Проте нам як 
християнам – потенційним громадянам 
Царства Небесного – саме в земних 
обставинах здобувати місце в оселях 
небесних”, – сказав митрополит 
Епіфаній.     
 “У наш час хоча ми й маємо 
закріплену в Конституції норму про 
відокремлення Церкви від держави, але 
віряни Православної Церкви України є 
повноцінними громадянами та членами 
українського суспільства. Саме 
незалежність України є вагомою 
підставою для існування в ній 
автокефальної Церкви як духовного 
фундаменту розвитку держави. 
Християни у своєму житті керуються 
Божими заповідями, настановами 
Священного Писання. Разом з тим 
Церква визнає державні закони та їм 
підпорядковується. Відповідно до цього, 
члени Церкви як громадяни своєї 
держави мають бути її патріотами, а 
патріотизм проявляється через любов, 
передовсім через любов до Бога і до 
ближніх. Якщо цей засадничий принцип 
буде у нас на першому місці, тоді, не 
бажаючи порушити волю Божу та 
заподіяти шкоду ближнім, ми будемо 
дотримуватись загальноприйнятих 
законів і правил суспільного співжиття”, 
– додав Предстоятель.  
 Також Його Блаженство порушив 
питання догляду за довкіллям як 
обов’язок патріота.    
 “У стінах Національного університету 
біоресурсів і природокористування 
неможливо було не згадати про догляд 
за довкіллям як обов’язок патріота. 

https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/poklykannya-spravzhnogo-hrystyyanyna-buty-patriotom-svoyeyi-zemnoyi-batkivshhyny-mytropolyt-epifanij/
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Господь, оселивши людину у світі як у 
домі, дав їй першу заповідь – 
піклуватись про Всесвіт (Бут. 1: 26 – 28). 
Тож ще одне наше спільне завдання як 
громадян – збереження навколишнього 
середовища та реалізація екологічних 
ініціатив. Якщо ти патріот, то повинен 
любити те, що тебе оточує: свою землю, 
прекрасну природу України, її багаті 
неозорі чорноземи”, – зазначив 
Митрополит Епіфаній.  
 На завершення слова Предстоятель 
закликав всіх бути працьовитими задля 
розбудови і зміцнення Української 
Церкви й держави:    
 “Тож не забуваймо, що покликання 
справжнього християнина – бути 
патріотом своєї земної Батьківщини, 
являти в ній образ Божий та 
преображати її на шляху до спасіння в 
Царстві Небесному. Ми не просто є 
сторонніми споглядачами життя, кожен 
із нас є співтворцем новітньої історії 
України. Тож маємо бути дбайливими, 
добрими, відповідальними і навіть 
новаторами, адже світ змінюється і 
наша країна потребує молодих 
енергійних професіоналів своєї справи. 
Так, у нас багато проблем, але ми і 
створенні їх вирішувати, тому нехай 
Господь нас надихає бути щирими, 
люблячими та працьовитими задля 
розбудови і зміцнення Української 
Церкви й держави”. 

 

“Oб’єднати усіх 

православних українців 

навколо Київського 

престолу” 

Митрополит Епіфаній 

 

За останній рік наша держава стала 
ще сильнішою, і передовсім духовно, 
адже ми з Вами сподобились великого 

дару Божого – отримали повноцінну 
духовну незалежність.           

Помісна автокефальна Православна 
Церква України має тисячолітню історію: 
ми – плід євангельського 
проповідування на наших землях 
святого апостола Андрія Первозваного, 
ми – плід подвижництва, молитов та 
мучеництва, просвіти та побожності 
мільйонів православних ієрархів, 
священників, ченців та вірян від 
найдавніших часів Київської держави 
благовірного князя і сповідника віри 
Оскольда, його наступників на престолі 
святих Ольги, Володимира Великого і 
Ярослава Мудрого й аж до сьогодення. 

На нашому шляху було багато 
перепон, він був важким і довгим, однак 
істинна дорога до справедливості, якою 
складною вона б не була, завжди веде 
до духовної перемоги. Наша перемога, 
здобуток сучасників і всіх тих, хто 
назавжди залишився в нашій пам’яті, – 
це Томос про автокефалію 
Православної Церкви України. Наше 
завдання на сьогодні – оберігати цей 
неоціненний дар, яким благословив нас 
Господь. Ми повинні примножувати та 
утверджувати цю перемогу щоденними 
справами та молитвою.  

Попереду ще багато випробувань, бо 
перед нами велика мета: об’єднати усіх 
православних українців навколо 
Київського престолу. Пам’ятайте: двері 
нашої Церкви і наші серця відкриті для 
всіх. Ми готові обійняти з любов'ю тих, 
хто поки що вагається. Продовжуємо 
молитися до Господа нашого Ісуса 
Христа, щоб Він давав нам єдність, 
укріпив нас у добрі та любові. 

Під час візиту Предстоятеля ПЦУ 
митрополита Епіфанія до Львова у 
нього поцікавились: як Православна 
Церква України відповідає на виклики в 
умовах гібридної війни, коли наступ йде 

https://www.facebook.com/epifaniy/?__tn__=kC-R&eid=ARDI3dkQQKMvS9n6Lut8GhOVRqJ5B6m2C0n3QdlPPZCBx3oiXsql96RiXCaHEkWtmZhW5-4ssNLIrFG8&hc_ref=ARTLEDX55ueLhtSRVNTTI5VAo5Vc8EwpUmeSwH0Vv3VFQhW0YKBcuaIIfGRM_UNkZLM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBxiTqiTgG-XHUyfmMHke-Uw6SH0Slp_wRjPTA34aPfya5yywmuz7KA-qsMP1fM-XF9iMEhNkgLokuor7S5ID_ryc1kMywMnewxmzcMyf8vz4rYndG_kkNoWUKXI-oJ7QbxuZChDdvYqlxnGL-6z90wfJBoq9UsV9tb8zLglAFVlbF0tUtmQZdI5sMtK98Tvx0da2nU6uXL_BDRys7C0YWoXLSsq-0sOshG16FkzDlVIlhexRDlg1AElKQBdF4G2t3OiiilxqILnW-1bLIXvbvkpTLhs3Rv5E6IDXqemCv1FZJFsTGi28XcvXfTQcrFNAHinBAaY_2i2ZFIT8wi2KMmTsjUyps69aT_7_1BWacuXcRaZZT91oUib1o
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з усіх сторін, і на Церкву зокрема.  Про 
це митрополит Епіфаній повідомив на 
своїй сторінці у Facebook, навівши і 
свою відповідь на це запитання. 
 “Хочу запевнити всіх: процес 
становлення і утвердження 
Православної Церкви України – 
незворотній, і ніщо не зможе похитнути 
наші досягнення, заради яких 
український народ боровся протягом 
сторіч”, – наголосив Предстоятель ПЦУ.
 Владика нагадав, що на шляху до 
автокефалії довелось подолати велику 
кількість перешкод. 
 “Пригадайте, як говорили про те, що 
нас ніколи не буде визнано, що 
Вселенський Патріарх ніколи не надасть 
нам Томос. Однак зараз ми у великій 
родині Православної Церкви України 
єдиними вустами та єдиним серцем 
прославляємо Бога. Надалі ще будуть 
виклики, але ми знаємо, як оберігати 
великий дар Господа – нашу духовну 
незалежність. Тому і теперішні спроби 
неправдою зупинити утвердження 
єдиної помісної Православної Церкви 
України, якими б гаслами вони не 
прикривалися, до яких би заслуг 
минулого не апелювали, – це марна 
трата часу та грошей”, – зазначив 
митрополит Київський.  
 Дорога правди, якою б складною вона 
не була, завжди веде до перемоги, 
сказав Предстоятель, додавши, що ПЦУ 
постійно працює над цим, зокрема 
ухвалюючи важливі рішення всередині 
Церкви.     
 “І будь-які спроби зовнішнього 
втручання не принесуть їхнім 
ініціаторам жодного успіху й не здатні 
вплинути на життя нашої Церкви”, – 
наголосив Блаженніший Епіфаній. 
 Також він згадав і про роль держави: 
“Як наша Церква зацікавлена в єдності 
та процвітанні Української держави, так і 
держава зацікавлена в церковному мирі, 

у стабільності та розвитку Церкви, бо це 
питання не лише релігійного життя, але 
й національної безпеки”.  
 “Як Предстоятель я переконаний: коли 
Господь нас благословив бути визнаною 
автокефальною Церквою, то Він 
допоможе нам досягти і наступної мети 
– об’єднати усіх православних українців 
навколо Київського престолу. На 
нашому боці правда, а отже з нами Бог, 
тому ми продовжуємо відстоювати 
справедливість, працювати на благо 
українського народу і України та просити 
Господа, аби Він укріпив нас у добрі та 
любові”, – підсумував митрополит 
Епіфаній. 

 

ЗАПРОШУЄМО 

ЗАКАРБУВАТИ ВАШЕ ІМ’Я В 

ЧАСТИНУ ЦЕРКОВНОЇ 

СПАДЩИНИ 

 

https://www.facebook.com/1617049968510566/posts/2392416720973883?sfns=mo
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 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 –

Помісної Української Православної 

Церкви.    

 Також, можна складати Ваші пожертви 

на адресу парафіяльного управління 

або через Інтернет: 

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

 

    НАШЕ ВЕЛИКЕ і ЩИРЕ СПАСИБІ! 
 Хочемо подякувати всім Вам за вашу 

жертвенність і заохочення до дальшої 

праці. Нехай Милосердний, Господь Бог, 

пошле Вам міцного здоров’я і всього 

найкращого у вашому житті. Завдяки Вам 

це вже є 396-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                             

1,990 Іванка і бл.п. Іван Богданів                                                

1,825 бл.п. Ляля і бл.п. Юрій Вибачинський                             

1,725 Люба і бл.п. Володимир Шипілка                                      

1,700 бл.п. Паша і Микола Таран                             

1,650 Катя і др. В’ячеслав Вестон                                     

1,405 Анна і Олег Федак                                                             

1,395 Галина і бл. п. 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                                               

1,300 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій  

Крамаренко                                                                             

1,270 бл.п. Марія і бл.п.  Василь Кушнір            

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 Ольга і Василь Карпенко, 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 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                                         

https://www.gofundme.com/UOCKPcathedral/donate
https://www.gofundme.com/UOCKPcathedral/donate
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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 Марія Сулківська, Ана Столець, Ізаура і Володимир 

Хремко                             

150 Катерина і Василь Вільчинський, Марія і Олександер 

Багнівський, Борис Кучинський, бл.п. Софія Барусев                                                             

140 Анна Грицик    

135 Зінаїда і бл.п. Віталій Гречнів      

110 Анна Снігач, Ніколас Забродський                                   

100 Livingston Farmers Association, Галина Сивий, бл.п. 

Валентин Кап, Валентина Бунь, Парафія Святої Покрови-

Фінікс, бл.п. Іван Сірик, Марія Антонишин, Петро і Наталія 

Буняк, Володимир і Ліда Коновал, бл.п. Таня Гарбуз, бл.п. 

Віра Кропівна, Добродійка Галина і прот. Ярослав 

Думанський, Ігор Яремкевич, Богдан Гальчак, Зіна Лупо, 

Леонід Клочко, Соня і Ендру Ґаудер Одарченко, Наталія і 

бл.п. Павло Коновал, бл.п. Іларіон Хейлик, Катерина О. 

Северин, Галя О. Северин-Вітінґ                                                                                    

80 Михайло Дзвінка, Марія і Тоні Зулім                               

75 Ніна Брикнер, бл.п. В’ячеслав Партикевич, Катерина 

Довбенко, Петро Кардаш, Раїса і бл.п. Василь Євтушенко, 

Віра Руденко, бл.п. Магдалина Кавшан                                                                           

70 Зоя Филипович                                                                        

60 Наталка Ортіз, Марія Лукасевич, Клара і Володимир Хомяк, 

Людмила і Андрій Задерей                                                               

55 Ліна Швейко, Александра Медвідь                                                                                                            

50 бл.п. Семен Овечко, Сусана і Алберт Дідомізіо, Памела і 

Івась Яресько, Віра і Тоні Лаврішин, Роман Боднарук, 

Aлександер і Євгенія Тищенко, Рімма Івченко, Наталка 

Флендерс, Леонід Шаргородський, Василина Швейко, Дуся і 

Іван Швець, Люба і Яків Середа, Люба Ведмедик, Лілія 

Кіхевка, бл.п. Інна Врублівська                                                                                  

45 Михайло Цар, Люся і Михайло Гарасимів, бл.п. Андрій 

Полярний, Люба і Олексій Шевченко, бл.п. Василь Кива                                                                     

40 Пантелеймон Завірюха, Ірена і др. Володимир Ґерент, 

бл.п. Леонід Лисенко, бл.п. Валентина Бранчанська                                                                     

30 п/м. Місако і ієрей Павло Королюк, др. Андрій Олесюк, 

Галина Бистрицька, Антоніна Леcь                                                              

25 Валентина A. Lapierre, Галя Савеленко, Ольга Кобзяр, 

Ярослав Цетенко, Наталка Рибій, Віра Руденко, Уляна і Роман 

Романів, Наталка Погребінська, Любомир Кульчитський, п/м. 

Лідія Ковальчук, Микола Криворук, Євгенія Мельничук, бл.п. 

Юрій Благодатний                                                         

 Парафія Святого Андрія Первозваного в 

Блумінгдейлі відповідає за всі кошти 

друку і розповсюдження нашого видання. 

Отже, просимо всі пожертви пересилати 

на вище подану адресу Вікаріату і Управа 

Громади Святого Андрія випише Вам 

відповідне поквитування. Зазначити, що 

пожертва призначена на Інформаційний 

Бюлетень. Виписувати чеки на: St. 

Andrew Ukrainian Orthodox Church 
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