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Перша річниця 

Об’єднавчого Собору 

Українського Православ’я 
 15 грудня 2018 року в Свято 
Софійському Соборі, в нашому 
Золотоверхому Києві, відбулася 
надзвичайна подія, де три галузі 
Української Православної Церкви 
з’єдналися в одно. За словами Апостола 
Іоана де у 10-ій главі Ісус Христос 
запевняє нас, що прийде час, коли ми 
почуємо  голос Доброго Пастиря… і 
буде одне стадо і буде один Пастир.  
 І в суботу 15 грудня 2018 року, 
звершилося Велике Чудо, зібравшись у 
Святій Софії, три гілки православ’я 
почули голос Сина Божого, об’єдналися 
і обрали Предстоятеля Єдиної Помісної 
Ураїнської Православної Церкви 
блаженнійшого  Єпіфанія – 
Митрополита Київського і всієї України. 
 З дня Об’єднавчого Собору Помісна 
Українська Православна Церква стала 
на рівні всіх цивілізованих народів, 
визнана Вселенським Патріархом та 
іншими помісними церквами.  
 Дорогі брати і сестри!   
 Хочу нагадати, що ця колосальна 
подія не впала з неба, за здійснення 
цього великого чуда, багато наших 
співвітчизників поклали свої голови на 
жертівнику Української Автокефальної 
Православної Церкви.  
 На початку минулого століття 
митрополит Київський і всієї України 
Василь Липківський пожертвував своїм 
життям за визнання Української 
Православної Церкви, за що його 
більшовики розтріляли 27 листопада 
1937 року.   
 Подвижники Автокефалії Української 
Православної Церкви пройшли 
тернистий шлях до визнання  
автокефалії.    
 Святійший Патріарх Мстислав до кінця 

свого життя не зійшов з правдивого 
шляху Церкви Великомучениці, 
Святійший Патріарх Володимир 
продовжуючи тернистий шлях визнання 
автокефалії і за останні роки Святійший 
Патріарх Філарет підніс до найвищого 
рівня Помісну Українську Православну 
Церкву і з допомогою Президента 
України Петра Порошенка ми дійшли до 
остаточної мети – Визнана 
Вселенським Патріархом – Помісна 
Українська Православна Церква. 
 Честь і хвала заслуженим Великим 
Мужам Української Нації.   
 Ми вже не будемо зазирати, чи якийсь 
чужий церковний провідник зробить 
якесь добро на благо Української 
Православної Церкви.   
 З дня Об’єднавчого Собору, наша 
Помісна Українська Православна 
Церква сама опреділяє шлях до 
спасіння своїх віруючих, сама опреділяє 
план захисту своєї Держави, сама 
визначає план співпраці з державними 
органами у захисту української 
духовності, українських кордонів та 
української нації.    
 Ми вірні діти Помісної Української 
Православної Церкви в Діаспорі 
молимося, щоб всі ті, що ще не прозріли 
відкрили Святе Євангелії від Апостола 
Іоана  і зрозуміли вчення Господа 
нашого Ісуса Христа, де Спаситель 
сказав, що і інших овець має, які не з 
цього двору, і тих Мені треба 
привести; і голос Мій почують, і буде 
одне стадо і один Пастир. 
 Отже, багато зроблено, але перед 
нами є ще багато випробувань і з вірою 
в Бога, з любов’я до Рідної Церкви і з 
надією про краще майбутнє, ми 
упевнені, що сонце засіяє і до світлиці 
всіх українців розсіяних по багатьох 
країнах світу. 

Слава Ісусу Христу і Слава Україні! 
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Різдвяне вітання секретаря 

Вікаріату Помісної 

Української Православної 

Церкви в США та Канаді 

Христос народився! 

Славімо Його! 

Дорогі брати і сестри! 

 Вітаємо Вас з радісними святами 

Різдва Христового, Нового 2020-го року 

Божого, святого Богоявлення і 

Хрещення Господа Бога і Спаса нашого 

Ісуса Христа.    

 Сьогодні наші душі наповнюються 

радістю та внутрішним спокоєм, 

оспіваним ангелами в різдвяну ніч: 

“Слава на небі Богові, а на землі мир 

людям доброї волі” (Лк. 2,14).  

 Святий апостол Павло, пояснюючи 

значення Різдва Христового, говорить: 

“Усе ж від Бога, Який примирив нас із 

Собою через Христа і дав нам службу 

примирення” (ІІ Кор. 5, 18-19).  

 У ці святкові дні наша Свята Церква 

пробуджує в нас почуття братерської 

любові з закликом примиритися з своїми 

ближніми.     

 Ми радіємо, що наша Свята Помісна 

Українська Православна Церква поволі, 

але невпинно приєднує в своє лоно 

пробуджених українських дітей.  

 Свято Народження Господа нашого 

Ісуса Христа приходить до нас, щоб з 

піднесенням духу, разом з більшістю 

українського народу, ми активно 

увійшли у лави розбудови і закріплення 

Єдиної Помісної Української 

Православної Церкви.   

 Ми тішимося успіхами Української 

Держави і одночасно, сумуємо і 

відчуваємо біль коли “свої люди” 

ганьблять українські святині, коли 

зневажають український народ, коли 

спішать вислуговуватись перед 

недругами української нації.  

 З щирою і незрадливою 

християнською любов’ю вітаємо з 

Рідзвом Христовим Предстоятеля 

Помісної Української Православної 

Церкви  Блаженнійшого Епіфанія 

Митрополита Київського і всієї України, 

Святійшого Патріарха Філарета, Собор 

Єпископів, духовенство і всіх вірних 

нашої Святої Церкви.    

 Усвідомивши значення народження 

Сина Божого, ми повинні з більшою 

надією дивитися у майбутнє. Сьогодні 

події в Україні викликають страх і 

невпевненість у завтрішньому дні, бо 

віковічний ворог українського народу 

знову зазіхає на територіальну цілісність 

України і хоче знищити духовність 

українського народу.   

 У ці різдвяні дні, коли небесне 

благовістя про мир сприймається 

серцем, коли піснеспіви про 

благовоління Боже до людей лунає в 

наших храмах і наповнює радістю наші 

душі, – просимо Вас, дорогі брати і 

сестри, кому доля української нації не є 

байдужою – піднести щирі молитви, щоб 

Господь Бог дарував  перемогу над 

видимими і невидимими ворогами 

України.   

 Помолімось, щоб новонароджений Ісус 

Христос підкріпив нашу віру; віру в 

перемогу українського народу – 

перемогу добра над злом, бо з нами 

Бог, а Бог переможеним не буває. 

 Помолімось, щоб Пречиста Діва Марія 

захистила своїм покровом Українські 
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Збройні сили, добровольчі батальйони, 

та всіх тих які захищають українську 

землю, і весь український народ. 

 Дай, Боже, всім нам злагоди, єдності, 

мудрості і братолюбства!   

 Вітаємо Вас, дорогі брати і сестри, з 

Різдвом Христовим і Новим Роком! 

Нехай благодать Різдва Христового, 

мир, радість, любов, єднання, здоров’я і 

благополуччя, небесні ласки і щедроти 

будуть з усіма нами, українцями – 

завжди, нині, і повсякчас! 

          Христос народився!        
   Славімо Його! 

 

 21-го листопада особливий день для 
українського народу. Ми не стільки 
святкуємо, як згадуємо, 
переосмислюємо і усвідомлюємо, що 
Гідність і Свобода є важливим і 
дорогоцінним даром для кожного з нас. 
Ба більше – на 29-му році від часу 
відновлення Незалежності нашої 
держави, зважаючи на російську агресію 
на Сході України та її руйнівні наслідки 

всередині країни, ми розуміємо, що 
захищати свою свободу, незалежність і 
гідність ми мусимо й далі – щодня, 
щохвилини, щосекунди.   
 21 листопада, з інтервалом у дев’ять 
років, розпочалися дві доленосні для 
сучасної України події: Помаранчева 
революція 2004-го та Революція Гідності 
2013-го. Ці події пов’язані справжнім 
духом єднання, взаємодопомоги, 
жертовності та любові до ближніх. 
Люди, які з доброї волі виходили на 
Майдани міст по всій Україні, не 
посягали на чуже, а захищали своє, 
рідне, вони боронили власний вибір, 
майбутнє своїх дітей і наступних 
поколінь. Проте, на жаль, на відміну від 
подій Помаранчевої революції, 
відстоювання власної свободи і гідності 
у 2013-му вартувало багатьом нашим 
співгромадянам найдорожчого – життя. 
Як відомо, лише за три місяці 
Євромайдану у мирній на той час країні 
за власну свободу віддали життя понад 
сотня людей, і ще понад дві тисячі 
дістали поранення.  Події тих 
Майданів, військова агресія РФ у Криму 
та на Сході України спричинили 
незворотні зміни в українському 
суспільстві та Церкві. Вони стали 
переломним моментом у визначенні не 
лише цивілізаційних орієнтирів для 
розвитку нашої держави, але також і для 
майбуття православ’я в Україні. Вони 
допомогли зрозуміти необхідність 
церковного об’єднання та визнання 
суб‘єктності українського православ‘я 
Вселенським Патріархатом. Ці події 
остаточно довели, що наша держава – 
європейська країна, яка зробила вибір 
на користь належності, європейської 
християнської цивілізації ще понад 1000 
років тому під час Хрещення України-
Руси.     
 Варто пам’ятати, що обраний нашим 
народом шлях хоча і важкий, тернистий, 
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але незворотний, а захист нашої гідності 
та свободи триває донині. На жаль досі 
від рук російського агресора гинуть наші 
сини і доньки, захищаючи свободу, нас 
із вами. Тож найперше завдання, яке 
стоїть зараз перед нами, – це зберегти й 
укріпити досягнуте, а не бездумно 
розтратити чи віддати те, що здобуто 
такою дорогою ціною.   
 Державне свято – День Гідності та 
Свободи – збіглося у даті ще з кількома 
знаковими святами: Собором 
Архістратига Михаїла та інших небесних 
сил безплотних, а також із престольним 
святом кафедрального храму 
Православної Церкви України – 
Михайлівського Золотоверхого собору. 
Святий Архістратиг Михаїл, який є 
небесним покровителем Києва, під час 
подій на Майдані оберігав і допомагав 
захисникам правди і добра. А наш 
собор, названий на його честь, став 
прихистком для киян під час силового 
розгону Євромайдану. У 2013 році 
дзвони Михайлівського Золотоверхого 
монастиря вперше за вісім століть били 
у набат, сповіщаючи про небезпеку. А 
духовенство та студенти Київської 
православної богословської академії 
допомагали пораненим, носили 
медикаменти і гарячі напої; у 
трапезному храмі святого апостола і 
євангелиста Іоана Богослова був 
облаштований шпиталь, а в самому 
Михайлівському соборі люди спали і 
лікувалися. У серпні 2015 року на мурах 
Михайлівського Золотоверхого 
монастиря з'явилася «Стіна пам'яті 
полеглих за Україну» – для вшанування 
воїнів, які ціною життя захистили нас від 
російської агресії.   
 Ми пишаємося тим, що наша Церква 
справді була, є і буде з народом. 
Пишаємося тим, що наш храм став не 
лише місцем молитви, але й місцем 
захисту та допомоги потребуючим. Що 

Свято-Михайлівський Золотоверхий 
монастир став не просто відбудованим 
храмом з цеглинок, а істинним Домом 
Божим, втіленням справжньої 
Божественної любові, яка проявляється 
в любові до ближніх. Двері нашої 
Церкви завжди відкриті для кожного! Ми 
пам’ятаємо драматичні події новітньої 
історії, вшановуємо пам’ять загиблих та 
піклуємося про їхніх рідних. І сьогодні в 
урочистих богослужіннях проситимемо у 
нашого небесного покровителя святого 
Архістратига Божого Михаїла захисту 
для України і всіх її дітей, знаючи, що 
Бог не в силі, а в правді.   
 Митрополит Епіфаній 

 

Звернення Патріарха Філарета з 

нагоди 6-ої річниці початку 

Революції Гідності 

 

 21 листопада 2019 року вся Україна 
згадує початок Революції Гідності. Шість 
років тому розпочався силовий розгін 
молодих активістів та студентів.  
 Наша Церква завжди молиться за 
наших героїв «Небесної сотні». Ми їх 
шануємо за те, що вони виявили силу 
українського духу. Наш ворог на все 
розраховував: і на слабкість нашої армії, 
і на війну, і на зраду деяких чиновників, 
але не врахував силу українського духу, 
бо вона, та невидима сила, встояла та 
дала перемогу українському народу. 
«Небесна сотня» дійсно виявила силу 
українського духу, тому у шосту річницю 
ми насамперед шануємо наших героїв.
 Саме Михайлівська Золотоверха 
обитель Київського Патріархату стала 
прихистком для побитих мирних 
протестувальників  від сил «Беркуту» 
30-го листопада 2013 року і у трагічні дні 
лютого 2014 року. У храмах монастиря 
було організовано місце перепочинку, 

http://new.cerkva.info/zvernennya-patriarha-filareta-z-nagody-6-oyi-richnytsi-pochatku-revolyutsiyi-gidnosti/
http://new.cerkva.info/zvernennya-patriarha-filareta-z-nagody-6-oyi-richnytsi-pochatku-revolyutsiyi-gidnosti/
http://new.cerkva.info/zvernennya-patriarha-filareta-z-nagody-6-oyi-richnytsi-pochatku-revolyutsiyi-gidnosti/
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склади та навіть операційні для 
поранених та травмованих. 
 Ми повинні молитися за тих кращих 
синів і дочок, які віддали своє життя за 
волю України на Майдані Назалежності. 
Доки в Україні будуть такі мужні сини та 
дочки – Україна незборима. Наш 
обов’язок є не тільки пам’ятати про них, 
про їхній подвиг, а молитися за них і не 
забувати, що зі смертю життя не 
припиняється, а продовжує існувати 
вічно. Але ті, що віддали своє життя з 
любові до ближніх своїх, до Бога, до 
України – ті успадковують вічне 
блаженне життя.    
 В наш час ми також проходимо теж 
саме випробування: достойні ми мати 
українську державу і бути свобідними, 
чи знову в російське ярмо? 
 Український народ доводить, що він 
достойний мати державу, тому що 
кращих своїх синів посилає на Схід 
захищати нашу українську землю. 
 Тому я закликаю всіх молитися та 
єднатися навколо захисту української 
держави, бо це є головне для нашого 
народу в наш час. І якщо ми будемо 
звертатися до Бога і просити Його 
допомоги, то Він пошле її нам.  
 І хоч складні умови продовжуються в 
Україні, але ми віримо і переконані, що 
Бог допоможе нам. Чому Він допоможе 
нам? Тому, що з нами правда. А правда 
наша полягає в тому, що ми країна 
миролюбна і ми ніколи не захоплювали 
чужі землі, але свою землю боронили і 
помирали за неї. Тому помолимося за 
наших героїв, щоб Господь, Який 
прийшов спасти нас від гріха і від смерті, 
дарував їм Царство небесне і вічне 
блаженне життя. 

ФІЛАРЕТ 

ПАТРІАРХ КИЇВСЬКИЙ  

І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ 

Ukrainian Genocide 

Remembrance Day 2005 

Keynote Address by John 

Jaresko 

"See No Evil: The End of Ukrainian Famine 

Denial" 

September, 18, 2005 

 
 Most Reverend Clergy, Consul of 
Ukraine Mr. Shevchenko, Honorable 
Senator Jacqueline Collins, Honorable 
Representative John Fritchey,  supporters, 
guests and most of all Ukrainian  
Genocide Famine Survivors, today we 
have gathered here together to remember 
and pray for the souls of over 10 million 
innocent Ukrainians who died between 
1932 and 1933 as a result of  
Stalin's forced genocide famine.  
 While preparing to make this speech, I 
questioned why should I address you 
today?  What could I possibly say to help 
each and everyone here today, realize the 
inhumane torture and pain  
that our Ukrainian people suffered during 
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the course of this unequaled 
demonstration of genocide? Well, I think I 
found the answer.   
 The fact is that it is in my blood. 
  Literally, I am a descendant of Ukrainian 
"kulak" land owners that refused 
collectivization in 1932-33.  My Great 
grandparents Feofan and Natalia Brazhnyk 
were starved to death in the village of 
Marchenky in the Poltava state.  I recall 
stories by my grandmother about the 
genocide and how she described my 
father's birth in November of  
1932.  That my father survived his first 
year of life was an unequivocal miracle 
because the majority of people around 
them were dying of starvation.    
 As you look at the screen beside me, you 
see the names of just some of the 
exterminated.  To put this into its horrific 
perspective, by using a conservative 
number of 10 million starved victims, we 
could read a name per second for over 116 
straight days.  This averages out to 8,640 
deaths per day.  Yet even with such a 
gigantic number of innocent victims 
starved to death, the world was kept 
unaware.      
 Some of the questions that I would like to 
address today include:  Who was 
responsible for such a heinous act? How 
could famine engulf one of the most fertile 
nations of the world?   But of great 
importance is how this hideous act of 
genocide was hidden from the rest of the 
world?     
 The use of famine as a weapon of state 
against the land owning population is 
considered to be an innovation of Joseph 
Stalin, but in reality Lenin's famine of 1921-
22 was a learning experience for the 
Soviet totalitarian government.  Both Lenin 
and Stalin considered Ukraine key to the 
survival of the Soviet State, yet their 
independent-mindedness made Ukraine 
the most dangerous of all the republics. 

 Therefore throughout the Bolshevik 
occupation of Ukraine every imaginable 
Ukrainian nationalist institution was purged 
and or eliminated.      
 The culmination of this act of subjugation 
resulted in the genocide of 1932-33.  It was 
Stalin's shining moment in his career of 
terror and destruction of the Ukrainian 
nation.      
 Collectivization was thought to be the 
means by which communist Russia could 
achieve the lofty and unrealistic goals set 
forth by Stalin's Five year Plan.  The 
Agricultural exports would be  
used to fund Russia's military and 
industrial programs.  At the very beginning 
of forced collectivization the Ukrainian 
landowning class assumed an attitude of 
determined opposition to the  
government and systematically refused to 
carry out its orders.   
 During the Third All-Ukrainian Party 
Conference in July of 1932, Communist 
Party politburo members V. Molotov and L. 
Kaganovich expressed the dissatisfaction 
of the central committee as to the progress 
that the Ukrainian party organization had 
made in the Ukrainian agricultural sector. 
 With goals not being met, Moscow took 
steps to realize the plan of starving the 
Ukrainian land owners bringing them to 
their knees and ending all ideas of 
individual ownership.  Systematically 
through various decrees the "kulaks," as 
an economic class were to be destroyed 
by a specially organized and trained set of 
armed forces.  As Stalin continued to 
export 1.7 tons of grain and to store 
millions of tons in state reserves, the horror 
of mass starvation began.  
 As famine was raging across Ukraine 
and holding the Ukrainian people in its 
grip, the absence of food was slowly 
turning into an absence of life.  Prominent 
author Vasilij Grossman writes  
"Within the villages mothers looked at their 
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children and screamed in fear, they 
screamed as if a snake had crept into their 
house.  And this snake was Famine, 
Starvation, Death".      
 At first the children cried all day for food, 
and in the streets and villages the swollen 
bodies of the dead began to pile up.  In 
order to hide the mounting death toll and 
prevent the dead from being used as food, 
communist party workers would come and 
collect the dead, transporting them to 
unidentified mass graves.     
 The physical harm that was inflicted upon 
the Ukrainian people was no more horrible 
than the psychological impact. Starvation 
often led to insanity and dehumanization.
  At this time I would ask everyone in the 
audience to visualize your child, your 
mother or father, your brother or sister to 
weak to scream or even cry, their 
abdomen swollen, nothing left but skin and 
bones and dying before your eyes. And 
then watch as they take the body away 
and leave you to suffer the same fate. 
 This is the most cruel of all punishments 
that one can be subjected to.  
 How completely diabolical a plan, a plan 
which needed no bullets, and could kill 
more people in a short period of time, 
without leaving a trace as to who the 
perpetrator was.  And could be  
explained as self-inflicted.  
 Lev Kopelev, later one of Russia's 
leading dissidents wrote "It was 
excruciating to see and hear all this.  And 
even worse, to take part in it.  We were 
realizing historical necessity, we were  
performing our revolutionary duty.  We 
were obtaining grain for the socialist 
fatherland. For the five-year Plan.  Out 
great goal was the universal triumph of 
communism and for the sake of  
that goal everything was permissible - to 
lie, to steal, to destroy hundreds of 
thousands and even millions of people, all 
those who were hindering our work or 

could hinder it, everyone who stood in the 
way.  And to hesitate or doubt about all this 
was to give in to "ineffectual 
squeamishness" and "stupid liberalism". 
 As for the question of how the world was 
kept unaware, the plans were also very 
well thought out.  At this particular time in 
history "socialism" was entrapping the 
minds of the western world, it provided a 
political and economic system free from 
guilt.  Society would run the Soviet 
economy instead of private persons and 
the end result would be the end of 
capitalism.     
  Soviet sympathizers in the west saw the 
Soviet System as both anti-capitalist and a 
generally acceptable formula for social 
reorganization.     
 The western media fell right into the trap 
of Soviet propaganda and while always 
finding the faults and failings of their own 
governments they blindly accepted soviet 
reports and showed great loyalty to the 
soviet culture.   
 As the famine spread, many prominent 
western figures traveled to Ukraine. The 
incidence of deception and self-deception 
were very  plain to see- for example:  in 
preparation for a state visit to Ukraine by a 
French statesman, Edouard Herriot in 
1933, the population worked from 2 am, 
cleaning the streets, decorating houses, 
removing the homeless, beggars and 
starving people.  Shop windows were filled 
with food, the hotel he was to stay in was 
completely refurbished and his entire 
experience was confined to visiting model 
collective farms where all the peasants 
were selected communists who were well 
fed.  As a result, he denied that any famine 
had taken place.     
 Another prominent example is that of the 
New York Times Pulitzer Prize winning 
correspondent Walter Duranty.  Mr. 
Duranty personally told others that he 
estimated the famine victims at  
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around 7 million.  Yet, what the American 
public read in his column was that any 
report of famine was exaggeration or 
malignant propaganda.  The recently 
released KGB files and cables of  
the U.S. State Department identified him 
as a cooperative individual to the Soviet 
State.     
 There were a few reporters like Malcom 
Muggeridge and other westerners who 
gave true accounts of the situation.  These 
reports were deemed untrue and 
dismissed.  These reporters were vilified or 
fired.     
 This act of not only ethnic but 
socioeconomic cleansing was hidden by 
the soviet government for many years. 
  We commend the brave survivors, their 
descendants and Ukrainians worldwide 
who have not wavered in their battle to 
have The Ukrainian Genocide Famine 
recognized by the whole world.   
 So where are we today?  And what must 
we do to ensure that this genocide is never 
forgotten?    
 The events in Ukraine during the 
"Orange Revolution" have given the 
Ukrainian nation a new kind of leadership 
and a new view on the Ukrainian Genocide 
Famine.  The new president Mr.  
Viktor Yushchenko has been very vocal in 
his feelings about the famine and has 
recently issued a decree on additional 
measures for honoring and perpetuating 
the memory of the victims of  
the famine.  His initial plans include the 
identification and marking of mass-graves, 
a museum complex, study center and park 
system devoted to the Ukrainian Genocide 
Famine.       
 The Ukrainian Genocide Famine 
Foundation of The USA has also made 
significant strides in educating and 
propagating the history of The Ukrainian 
Genocide Famine.  We are very pleased  
to have with us today the honorable State 

Sen. Jacqueline Collins and State 
representative John Fritvhey, unfortunately 
the other sponsor State Representative 
Peter Froeihlich was not able to attend. 
 They sponsored the recently passed bill 
by Governor Blagojevich which requires 
that public schools in Illinois teach about 
genocide worldwide, including The 
Ukrainian Famine Genocide of 1932-33. 
 This is the first step in getting all States 
and the Federal Government to 
acknowledge and educate the public 
regarding the crime against humanity 
perpetrated by Stalin and The Soviet 
Union.     
 Another major achievement by the 
Genocide Famine Foundation was the 
creation of a professional, informative web 
site at www.ukrainiangenocide.com. With 
the world getting most of their  
news and information via the internet this 
will play a vital role in educating and 
informing people around the globe of this 
tragic event.    
 Dear friends, as the old saying goes 
education starts this work in our homes, 
then our churches and youthorganizations.
 Each parent should educate their 
children as to what happened and why. 
 Each Ukrainian school curriculum must 
include instruction devoted to The 
Ukrainian Genocide Famine.   We must not 
think that because we attend Ukrainian 
functions or our children go to Ukrainian 
summer camp...this satisfies our 
responsibilities.     
 What kind of concerned Ukrainian or 
Ukrainian-American can barely find time 
once a year to discuss and commemorate 
the extermination of over 10 million 
innocent lives because they were 
Ukrainian!      
 This must be a constant campaign to 
right the injustice that was inflicted on the 
Ukrainian nation.  We must support the 
publication of educational materials for use 
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in the schools tailored for  
various age groups and the society at 
large. In order to accomplish these goals 
we need the enthusiastic support of the 
community and your generous financial 
contributions.     
  Without adequate funds we cannot 
achieve our goal, during the intermission 
you will have an opportunity to donate and 
help the foundation reach our common 
goals.  "Let not their sacrifice be in  
vain!"  Vichnaya Pamyat! Memory Eternal! 
©John Jaresko 2005  

 

Громада Святого Андрія 

молилася за невинних 

жертв Голодомору 
 23 листопада 2019 року в Катедрі 
Святого Апостола Андрія Первозваного 
Помісної Української Православної 
Церкви в м. Блумінгдейл прот. Віктор 
Полярний в сослужінні ієрея Михайла 
Лещишина звершив Заупокійну 
Панахиду за невинних наших братів і 
сестер та їхніх дітей і немовлят 
замученими страшною смертю голоду 
заподіяною московським режимом. 
Українські ветерани, які служили у 
збройних силах Америки, тримали 
американські і українські прапори, а 
церковний хор, під провідом Тараса 
Руденка, вміло і жалібно виконував 
піснеспіви панахиди. 
Вічна пам’ять і Царство Небесне!  

 
 

НІКОЛИ НЕ ЗАБУВАЙМО 

ГОЛОДОМОР-ГЕНОЦИД 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 

 Донька Олега і Галі Федак і внучка 
Ольги Федак, протоієрея Віктора 
Полярного і паніматки Валентини – Таня 
Федак, розповіла своєму дідусеві, що 

під час навчання у класі про Голокост 
вона запитала вчителя, чи він знає про 
Геноцид Українського народу. 
 Він відповів, що дещо знає про голод в 
Україні, але здивувався, що 14 літня 
дівчинка знає про Геноцид тридцятих 
років і вчитель попросив Таню Федак, 
щоб вона описала про Голодомор-
Геноцид Українського народу.   
 На прохання вчителя Таня Федак 
вручила нижче поданий опис, який 
вчитель Голокосту прочитав у кожній 
класі історії в CENTRAL MIDDLE 
SCHOOL in Burlington, Illinois.  
 Holodomor-Genocide article written by 
8th grade student Tanya Fedak. 

   
 
 “I’m starving,” you say as you wait for the 
server to deliver your food. Do you even 
know what that means? Over ten million 
people died from that single word 
STARVING.      
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 In 1932, the Ukrainian Genocide named 
Holodomor began when the leader of the 
Soviet Union Joseph Stalin wanted all 
Ukrainians dead. Out of handful of the 
population who survived, my ancestors 
were included.     
 In Kharkiv, my дідуня’s (dee-doo-nya; 
grandpa) family was lucky that they worked 
in factories. “Most that starved were 
farmers,” he explains. “People who worked 
in factories were given small rations of 
bread by the government.” After working 
long hours in poor conditions, both parents 
would bring home just enough bread to 
keep the family from starving. Not too far 
away, мy Тьотя Шура (tyo-tetya-shoo-ra; 
aunt shoora) had lost her mother and 
brother to starvation. Her father and her 
became beggars and spent all day on the 
streets of Kharkiv. At the exact same time 
in Poltava, my бaбуня’s (bah-boo-nya; 
grandma) ancestors were faced with the 
same challenge of staying alive. All of their 
wheat being stolen or burned by the 
Russians, her mother took the brave 
journey to Moscow – the capital of the 
enemy country. There she sold her 
beloved wedding ring to buy a single loaf 
of bread. Once she disembarked the train 
back in Ukraine, Russian soldiers 
confiscated the bread, leaving her without 
a wedding ring or food. From that moment 
on, they ate grass or anything they could 
find. Even though they were deprived of 
everything, they were lucky enough to 
have their sanity left. My grandma’s 
mother’s neighbors ended up killing their 
own grandmother and eating her. She tells 
me? “When people asked where the 
grandma was because they hadn’t seen 
her, the family replied by saying that they 
killed and ate her willingly.” This was so 
common that they explained their 
reasoning without shame. “Some parents,” 
she continues, “went so crazy that they ate 
their own children. My mother’s other 

neighbors ate poisonous mushrooms and 
died from it. That’s what starving does to 
you.” When my grandma was born in 1938, 
five years after the Holodomor, things were 
still bad. Communists threw her father out 
of the house. She says, “They knocked on 
the door and he answered without a shirt. 
They told him he needed to follow them, 
and my dad asked if he could put on a 
shirt. They said, “No.” They reason for 
arresting him was that his father owned 
money they were looking for. My 
grandma’s father tried explaining that he 
was an orphan since thirteen, but they 
wouldn’t listen. They then sent him into 
army where the Germans soon took him as 
a prisoner of war. While doing labor for the 
Germans, he had an accident where he 
lost three ribs. Nobody would treat him 
until someone stuck a tube where the ribs 
were missing, keeping him alive. He was 
so sick that they sent him home. God 
works in mysterious ways. Just when 
things started to seem normal, they once 
again took a turn for the worst. When 
бабуня was four and her brother was 
three, their whole family was trying to 
escape due to the fact that Ukrainians 
were still a target. They had little food 
throughout the journey and her brother 
cried out, “Mama I’m hungry!” Their mother 
tried explaining to him that he couldn’t eat 
anything, and he said with an attitude, 
“Well, I’m going to eat nothing!” бaбуня 
still finds this the funniest thing because he 
had no idea what he was saying. Her 
sense of humor disappeared when sharing 
this next part of the story. Her brother then 
made it known that he was tired of walking 
so they place him into a wagon. The 
Germans were retreating and were headed 
in the same direction as them. The 
Germans were traveling at such an 
immense speed that they ran into her 
brother‘s wagon. As he cried out, “Help,” 
they ran over him. Those were his last 
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words. My grandmother who was an infant 
and didn’t understand that just took place 
before her eyes proceeded to bury her 
brother next to the nearby river. They then 
continued their journey from Ukraine to 
Germany (now without her brother) by foot, 
too scared to use a wagon. My 
grandparents understand that you can’t 
change history and rewrite Holodomor, but 
they don’t think it’s fair that some 
genocides have more popularity than 
others. In the holocaust six million 

members of the Jewish community died 
while over ten million Ukrainian died in 
Holodomor and nobody could name that 
genocide. They ask “Why do you only 
study one? They cry, they cry. Other 
nationalities don’t care what happened.” 
When showing my grandpa the small 
memorial Washington D.C. has for 
Holodomor, he proudly smiled. “For 
something that nobody knows anything 

about, it’s the least they could do.”  
 

Former Ukrainian Parliamentarians and high-ranking leaders 

participate in the Open World Leadership Program in Illinois

  
 

 
In the photo: 
 
Back row:  Karl Nowak, John Jaresko, Taras Kremin, Olena Matushka, Leonid Bard, Valeriy 
Karpuntsov, George Palamattam, Irina Hobb 
 
Front row:  Jaroslav Sydorenko, John Steciw, Peter Bencak, Dr. Maria Korkatsch-Groszko, Consul 
General in Illinois Larysa Gerasko, Marie Slobidsky, Lida Truchly, Oleksiy Mushak.                                                            
Standing:  Dr. Vasyl Truchly 
 
 Bloomingdale, IL.  On November 20, 
2019, a delegation of visitors from Ukraine 
sponsored by the Open World Leadership 

Program of the Open World Leadership 
Center participated in a reception and 
Roundtable discussion hosted by the St. 
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Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral. 
The Center is part of the United States 
legislative branch and is housed in the 
Library of Congress, Washington, D.C.  
Every year, through the United States 
Senate and House Subcommittees on 
Legislative Branch Appropriations, grants 
are awarded to a variety of national and 
service organizations, institutions of higher 
education, sister-city associations and 
international visitor councils.  The Open 
World Leadership Center is designed to 
build understanding and cooperation 
among Congress, American communities 
and global leaders in interest areas such 
as the rule of law, accountable governance 
and social services, by establishing long-
lasting professional relationships between 
emerging leaders and their United States 
counterparts in democratic institutions.
 This year, the Open World Leadership 
Program visiting delegates included 
Oleksiy Mushak, the Prime Minister’s 
Advisor on Economic Affairs; Valeriy 
Karpuntsov, a prosecutor; Taras Kremin, 
Ukrainian Parliament-Committee on 
Sciences and Education-Head of Sub-
Committee on Education:  Protection of the 
State Language; Olena Matushko, 
Secretary of the Parliament Committee on 
Information Security and Communications 
and former producer and advertising 
manager for Channel 5 Ukraine; and, 
Roman Oleksenko, Community 
Development Program Manager of the 
Peace Corps in Ukraine, who served as 
the program facilitator. Dr. George 
Palamattam, executive director of the 
International Social Worker Exchange 
Partnership-Council of International 
Programs, and Mr. Karl Nowak served as 
the hosts, organizers and coordinators of 
activities in Illinois. Delegates were 
scheduled to collaborate on best practices 
for rule of law in local government, law 
enforcement and Veteran Affairs.  They 

were also scheduled to meet with leaders 
of Ukrainian diaspora. Leonid Bard, 
Member of Parliament of Ukraine and Co-
Chair at Assembly of the World Diasporas, 
joined as guest of the delegation.   John 
Jaresko, President of the Church Board of 
St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral, 
served as Moderator for the Roundtable 
discussions.    
 Participants in the Roundtable 
discussions represented the following 
Ukrainian community organizations:  
Suburban Council of Ukrainian Voters, 
Ukrainian American Veterans-Post 32; 
Ukrainian Congress Committee of 
America-Illinois Division; Organization for 
the Defense of Four Freedoms of Ukraine; 
Ukrainian Genocide Famine Foundation-
USA; Selfreliance Federal Credit Union; 
members of the St. Andrew Ukrainian 
Orthodox Cathedral Church Board and St. 
Andrew Ukrainian School Advisory Board; 
and, Chicago Sister Cities International-
Kyiv Committee  In addition, Dr. Pavlo 
Antonenko, Associate Professor of 
Educational Technology at University of 
Florida (Gainesville), traveled to Illinois in 
order to meet with the delegation to share 
his expertise in the application of 
information technology and media in the 
field of Education, including students with 
individual differences.  
 During the roundtable exchange, Consul 
General of Ukraine in Chicago Larysa 
Gerasko stressed the need and 
importance for developing and establishing 
a strong advertising campaign in order to 
publicize the positive aspects of Ukraine 
and the Ukrainian people.    
 Leonid Bard, Co-Chair at Assembly of 
the World Diasporas, and Valeriy 
Karputsov commented relative to the fact 
that the world is becoming increasingly 
connected: persons, goods, capitals, 
services and ideas travel more and more 
freely. Exchanges of thought and 
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experience are an asset and an 
opportunity for both countries of origin and 
host countries. Both emphasized that 
“…Diaspora communities contribute to the 
development of commercial links, business 
relations, and transfer of knowledge; 
therefore, are a very useful social, cultural 
and economic bridge between countries.”  
Both emphasized that “…this type of 
bridge is particularly useful for Ukraine 
because information and experiences are 
taken back and applied in different factions 
of life.”    
 Oleksiy Mushak shared that there is 
financial growth in Ukraine and that 
personal financial status and financial 
strength of Ukraine are important.  He 
elaborated on the need for Ukrainians to 
understand the concept of “investments.”  
There is need to establish regulations for 
positive advancement of financial growth.
 During an extended exchange on the 
learning and maintenance of the Ukrainian 
Language, any native language, all 
participants agreed that, any/our native 
language allows us to not only 
communicate and connect with one 
another, but it also allows us to understand 
and appreciate the history of our ancestors 
and our upbringing.  Research indicates 
that communicative skills in one’s native 
language cultivates an appreciation and 
understanding of one’s culture, ensures 
better cognitive development and assists in 
the learning of other languages.  Taras 
Kremin stated that research shows “…that 
maintaining one’s native language is 
critical to one’s identity and contributes to a 
positive self-esteem in the individual.  
Teaching the Ukrainian language in 
Ukrainian Saturday Language Schools is 
important for strengthening one’s identity, 
contributes to positive self-esteem in the 
individual; in addition, maintains closer ties 
with family members, facilitates cultural 
and linguistic connections to Ukraine.  

Being fluent in another language helps 
adjust more easily to new cultures and 
learning a second language.”   
 Roman Oleksenko, Community 
Development Program Manager of the 
Peace Corps in Ukraine, reminded 
everyone that the Peace Corps was 
established in Ukraine in 1992 in a bilateral 
agreement signed by President George 
Bush and President Leonid Kravchuk of 
Ukraine.  Since that time the United States 
Peace Corps has cooperated with the 
Ukrainian Ministries of Education and 
Science, Youth and Sports, and Regional 
Development in jointly initiated activities to 
help the people of Ukraine to meet their 
need for trained men and women. 
Important to note that, 250 visas are 
available for United States citizens to work 
for one year in Ukraine.  He further 
emphasized that course transfer credits 
are available between colleges and 
universities of the United States and 
Ukraine.     
 Taras Petryshyn, a Ukrainian 
entrepreneur, businessman and ten-year 
resident in the U.S, asked the group “… 
what do you hope to take back with you 
from your visit here in the U.S.?” Olena 
Matushko replied that “…there is a need 
for professional dialogue between the 
United States and Ukraine…we are  
focused on collecting the best information 
which could be applied to manage 
information technology and communication 
venues of interest in Ukraine…the group, 
as a whole, seeks to collect the best 
information and best practices in their 
respective professional areas of expertise 
to take back and apply in different factions 
of life in Ukraine – financial accountability, 
promotion and maintenance of native 
language, rule of law and civic services.” 
 Maria Korkatsch-Groszko, Ph.D. (Vice-
President at St. Andrew UOC & UCCA-IL; 
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Завершився візит делегації 

ПЦУ до Константинополя 

 Як повідомлялося, 29 листопада 2019 
року офіційна делегація та паломники з 
Помісної Української Православної 
Церкви прибули на Фанар (район 
Стамбулу, де розташована резиденція 
Вселенського Патріарха).   
 30 листопада, з нагоди свята на честь 
апостола Андрія Первозванного, 
архієпископ Чернігівський і Ніжинський 
Євстратій співслужив Вселенському 
Патріарху Варфоломію та Папі і 
Патріарху Олександрійському і всієї 
Африки Феодору в Патріаршому храмі 
святого Георгія на Фанарі. Окрім 
ієрархів Константинопольської, 
Олександрійської та Української Церков 
під час літургії співслужив митрополит 
Константійський і Аммохостський 
Василій – ієрарх Православної Церкви 
Кіпру.       
 У храмі молилися паломники з 
Волинської єпархії на чолі з 
митрополитом Луцьким і Волинським 
Михаїлом, а протоієрей Володимир 
Вакін, ректор ВПБА, співслужив за 
літургією.    
 За богослужінням у храмі також був 
присутній представник Римсько-
Католицької Церкви кардинал Курт Кох 
на чолі делегації цієї Церкви.  
 Для Православної Церкви України 
подія, яка об’єднала у молитві до 
Господа та Святій Євхаристії 
представників різних помісних 
Православних Церков, є особливою та 
символічною. Адже під час літургії 
спільно вшановано святого апостола 
Андрія Первозванного, проповідь якого 

розпочала поширення християнства в 
українських землях.   
 Про початок проповідницького шляху 
святого Андрія Первозванного та його 
значення для християн у своєму слові 
розповів Патріарх Варфоломій: «Під час 
літургії, яку ми разом звершували, ми 
слухали уривок з Євангелія від Іоана 
про покликання Андрія Первозванного і 
його брата Петра. Тісні відносини між 
двома єдиноутробними братами 
становлять собою приклад для духовних 
відносин між братськими церквами та 
заклик до спільного християнського 
свідчення у світі і до євангельської 
проповіді аж до кінця світу». 
 Після завершення Божественної 
літургії Вселенський Патріарх 
Варфоломій висловив вдячність всім 
представникам Помісних Церков. Його 
Всесвятість радо вітав й українську 
делегацію та побажав утвердження 
єдиної Помісної Православної Церкви 
України.     
 1 грудня, у недільний день, в світлому 
храмі святителя і чудотворця Миколая у 
Стамбулі, вперше українською мовою 
звершувалася Божественна літургія 
ієрархами  Помісної Православної 
Церкви України: митрополитом Луцьким 
і Волинським Михаїлом та 
архієпископом Чернігівським і 
Ніжинським Євстратієм, у співслужінні 
архімандрита Харлампія, який 
опікується українською громадою в 
Стамбулі, протоієрея Володимира 
Вакіна, ректора Волинської 
православної богословської академії, та 
диякона Михайла Омельяна, старшого 
викладача Київської православної 
богословської академії.    
 За богослужінням молилася українська 
громада Стамбула, а також 
представники Української держави – 
заступник Міністра закордонних справ 
Василь Боднар, Посол у Туреччині 

https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/do-konstantynopolya-prybula-ofitsijna-delegatsiya-ta-palomnyky-z-pravoslavnoyi-tserkvy-ukrayiny/
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Андрій Сибіга та Генеральний консул у 
Стамбулі Олександр Гаман. 
 Звертаючись до присутніх після 
Божественної літургії, митрополит 
Михаїл подякував Вселенському 
Патріарху Варфоломію за велику 
турботу, яку він має про Україну, не 
лише надавши Томос про автокефалію 
Української Церкви, але продовжуючи й 
далі трудиться для того, щоб Помісна 
Православна Церква України увійшла у 
повне спілкування з іншими Помісними 
Церквами.    
 Архієпископ Євстратій зауважив, що 
сьогоднішній день – 1 грудня – для всіх 
українців є особливим, адже саме 1 
грудня 1991 року ми як народ 
підтвердили своє прагнення жити у 
незалежній державі. «Вже 28 років 
сповнилося з того часу. А вчора був той 
самий день, коли 6 років тому, під час 
Революції Гідності, наша Церква 
відкрила свої двері, щоби захистити свій 
народ від насильства і неправди. І за ці 
роки ми пересвідчилися, як багато 
робить віра і правда. І те, про що кілька 
років тому ми могли лише мріяти – 
сьогодні є вже реальністю. Чи можна 
було би уявити 28 або навіть 6 років 
тому, що нині ми тут, у цьому святому 
константинопольському храмі, всі разом 
– українці, греки, болгари, всі діти єдиної 
Христової Церкви – будемо молитися і 
звершувати літургію? Тож ми дякуємо 
Богові, вдячні і Вселенському Патріарху 
за всі благодіяння для України. Нехай 
надалі Господь допомагає зростати та 
укріплюватись Українській Церкві, всій 
Вселенській Христовій Церкві, і нехай 
Він оберігає нас на цій дорозі, щоби ми 
йшли впевнено шляхом правди до 
перемоги над гріхом і злом», – сказав 
архієпископ Чернігівський і Ніжинський 
Євстратій.     
 У свою чергу, єпископ Галікарнасський 
Адріан від імені Вселенського Патріарха 

привітав українську громаду Стамбула, 
яка перебуває під опікою Його 
Всесвятості та має можливість у цьому 
храмі святителя і чудотворця Миколая 
здійснювати богослужіння рідною 
мовою. «Український народ є дуже 
набожний і близький до Бога, і є честю 
для всіх нас те, що ми тут разом є 
вірними дітьми Вселенської Патріархії», 
– зазначив Його Преосвященство. 
 На завершення слово мав заступник 
Міністра закордонних справ Василь 
Боднар, який відзначив, що тут у 
спільній молитві рідною мовою українці 
отримали ще одну нагоду відчути дух 
єднання, навіть живучи за кордоном. 
 Прес-служба Київської Митрополії Помісної 
Української Православної Церкви  

 

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 –

Помісної Української Православної 

Церкви.
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 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 399-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                                    

1,000 Володимир і Тамара 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                             

2,400 Марія Товстопят                                                                   

2,385 Марія Савеленко Гнип                                                               

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 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій  

Крамаренко, Maрія і бл.п. Петро Салівон                                              

1,335 Галина і др. Михайло Темник                                               

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                                           

665 бл.п. Іван і Сусана Білобронь                                              

651 бл.п. Катерина Васильченко   

650 Ольга Петрончак, Петро Корнієнко                                                                               

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                                                

https://www.gofundme.com/UOCKPcathedral/donate
https://www.gofundme.com/UOCKPcathedral/donate
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475 Валентина і Микола Міщенко    

470 п/м Валентина i прот. Віктор Полярний                                         

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

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

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

Юрій Мацик, бл.п. Олександра і Василь Дорошенко                                                                       

390 Елізабет і Микола Ляшенко   

385 бл.п. Анна і Петро Макуха   

375 Афанасія і Михайло Рачкевич   

365 Віра і бл.п. Василь Масланчук   

360 Наталка і бл.п. Антін Угляр   

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

Фрит                                                                                               

345 Ліліана і Григорій Гнип                                                                 

330 Любов і Борис Журa, Марія Кравець                             

325 Марія і Микола Барнай     

305 Христя і Ярослав Верещак   

300 Раїса Мачула, Парафія Святої Покрови, Чикаго, Марія і 

Йосип Серна, Александер Власенко, Анна і Микола Кучеренко 

295 Петро Гнип                                                                                    

280 Галина і бл.п. Славко Лин                                                         

275 Валентина і Віктор Бабанський, Раїса і бл.п. Валентин 

Кохно                                                                                                 

260 бл.п. Ольга Басараб                                                                    

250 Галина і Роман Боднар                                                        

240 Леся Марченко                             

220 Раїса Шлеґа   

200 Маруся і Іван Міщенко, ієрей Олег і п/м. Роксоляна Сацюк, 

Лариса і Стефан Андрусяк-Ємець, Сестрицтво Святої Софії 

при Катедрі Святого Андрія, Блумінгдейл, бл.п. Клавдія 

Люба і бл.п. Василь Мирутенко, Леся і др. Теодор Костюк, 

Ліда і др. Василь Трухлий, бл.п. Лідія Щербак, Тамара і бл.п. 

Бруно Моске, Іван Деркач, Надія і Володимир Сулим, 

Елеонорa і Теодор Бабій, Іван Тищенко                                                                                             

180 Maрія і Юрко Бурлій                                                             

175 Елізабет і Юрій Ємець, Стефані і Валентин Ємець, Ольга 

Федак                                                                                                   

160 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 прот. 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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