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Різдвяне послання 
Митрополита Київського і всієї 

України Епіфанія 
преосвященним архіпастирям, 

боголюбивим пастирям, 
чесному чернецтву та всім 

православним вірним України 

Дорогі брати і сестри! 
 Христос народився! 

 Славімо Його! 

 «Сьогодні звершилося те, через що 
колись печалилися праотці, що 
провіщали пророки і що бажали бачити 
праведники», – так через слово 
проповіді з нагоди Різдва Христового 
промовляє до нас святитель Іоан 
Золотоустий крізь століття і продовжує: 
”Бог на землі з’явився у плоті і 
перебував між людьми” (Варух. 3: 38). 
Тому радіймо і веселімося, улюблені. Бо 
коли Іоан, ще перебуваючи в утробі 
матері, заграв радісно під час приходу 
Марії до Єлизавети, то тим більше ми, 
які дивимося не на Марію, а на Самого 
Спасителя нашого, народженого 
сьогодні, повинні радіти і веселитися, 
захоплюватися й дивуватися величі 
домоправління [Божого], яке 
перевершує всякий розум. Уявімо, як 
було б велично, якби ми побачили 
сонце, яке зійшло з небес, іде по землі і 
виливає на всіх своє проміння. Якщо ж 

було б дивно бачити таку подію із 
видимим для всіх світилом, то 
подумаймо і розсудімо тепер, як 
велично бачити Сонце правди, Яке 
виливає Своє проміння з нашої плоті і 
просвічує наші душі».   
 Ці думки святителя Іоана 
Золотоустого перегукуються з такими 
євангельськими словами: «Слово стало 
плоттю і вселилося між нами, повне 
благодаті й істини; і ми бачили славу 
Його, славу як Єдинородного від Отця 
Бога ніхто не бачив ніколи; 
Єдинородний Син, Який у лоні Отця, Він 
явив» (Ін. 1: 14, 18).  
 Лише уявімо собі, які почуття охопили 
б нас, якби саме зараз Бог постав тут, 
посеред нас, у всій Своїй невимовній та 
неосяжній величі й славі? Якби зараз 
явив нам цю велич і славу «Цар 
царюючих і Господь пануючих, єдиний, 
Який має безсмертя і живе в 
неприступному світлі, Якого ніхто з 
людей не бачив і бачити не може» (1 
Тим. 6: 15 – 16). Але ж саме це і 
відбувається нині! Саме це явлення 
Бога між людьми святкуємо ми тепер! І 
не у величі невимовній, а в убогості та 
смиренні, не на престолі небесному, а у 
вертепі земному, не серед незліченних 
хорів святих ангелів, а серед ще 
підвладного гріху людства як Немовля у 
яслах приходить і являє Себе Той 
Самий Бог!     
 І не просто з’являється людям, як у 
видіннях і голосі таємничо являв Він 
Себе в попередні часи Старого Завіту 
пророкам і праведникам, але приходить 
у цей світ, який Він Сам створив, 
приймає всю повноту людської природи 
і, залишаючись істинним Богом, стає 
також істинною Людиною. 
 Пришестя у світ і втілення Сина 
Божого має ясну і визначену мету: воно 
стверджує любов Божу до нас, яка 
виявляється у хресній жертві Господа 
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Ісуса Христа заради спасіння всього 
людства від рабства гріху та від смерті. 
Саме про це нам свідчить Євангеліє: 
«Так полюбив Бог світ, що віддав і Сина 
Свого Єдинородного, щоб усякий, хто 
вірує в Нього, не загинув, а мав життя 
вічне» (Ін. 3: 16).   
 Отже, ми святкуємо і вшановуємо не 
просто історичну подію з минулого, але 
знову і знову нагадуємо собі, що Син 
Божий народився від Духа Святого і 
Марії Діви не задля Себе Самого, а 
заради нас та заради нашого спасіння. 
Тому і закликає Церква в ці дні: 
«Христос народжується – славте! 
Христос з небес – зустрічайте! Христос 
на землі – возносьтеся!» (ірмос 1-ї пісні 
канону Різдва Христового). І хто чує цей 
заклик, той не повинен залишатися 
байдужим. Кому сповіщено ангельські 
слова, що «нині в місті Давидовому 
народився для вас Спаситель, Який є 
Христос Господь» (Лк. 2: 11), той не 
може жити далі так, ніби не знає нічого 
про це.   
 Пам’ятаймо слова Сина Божого, 
звернені до кожного з нас: «Хто не зі 
Мною, той проти Мене; і хто не збирає зі 
Мною, той марнує» (Мф. 12: 30). 
 Отже, святкуючи Різдво Христове, 
маємо усвідомлювати: Бог здійснив усе, 
що треба для нашого спасіння. І лише 
від нас залежить, чи приймаємо ми Його 
дар, чи віруємо, як навчає нас вірити 
Христос і Його Церква, чи живемо ми 
згідно з вірою, додержуючись всього, що 
заповів нам Спаситель.  
 Дорогі брати і сестри!  
 Минув рік від того часу, коли 
Об’єднавчий собор у храмі Святої Софії 
в Києві утвердив церковне єднання, а 
Православна Церква України від Матері-
Церкви Константинопольської, з рук 
Вселенського Патріарха Варфоломія, 
отримала Томос про автокефалію. У 
Різдвяний святвечір із Царгороду до 

Києва було привезено цей історичний 
документ, який засвідчив, що відтепер і 
назавжди помісна Українська 
Православна Церква незалежна та 
рівна в усьому з іншими Сестрами-
Церквами Вселенського православ’я. 
 За цей рік відбулося багато подій, 
довелося всім нам пройти і через 
випробування, однак бачимо, як з 
Божою допомогою і в поєднанні зусиль 
усі разом ми досягли багатьох добрих 
плодів.     
 Помісна Українська Православна 
Церква зростає і зміцнюється, 
підтверджуючи свою зрілість. Знову і 
знову радіємо ми звісткам про рішення 
помісних Церков послідувати Томосу і 
мати з Православною Церквою України 
належне євхаристійне єднання та 
канонічне спілкування, приймаючи її як 
свою Церкву-Сестру.   
 Із того, що вже в минулому зробив 
для нас Господь, з багатьох виявів Його 
милості та допомоги, можемо 
пересвідчитися: якими б складними не 
здавалися нам виклики та перешкоди, 
ми зможемо подолати їх. Якщо йтимемо 
за Христом і Його правдою і 
збиратимемо разом із Ним, то завжди 
матимемо добрі плоди не лише для 
цього тимчасового життя, але і для 
вічності. Тому в році, що 
розпочинається, нам також належить 
багато потрудитися.  
 Знову і знову повторюємо заклик до 
єднання до всіх наших братів і сестер, 
хто ще має сумніви щодо майбутнього 
шляху для Української Православної 
Церкви. Двері помісної Церкви і наші 
серця відкриті для вас!  
 Дорогі брати і сестри!   
 У ці святкові дні сердечно вітаю всіх 
вас із Різдвом Христовим та Новим 
роком. Вітаю Президента, Парламент та 
Уряд України. Наші спільні сердечні 
вітання звертаємо до мужніх захисників 
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України – військовослужбовців та всіх, 
хто протистоїть агресії проти нашої 
Батьківщини, захищає її незалежність, 
територіальну цілісність та суверенітет. 
Ми просимо в Бога, щоб Він оберігав 
вас від усякого зла.  
 Минулого року з полону і 
несправедливого ув’язнення було 
звільнено багато наших співвітчизників, 
однак, на жаль, у ці святкові дні, значно 
більше наших братів та сестер 
перебувають в умовах окупації, у полоні 
та за гратами в чужому краї. Ми 
просимо в Господа милості та опіки для 
всіх вас і віримо, що наближається день 
вашого визволення.   
 У дні святкової радості від усього 
серця піднесімо молитовну подяку 
Спасителю Господу Ісусу Христу за 
милість до нас та за благодіяння Божі, 
які ми отримали.   
 Прославляймо Сина Божого, Який 
народився, в молитвах і в колядках, 
розділяючи радість у колі своєї родини 
та з ближніми! Але найбільше 
потрудімося для того, щоб усе наше 
життя було сповнене добра й любові, 
щоб втілити заклик, який звертає до нас 
Спаситель: «Так нехай сяє світло ваше 
перед людьми, щоб вони бачили ваші 
добрі діла і прославляли Отця вашого 
Небесного» (Мф. 5: 16)!  
 Христос народився! Славімо Його! 
 +Епіфаній   
 Митрополит Київський і всієї України,
 Предстоятель Помісної Української 
Православної Церкви \

 

РІЗДВЯНІ СВЯТА У ГРОМАДІ 

СВЯТОГО АНДРІЯ 

 6-го січня у Катедрі Святого Апостола 
Андрія Первозваного прот. Віктор 
Полярний в сослужінні прот. Ярослава 
Марикота звершив Велике Повечір’я, а в 

День Різдва Христового, в 
переповненому до вінця храмі вірянами 
священнослужителі: прот. Віктор 
Полярний, Прот. Ярослав Марикот, 
ієрей Михайло Лещишин і ієрей 
Димитрій Бігун відслужили Божественну 
Літургію. В першу річницю Об’єднавчого 
Собору Української Православної 
Церкви кількість вірян масово 
перевершили попередні Різдвяні Свята. 
В такі дні навязується думка, як 
збільшити церковне приміщення і 
церковну паркувальну площадь, щоб 
задовольнити українську спільноту, яка 
відвідує богослужіння у храмі Помісної 
Української Православної Церкви. 
 Після читання Святого Еванегелія, 
прот. Ярослав Марикот прочитав 
Різдвяне Послання Предстоятеля 
Помісної Української Православноі 
Церкви – Блаженнійшого Епіфанія 
Митрополита Київського і всієї України. 
Церковний Хор, під провідом Тараса 
Руденка, надзвичайно зворушливо 
виконував Різдвяні піснеспіви та 
колядки. На завершення Божественної 
Літургії настоятель Громади Святого 
Андрія прот. Віктор Полярний звернувся 
до присутніх слідуючим привітанням: 
 Дорогі брати і сестри!   
 Христос народився!         
 Славімо Його!   
 Вчора під час Великого Різдвяного 
Повечір’я ми чули церковний піснеспів: 
“З нами Бог, розумійте, народи, і 
покоряйтеся, бо з нами Бог!”   
 Що означають ці слова? Вони свідчать 
про те, що з безмежної любові до людей 
Ісус Христос народився від Пречистої 
Діви Марії, щоб спасти нас.   
 Свято Народження Господа нашого 
Ісуса Христа приходить до нас, щоб 
підсилити нашу віру; віру в перемогу 
українського народу - перемогу добра 
над злом, бо з нами Бог, а Бог 
переможеним не буває.   
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 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 Помісної 
Української Православної Церкви. 
 З щирою і незрадливою 
християнською любов’ю вітаємо з 
Рідзвом Христовим Предстоятеля 
Помісної Української Православної 
Церкви Блаженнійшого Епіфанія 
Митрополита Київського і всієї України, 
Собор Єпископів, ієрея  Михайла 
Лещишина і паніматку Мар’яну, 
протоієрея Ярослава Марикота і 
паніматку Аню, ієрея Димитрія Бігуна. 
 З святами Різдва Христового вітаємо 
Парафіяльний Уряд на чолі з Іваном 
Яреськом і його дружину Памелу.  
 З святами Різдва Христового вітаємо 
Церковний  Хор на чолі з Тарасом 
Руденком, Сестрицтво Святої Софії,  
Братство Святого Андрія Первозваного, 
Школу Українознавства, танцювальний 
ансамбль, усіх парафіян і прихожан 
Катедри Святого Апостола Андрія 
Первозваного.    
 З святами Різдва Христового вітаємо 
наших братів греко-католиків і всіх 
людей доброї волі.    
 Ми молимося, щоб Всемилостивий Бог 
послав Вам і Вашій родині багато 
різдв’яної радості, новорічного щастя і 
йорданської Богом благословенної долі.
 Ми дякуємо Господу Богу за Його 
благодіяння, що були над нами 
минулого року і щиро просимо в наших 
молитвах благословення Божого на 
правдивий мир і дійсну єдність для 
нашої Святої Церкви і на творчі подвиги 
для добра українського народу.  
 Сьогодні Україна переживає важкі 
часи, але свідомі, патріотичні сили 
стояли і стоять на позиціях Української 
Державності, Незалежності, Волі і 
Свободи.     

 Дай, Боже, їм єдності і мудрості!
 Вітаємо всіх Вас, дорогі брати і сестри, 
і поздоровляємо 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 – повсякчасно! 

       Христос народився!        
 Славімо Його! 

Прот. Віктор Полярний – Настоятель 
Громади св. Андрія Первозваного  

 

Слово Митрополита 

Епіфанія 

 Минув непростий, але благословенний 
Богом рік. Впродовж нього було багато 
різних випробувань та викликів як 
внутрішнього характеру, так і 
зовнішнього. Отримавши Томос з рук 
Вселенського Патріарха самим життям 
ми довели, що помісна Православна 
Церква України по праву перебуває у 
Диптиху, в сім‘ї Церков-Сестер.  
 Ми стали сильнішими і рухаємося 
вперед. Олександрійський Патріархат та 
Елладська Православна Церква вже 
встановили з нами повне церковне 
спілкування, а незворотній процес 
визнання всіма Помісними Церквами 
триватиме й далі.    
 Кожен  священнослужитель 
Православної Церкви України як 
учасник тих процесів, які відбуваються в 
українському православ’ї, добре знає 
наші спільні благословенні успіхи, бо ми 
всі разом розбудовуємо нашу вже 
визнану помісну Українську 
Православну Церкву.  
 Дорогі священнослужителі, кожен із 
вас на своєму місці несе духовну опіку 

https://www.facebook.com/epifaniy/?__xts__%5B0%5D=68.ARCiqkn8Aqf2Hq-wENJNLyH2sKa64iMpIlAaKHwZEY7EIheoAT6bYAJ1KWVOnElGaiZmL_1LvJbMxTIOTkv-KBUwv5tzqcNAJCswL8l8rJSboEpd5itMDMSAUKa72e4PF8E5MtLJ05zTt1MZraJEcjbQ_0P6qnxymHzmgqeRfXZwVtoikqNQ1xbXx-xruH7KRGxrjr7K4wAugpP7PgWauMmsmoBiJOcCdd-K-cn4I0yD8fY119hsRj8mtaH-6tnUNAtPDtq5FiWZ8P2vT789F7ga4OjiHliSmFeoNYQXglz9ovznRJkRjPkoUTTuctUNiafw0Xee_4kqBNPATzmgxhWU76g&__xts__%5B1%5D=68.ARCpXU6gtaKNej4mqX3SF90g85GPmN9XjngibyW6JGwPYLGgjyhExf-tpKhdk0gHnTr4Lh0947w1RON6OOaO6W9lhaoOX6SahFafy9hitIT_jkKZqZte9RNE-dLDyeSXELcFumEQ_5JQhlFVKp3ypzPPTFv0-FrktrdMyRXcmQZi9l9wNr5nqclOdD5WXgxXgyH3AVW8N3UYhADwGmT2aL8Z6nahQQp0ujflMjJ8hFWEyG5xLq8K23oAnZ-hPkc6avjN8_7cGODob8UgJ2fAzCC-cQlOuogCnFYzNez1FEMf5giz4Lwn0H5gSFI_47LAYgNm9s0U_4OZ7u7l8qOkRVZrtb8&__tn__=kCH-R&eid=ARD7FJnMz1MQytiY4VLJhhr1bnlRvjUPeI00SwxPWCt0ziKdBmMIshmNjIyK97YJ1LIBWbbq0sI-bSZX&hc_ref=ARQkICbHuxu0IkuYyimHsAfxIBBcSVIyci3fgfucV-AD8HojiXo4KmNikC1UHBRuBA4&fref=nf
https://www.facebook.com/epifaniy/?__xts__%5B0%5D=68.ARCiqkn8Aqf2Hq-wENJNLyH2sKa64iMpIlAaKHwZEY7EIheoAT6bYAJ1KWVOnElGaiZmL_1LvJbMxTIOTkv-KBUwv5tzqcNAJCswL8l8rJSboEpd5itMDMSAUKa72e4PF8E5MtLJ05zTt1MZraJEcjbQ_0P6qnxymHzmgqeRfXZwVtoikqNQ1xbXx-xruH7KRGxrjr7K4wAugpP7PgWauMmsmoBiJOcCdd-K-cn4I0yD8fY119hsRj8mtaH-6tnUNAtPDtq5FiWZ8P2vT789F7ga4OjiHliSmFeoNYQXglz9ovznRJkRjPkoUTTuctUNiafw0Xee_4kqBNPATzmgxhWU76g&__xts__%5B1%5D=68.ARCpXU6gtaKNej4mqX3SF90g85GPmN9XjngibyW6JGwPYLGgjyhExf-tpKhdk0gHnTr4Lh0947w1RON6OOaO6W9lhaoOX6SahFafy9hitIT_jkKZqZte9RNE-dLDyeSXELcFumEQ_5JQhlFVKp3ypzPPTFv0-FrktrdMyRXcmQZi9l9wNr5nqclOdD5WXgxXgyH3AVW8N3UYhADwGmT2aL8Z6nahQQp0ujflMjJ8hFWEyG5xLq8K23oAnZ-hPkc6avjN8_7cGODob8UgJ2fAzCC-cQlOuogCnFYzNez1FEMf5giz4Lwn0H5gSFI_47LAYgNm9s0U_4OZ7u7l8qOkRVZrtb8&__tn__=kCH-R&eid=ARD7FJnMz1MQytiY4VLJhhr1bnlRvjUPeI00SwxPWCt0ziKdBmMIshmNjIyK97YJ1LIBWbbq0sI-bSZX&hc_ref=ARQkICbHuxu0IkuYyimHsAfxIBBcSVIyci3fgfucV-AD8HojiXo4KmNikC1UHBRuBA4&fref=nf


 
 

 

Бюлетень  Вікаріату Помісної Української Православної Церкви  в США та Канаді      11-січ-20   Рік XXI Число 401 c.  6 

 

тих парафіян, які ввірені безпосередньо 
вам Господом. І ви всі знаєте із 
Євангелія, що піклуючись про кожного 
вірянина нашої Церкви, від 
наймолодших до найстарших ви, 
духовенство, виявляєте заповідану 
Богом любов. Бо Господь апостолу 
Петру, який тричі засвідчував свою 
любов до Господа нашого Ісуса Христа, 
дає настанову – піклуватися про паству, 
і наголошує, що це і є прояв любові до 
Бога (Ін. 21: 15-16).   
 Ми всі спільно дякуємо Богові за цей 
рік та справжня подяка Господу – 
Євхаристія, єднаючись у якій ми, за 
допомогою Божою, зберегли повноту 
нашої єдності. Під час цього Таїнства я 
особливо відчуваю молитви всіх 
священнослужителів та вірян нашої 
Церкви.    
 Чурез засоби комунікації всім 
священнослужителям Православної 
Церкви України хочу сказати «Дякую!» 
За вашу невтомну працю та піклування 
про душі багатомільйонної української 
пастви, за ваші молитви, за труди задля 
розбудови нашої Помісної Церкви. 
 Нехай Господь благословить усіх вас. 
  

 Незабаром ми увійдемо в новий 2020 
рік та відзначимо Різдво Христове. 
Підготування до свят у самому розпалі: 
ми обираємо подарунки, прикрашаємо 
ялинки, вчимо нові колядки… У цій 
метушні варто не загубитися, не забути, 
що різдвяні й новорічні свята – це не 
тільки святкові ярмарки і коляда. Це 
найперше – нагода навести лад у 
думках.    
 Чому це так важливо? Передусім, ми 
з вами, брати і сестри, готуємося 
зустріти Господа нашого Ісуса Христа – 
подію Його Народження. Сам Господь 
приходить у наше життя, тому маємо 
бути відкритими до Божих відвідин, а 
наші думки – мати чистими та ясними. 

Власне, цю можливість нам надає піст, 
якого ми дотримуємося, щоби з 
очищеним у покаянні серцем достойно 
зустріти Бога.   
 Новий рік є нагадуванням про 
необхідність духовного оновлення, 
очищення, у певному сенсі – вододіл 
життя, межа між минулим та майбутнім. 
І якщо ми входимо у нього із Божим 
благословінням, Господь обов’язково 
сприятиме втіленню усіх тих добрих 
задумів, які ми хотіли б реалізувати у 
новому році.     
 Тож у молитві та стриманості, 
пригадаймо собі, яких успіхів з Божою 
допомогою ми вже досягли, де б могли 
зробити більше, а де піддалися спокусі 
та повинні щиро покаятися за це. 
Просімо вибачення у тих, кому 
завинили, подякуймо тим, хто був поряд 
та дарував свою підтримку. Будьмо 
відвертими – перед Богом та перед 
самими собою. Адже велика радість 
чекає на нас – нехай ніщо не буде на 
заваді впустити її у ваш дім, родину та 
серце.    
 Приготування до Різдва – це час, коли 
світ затамовує подих, щоби зустріти 
свого Спасителя. І щоб коляда залунала 
урочисто й щиро на славу Господеві, 
дотримаймо цю благодатну тишу, 
приділімо час молитві та домопозі тим, 
хто потребує підтримки. Зустріч із 
Христом вже близько, головне у 
буденних справах та святкових 
приготуваннях не забути підвести очі до 
неба – туди, де сяятиме на весь світ 
Вифлеємська зірка, вказуючи шлях до 
народженого Богомладенця. 
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Митрополит Епіфаній 

повідомив, коли ПЦУ зможе 

отримати патріархат 
 Православна Церква України буде 
претендувати на статус патріархату, 
коли всі православні українці 
об’єднаються навколо Києва. Про це в 
інтерв’ю для "Радіо Свобода" сказав 
Предстоятель Православної Церкви 
України Митрополит Епіфаній.  
 "Ми наголошували на тому, що, у 
майбутньому, коли православні українці 
об’єднаються всі навколо Києва, ми 
будемо претендувати на статус 
патріархату. Але це нам не додасть 
якихось особливих прав, тому це 
попереду", - зазначив Епіфаній. 
 Він підкреслив, що ПЦУ володіє всіма 
необхідними правами, якими володіють 
інші помісні православні Церкви. 

 

ВАРФОЛОМІЙ I НАЗВАВ 

НАДАННЯ АВТОКЕФАЛІЇ 

ПЦУ ГОЛОВНОЮ ПОДІЄЮ 

2019 РОКУ 
 Вселенський Патріарх Варфоломій 
сказав, що найважливішим у 2019 році 
було надання автокефалії Українській 
Православній Церкві, що надало 
мільйонам українських православних 
братів "мати можливість керувати 
справами місцевої церкви без 
залежності від будь-якої іншої Церкви"...
 Патріарх Варфоломій також згадав 
тих, які звинувачували Вселенський 
Патріархат у наданні ПЦУ лише 
часткової автокефалії.  
 "Це не правда. Ми надали їм повну 
Автокефалію, як і всім іншим церквам, у 
минулі століття і останнім часом, яким 
була надана Автокефалія від 
Вселенського Патріархату, що, я мушу 

зазначити, є єдиною Церквою, яка має 
за священними канонами історичне 
право Церкви про надання автокефалії. 
Отже, ми надали їм абсолютну 
Автокефалію", – сказав патріарх. 
 "Як тільки вони обрали свого 
предстоятеля Епіфанія та його 
Священний Синод, ми не маємо причин 
втручатися, якщо вони не попросять у 
нас поради про будь-які важкі труднощі, 
з якими вони можуть зіткнутися у своєму 
церковному житті", – підсумував 
Вселенський Патріарх Варфоломій. 
 Він побажав, щоб 2020 рік був 
благословенним, плідним та "перш за 
все, щоб приносив більше миру світу, 
який так відчайдушно потребує цього". 

 

ПЦУ закликала Філарета 

одуматися й не проводити 

неканонічних хіротоній 

 27 грудня під час засідання 
“Архієрейського собору” “УПЦ КП” були 
обрані три нових “єпископи” для цієї 

релігійної структури. Зокрема, 
“єпископом” Хмельницьким і Кам’янець-
Подільським був обраний “архімандрит” 
Варсонофій Вилка, “єпископом” 
Чернівецьким і Буковинським — 
“архімандрит” Никон Шинкарюк, а 
“єпископом” Одеським і Балтським — 
“ієромонах” Никон Граблюк. Перша 
“хіротонія” має відбутися 29 грудня у 
Володимирському соборі. 
 Православна Церква 
України опублікувала офіційну заяву 

щодо цього. Її текст було опубліковано 
на офіційному сайті. “Незважаючи на всі 
спроби Православної Церкви України в 
дусі поваги до похилого віку та минулих 
заслуг Почесного Патріарха Філарета 
спонукати його до припинення 
самоізоляції та до виконання соборної 

http://new.cerkva.info/vidbuvsya-arhiyerejskyj-sobor-ukrayinskoyi-pravoslavnoyi-tserkvy-kyyivskogo-patriarhatu/
http://new.cerkva.info/vidbuvsya-arhiyerejskyj-sobor-ukrayinskoyi-pravoslavnoyi-tserkvy-kyyivskogo-patriarhatu/
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/shhodo-antykanonichnyh-dij-pochesnogo-patriarha-filareta-i-jogo-otochennya/
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волі Помісної Церкви, — на жаль слід 
констатувати, що він продовжує 
порушувати канони і церковний 
Статут”, — йдеться у заяві ПЦУ. 
 Священний Синод на своєму засіданні 
24 червня 2019 р. визначив (п. 4 
Журналу №30): “Констатувати, що 
Почесний Патріарх Філарет 
залишається у складі єпископату 
Православної Церкви України, однак 
втратив канонічні права і обов’язки, 
пов’язані з управлінням єпархією”. 
 “Отже, будучи фактично архієреєм на 
спокої, він не має жодних канонічних і 
статутних прав на скликання і 
проведення церковних зібрань, на 
обрання і рукоположення архієреїв. 
Однак Почесний Патріарх Філарет 
продовжує вчиняти дії, які суперечать 
соборній волі Помісної Української 
Православної Церкви, канонам і 
Статуту”, — зазначається у тексті 
повідомлення.    
 В ПЦУ нагадують, що на підставі 4 
правила ІІ Вселенського собору, в якому 
сказано: “Про Максима Кініка, і про 
вчинені ним безчинства у 
Константинополі: оскільки Максим не 
був і не є єпископом, отже поставлені 
ним на який би то не було священичий 
ступінь, і зроблене для нього, і зроблене 
ним, усе нікчемне” та авторитетних 
тлумачень цього правила — всі дії, 
вчинені Почесним Патріархом 
Філаретом всупереч канонам і Статуту 
Церкви є нікчемними.  
 “Тому кожна особа, оголошена 
“єпископом” у незаконний спосіб з боку 
Почесного Патріарха Філарета і 
“призначена”, зокрема, на кафедру, де 
вже є законний архієрей — не є 
єпископом. Відтак поставлені такою 
особою “на який би то не було 
священичий ступінь, і зроблене для 
нього, і зроблене ним, усе нікчемне”, — 
йдеться далі у заяві.   

 В ПЦУ закликали Почесного Патріарха 
Філарета і його нинішнє оточення 
“зупинитися, одуматися, повернутися від 
обраного ними шляху неправди та 
омани — на шлях істини, припинити 
спроби за участю російських та 
проросійських діячів руйнування 
Помісної Церкви на радість ворогам 
України”. 

 

ЮВІЛЕЙ СТОЛІТТЯ ВІД ДНЯ 

НАРОДЖЕННЯ 

БУДІВНИЧОГО І ЗАХИСНИКА 

ПОМІСНОЇ УРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

 З ласки Божої 10 січня 2020 року  
українська спільнота Каліфорнії та 
Сполучених Штатів Америки вітає із  
СТОЛІТНІМ ЮВІЛЕЄМ, від дня 
народження, відданого патріота України, 
будівничого і захисника Помісної 
Української Православної Церкви в 
Америці др. В’ЯЧЕСЛАВА ВЕСТОНА.
 Громада Святого Андрія Первозваного 
Української Православної Церкви 
заснована у березні 1951 р.  Поволі, але 
наполегливо,    
 Громада розбудовувалася. Головним 
керівником розбудови і отримання 
дозволів обрано др. B. Вестона і лише в 
1969 році, після довголітнього старання 
др. B. Вестона Громада отримали 
BUILDING AND ZONING PERMIT. 
 У місяці грудні 1967 році на Загальних 
Зборах Громади обрано  др. В. Вестона 
Головою парафії, де він ревно і віддано 
присвятив свій час у розбудові Громади 
Святого Андрія і до нинішнього часу др. 
В’ячеслав і його дружина Катерина є 
активними членами Громади Святого 
Андрія. 
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На знімці інж. Юрій Сиволап (зліва) втручає др. 
В’ячеславу Вестонові пропамятну табличку за 

його віддану працю в будові храму і 
парафіяльної залі та парковища у Громаді 

Святого Андрія Первозваного в м. Лос 
Анджелес, Каліфорнія 

   При кінці 1972 року було величезне 
відкриття новозбудованої парафіяльної 
модерної залі і парковище на 40 авт.  

На знімці др. В. Вестон тримає пропамятну 
табличку подаровану уступаючій Управі  за їхню 
віддану п’яти літню працю.

 
Зліва на право Інж. Ю.Сиволап, Я. Ємець, І. 
Гнип, М. Савеленко, В. Мачула,  др. С. Вестон, 
А. Лин, Ю. Вибачинський, М. Гнип 
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В новозбудованій залі прихожани та парафіяни мали можливість відзначати Храмове Свято 
та інші імпрези, де зокрема, Полтавчаники часто виступали у народніх строях, а присутні 
нагороджували їх рясними оплесками.

Ліда Ємець, Раїса Бересипко, Галина Білоус, Зіна Романюк 

Приятелі і друзі подружжя Катерини і  др. В’ячеслава. Вестона пересилають найщиріші 
вітання многих і щасливих літ, і одночасно пересилають пожертви на прес-фонд 

Інформаційного  Бюлетня: Лідія Ємець $20 доларів, Марія Савеленко $20 доларів, Марія 
Гнип $20 доларів, др.Михайло і Галина Темник $20 доларів, Раїса і Євгеній Дикун $20 

доларів, Марія Товстопят $20 доларів.  

Многі і щасливі літа дорогий пане докторе!
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ПОСМЕРТНИЙ СПОМИН ПРО 

РАЇСУ КОХНО 

 З глибоким смутком і почуття 

скорботи, бажаємо сповістити всіх 

рідних, друзів і знайомих про смерть 

всім дорогої матері й бабуні РАЇСИ 

КОХНО.    

 Раїсa Кохно упокоїлася четвертого 

січня, 2020 року в місті Bradenton, 

Florida, USA.     

 Залишила в смутку сина Тараса з 

дружиною Даною, онуків: Марка, 

Адріана, Улану, сестру Лесю Івашко з 

донькою Ніною та її синів Марка і Матвія 

з родинами, брата мужа Тараса Кохна з 

дружиною Лідою та їхніх дітей: Юрія, 

Наталку і Марту.  

 Похована на цвинтарі Церкви – 

Пам’ятник Святого Андрія 

Первозванного – Bound Brook, New 

Jersey, USA.     

 Раїса Кохно народилася 17 червня 

1934 року у місті Замості, Польща в 

родині Івана і Ніни Турчиняк. Батьки 

Раїси були трудолюбиві й побожні люди. 

За час побуту в Польщі, приклавши 

багато старань і праці, спромоглися 

придбати велику посілість – вважалися 

багатими людьми.    

 Будучи чулими до людських потреб, 

підтримували Церкву й допомагали 

хворим і знедоленим.   

 Незалежно від матеріяльних достатків, 

родина Турчиняків не втішалася 

повноцінним побутом перебування в 

Польщі. Будучи в національній меншості 

країни, відчувала утиск і пониження 

збоку правлячих урядових структур і 

місцевих повелителів. Але, незважаючи 

на перешкоди і переслідування, зберігли 

своє релігійне і національне вірування.

 В кінці 1939 року, коли діти 

наближалися до шкільного віку, 

переїхали до міста Грубешева, щоб 

дати можливість дітям відвідувати 

українську школу.   

 Під час німецької окупації відчули 

полегшення від бувшого пануючого 

режиму, але ненадовго. Прийшла нова 

влада, ще більше жорстока і брутальна. 

Пробудилась людність західних земель 

України, не могла більш терпіти терор і 

поневолення. Масово вливалися в лави 

Української Повстанської Армії (УПА) й 

активну  боротьбу проти окупант. То 

була боротьба за творення Української 

Незалежної Держави.   

 Тяжка була оплата за такі поривання. 

З найменшу провину, або смерть 

якогось німецького солдата, німці 

палили ціле село й розстрілювали 

десятки невинних людей.   

 В такій напруженій атмосфері жила і 

виростала шестилітня Раїса Турчиняк. 

Застрашене дитинство – безпорадна й 

безахистна, в змаганні за життя. 

 В цій безпросвітній стихії не думали 

про хмари й громи літа, про негоди 

холодної осені, про морози непривітної 

зими.      

  А хмари виринали вже.  

  Як зажди – з півночі і сходу. 

  Неблаганно, скритно. 

 Хмари нової навали, що сунулася на 

загладу й поневолення світу. Усього 

світу. І в такій перспективі, в роздумах 

непроглядної реальності, опинився 

беззахистний люд. А громи бушували 

так близько.     

 Німецькі війська відстуапли по лінії 

цілого фронту, а за ними сунулась 

совєтська навала.    

 Родина Турчиняків в поспіху покинула 
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свою чудову оселю і в 1944 році виїхала 

в Словаччину. В Словаччині боялися 

пояснити причину свої появи, через 

негативне наставлення населення 

супроти німецької окупації й великої 

симпатії до совєтів, яких вони 

сприймали за визволителів від 

німецького ярма і терору. Словацьке 

населення ставилось до біженців з 

великою резервою й підозрінням. 

Лишатися там було небезпечно. Тому на 

початку квітня 1945 року, родина 

Турчинюків найняли тягарове авто й 

таємно, серед ночі, виїхали до міста 

Берхстенгаден, Німеччина. Там, по 

закінченню війни, допомога 

інтернаціональна організація біженцям, 

приділила родину Турчиняків з іншими 

біженцями в казарми бувших німецьких 

солдат, даючи притулок, харчування, 

одяг та необхідні мінімальмі потреби. В 

таборі біженців Раїса продожувала 

навчатися в місцевій школі аж до часу 

виїзду в Америку.    

 В жовтні місяці 1949 року родина 

Турчиняків прибула до США в місто 

Міннеаполіс. Спочатку Раїса працювала 

на фабриці шиття одягу, а згодом 

вчилася в середній школі міста 

Міннеаполіс. По закінченню середньої 

освіти та короткотривалої праці, в 1955 

році одружилась з Валентином Кохном. 

Чин шлюбного таїнства відбувся в 

катедрі Святої Покрови міста Чікаго. В 

1958 році народився син – Тарас. 

Батьки любили його і прикладали багато 

старань і посвяти виховати його гідною 

людиною: чесним, чутливим до 

упосліджених, недужих та привити йому 

любов до рідної мови, Батьківщини і 

свого народу. Син – Тарас, крім 

здобуття академічного ступеня Доктора 

Медицини, вчився в Гарвардському 

Університеті на факультеті 

українознавства та німецької мови в 

університеті міста Трір, Німеччина. 

 У всій діяльності свого мужа 

Валентина, Раїса Кохно підтримувала 

його морально, на ділі й всебічно. 

Допомогала йому у всіх його задумах, 

поділяла його переконання й світогляд, 

особливо в національному й церковному 

питанні.   

 Усвідомлені сімейного стану життя, 

громадська активність, взаємини з 

близькими людьми, співучасть в 

спільних задумах та зацікавлення 

набули іншого змісту. В духовному 

житті, відчутною потребою стала Церква 

та, пов’язана з нею, етнічно-традиційна 

діяльність у збереженні рідної мови, 

звичаїв й культурних надбань нашого 

талановитого народу. Необхідно було 

відкрити Церкву поза містом Чікаго. 

Зявились ініціятори такого задуму, 

пов’язались з мешканцями приміських 

околиць; і миттю рознеслася вістка про 

відкриття Церкви поза містом.  

 В самому місті Чікаго, на той час, 

існувало чотирі українські православні 

церкви на віддалені не більше як три 

кілометри одна від одної.   

 В місті Downers Grove, в рентованій 

каплиці, відкрилась Українська 

Автокефальна Православна Церква 

Святого Андрія Первозванного. Перша 

Служба Божа відбулася в день 

покровителя - Святого Андрія в 1970 

році. Відзив церковного проводу міста 

Чікаго був несприятливий – така подія 

була осуджена розколом Церкви. 

 Початки були тяжкі й непохвальні. 

Співанки відбувалися по приватних 

хатах. Пікніки на посилості братів Кохнів. 
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На фундаторів, серед яких від самого 

початку були родини Валентина і 

Тараса Кохно, припав відповідальний і 

непосильний уділ праці. Але, недарма, 

при Божій помочі, зусилля й посвяти 

парафіян – труджеників, напротязі 

майже півстоліття відданої праці, 

парафія Святого Андрія Первозванного 

стала духовним і культурним центром 

приміських околиць у місті Bloomingdale, 

Illinois, USA. А сучасний Катедральний 

Собор Святого Андрія Первозванного 

став центром Вікаріату Української 

Православної Церкви Київського 

Патріархату.     

 Говорючи за фундаторів, то була 

невелика когорта людей-однодумців, 

ідеї продовження і збереження 

Незалежної Української Православної 

Церкви в діяспорі, згуртованих в тісну 

спільноту, вірніше сказавши – родину. 

Їхня ідея стала наріжним каменем основ 

у збереженні національного змісту 

Церкви, на базі української мови в 

Богослуженні, рідних звичаїв, традицій, 

історичної тяглости та правдивого 

Статуту.     

 Найтяжчий період праці в розбудові 

Церкви були початкові роки в місті 

Downers Grove. Фактично, почали без 

нічого: без церковного облачення й 

утварю, без нот, євангелії, натомість 

великий спротив і знеславленя. Та 

маленька група засновників Церкви 

була рада кожній прибулій душі, 

приймала у своє товариство й гостила їх 

по приватних хатах. Через велику по-

розміру посілість братів Кохнів і 

власного озера, майже кожної неділі, 

після Служби Божої, по своєму бажанні, 

їхали до Кохнів на розваги й відпочинок. 

На відпочинок і розваги не мали часу 

лише Раїса і Ліда Кохно. Вони готували 

різні страви, смажили м’ясиво, bar-be-

cue й обслуговували гостей. Валентин і 

Тарас приводили оселю до відповідного 

стану, розважали гостей і частували 

напитками.     

 Гості ділилися цікавими пригодами, 

анікдотами, дехто ловив рибу, інші 

грали в карти, футбол, веселилися і, як 

звичайно, співали пісні.   

 В 1989 році Валентин і Раїса продали 

свою посілість в Downers Grove і 

преїхали в North Port, Florida, де 

проживав їхній син Тарас. Там, з 

першого дня, Валентин і Раїса відчули 

сприятливий настрій і доброзичливе 

оточення громади, існуючого 

енергійного і добре організованого 

«Українського Осередку».  

 Діяльність осердку була спрямована у 

збереженні національних цінностей, 

допомоги бідним і сиротам, тісним 

зв’язком з рідним краєм та підтримку в 

розбудові Незалежної Української 

Держави.     

 В час, коли муж Раїси – Валентин 

Кохно був діючим головою 

«Українського Православного Братства 

ім. Митрополита Василя Липківського», 

обоє вони, по своїй спроможності, 

підтримували добродійні установи в 

Україні: працею, фінансово й духовно. 

 Праця голови братства Валентина 

Кохна напротязі тридцяти років, 

починаючи від 1980 року аж до дня його 

смерті, 25 травня 2010 року, вимагала 

багато часу й енергії. Обширна 

діяльність щодо постулятів Братства й 

старання голови в реалізації їх, 

насвітлючи злочинність ворожих 

чинників в обороні правди і всіх тих хто 

приніс в жертву своє життя за святу ідею 
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і благо свого народу.   

 Будучи сином розстріляного на 

засланні протоієрея УАПЦ – Микити 

Кохна, уболівав за очорнення і 

невизнання найбільш світлої доби в 

житті нашої рідної Церкви, її розквіту та 

жорстокого нищення безбожною 

Москвою Української Автокефальної 

Православної Церкви 1921 року під 

проводом Митрополита Василя 

Липківського.    

 Особливо тяжко пережив за 

поневолений стан Вселенською 

Патріархією Української Православної 

Церкви на всіх теренах землі поза 

межами України. Валентин не тільки 

уболівав за долю рідної Церкви й 

Батьківщини. Він діяв, писав і боровся 

проти неправди, зради і ошуканства. У 

всіх цих рішучих заходах, його дружина 

Раїса була вірна співучасниця й свідома 

правовірності спільних прагнень. Поза 

працею і невікладних життєвих потреб 

Валентин і Раїса присвятили майже 

увесь свій вільний час Церкві, 

упослідженим і служінню своєму 

народові. Зпевністю можна сказати, що 

все своє фінансове збереження, гроші 

за продану посілість і частину своєї 

пенсії відвезли в Україну. Від часу 

незалежности, вони відвідали Україну 

двадцятьдва рази. Валентин і Раїса, 

напротязі всього часу Незалежности 

України, помогали в побудові Церкви 

Київського Патріархату в місті Городище 

на Черкащині та підтримували її 

матеріально й фінансово. Вдодатку, на 

деяких храмах їхніми коштами, були 

споруджені бані і хрести. Не відмовили 

жодного прохання невідомим і відомим 

їм людям і священнослужителям. 

Купували їм ризи, хрести, а декому 

телевізор, холодильник та висилали 

гроші на ліки й складні орерації.  

 Заходами Валентина й Раїси було 

видано багато книжок в Україні, а серед 

них: «Перший і Другий Всеукраїнський 

Собор УАПЦ 1921 року» та інші праці 

сучасних церковних істориків в Україні.

 Валентин і Раїса є фундаторами 

окремої кімнати історичних експонатів, 

документів і книжок про життя й 

діяльність нашої рідної УАПЦеркви, при 

Центральному Державному Музею 

Зарубіжної Україніки в Києві. Серед 

багатьох добродійних організацій в 

Україні й Америці, яким вони приходили 

з допомогою, була також поважна 

фінансова допомога Київському 

Патріархату і сиротам в Україні.  

 В приватному житті Раїса Кохно була 

доброю мамою, любила свого сина 

Тараса і онуків: Марка. Адріана й Улану. 

Раділа їхніми успіхами й переживала 

неудачами. Допомогала їм у всьому, по 

своєму умінні й можливостю. Дбала за 

них і свого мужа Валентина, без жодних 

егоїстичних почувань і вимог. По своїй 

вдачі була тепла й відзивчива до потреб 

бідних і упосліджених. Любила Церкву. 

Любила людей, не вбачала у них зла й 

нікого не осудила.    

 Після смерти свого мужа Валентина, 

по своїй фізичній спроможності, Раїса 

Кохно продовжувала звичну діяльність. 

Відривали свій пенсійний гріш, а 

головне, дякуючи сину – лікарю Тарасові 

за постійну щедру фінансову підтримку, 

була взмозі надалі помогати бідним, 

сиротам й знедоленим. Посилала в 

Україну важливу літературу і цінні 

історичні матеріяли для музеїв та 

наукових установ.    

 Вічна Тобі пам’ять, нехай Господь 
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оселить душу Твою в пристіннях 

Царства Небесного, де всі праведники 

спочивають. 

Тарас Кохно – січень 2010 року 

ДО РЕЧІ: Замість квітів на свіжу могилу 

бл.п. Раїси Кохно Ліда і Тарас Кохно 

жертвують на нев’янучий вінок прес-

фонду Інформаційного Бюлетня 

Вікаріату Помісної Української 

Православної  Церкви в США та Канаді 

$ 50 доларів 

 

Золочівський Районний 

Військовий Комісаріат 

 

 «Все починається з малого…» Дійсно, 
як із зернини починається хліб, так і 
будь-яка держава починається з 
малесенької ланки ланцюга – з людини. 
А велич самої держави залежить від 
нашої з вами самосвідомості. І лад чи 
хаос пануватимуть у країні – теж 
залежить від нас, від нашого обов’язку, 
вірніше, зобов’язання.  
 Весна 2014-го року змінила більшість 
із нас, але не всіх. Вона увірвалася до 
багатьох родин болем і відчаєм, слізьми 
і втратами, цинковими трунами та 
аналізами ДНК. Страхом перед 
гібридною невідомістю із кривавою 
назвою «ВІЙНА». Нависла загроза 

втратити свою Україну, потрапити під 
владу Московії, ФСБ і Кремля. І ми 
почали змінюватися. Принцип «Моя 
хата з краю» більшістю (але не 
переважною!) був забутий.  
 Виявилося, що все, що відбувається 
на Донбасі чи в анексованому Криму, 
так чи інакше торкається нас всіх. Ми 
відчули свою приналежність до всього, 
що відбувається з країною. Стара-нова 
поліція, старі-нові політики, старі-нові 
партії. Все це створювалося нами, нами 
обиралося. Практично з руїн поставала 
нова Армія.      
 І, виявилося, що це саме наша армія, 
бо захищає вона саме нас. В той час, як 
більшість сидить на дивані і дивиться 
комедійні серіали, п’є пиво у барах чи 
гатить феєрверками у парках 
відпочинку. А молоді хлопці та дівчата 
гинуть майже щодня. Гинуть, бо постало 
питання не того, якою бути Україні в 
майбутньому, а того, чи бути їй взагалі. 
Чи не зникне вона зі світової мапи. 
Першочерговим завданням постало 
комплектування реанімованих Збройних 
Сил і Національної гвардії. Армія стала 
контрактною і ввійшла до десятка 
найсильніших армій Європи і тридцятки 
найсильніших армій світу.  
 Захист Вітчизни – це не лише її 
оборона. Це і стан захищеності 
державного суверенітету, 
конституційного ладу, територіальної 
цілісності, економічного, науково-
технічного і оборонного потенціалу, 
законних інтересів держави та прав 
громадян від посягань з боку окремих 
організацій, груп та осіб. Це відповідний 
рівень громадського порядку та 
громадської безпеки, збереження 
національної культури та ін. Всі ці 
аспекти захисту Вітчизни мають 
відстоюватись громадянами. 
«Ухиляння» від строкової служби не 
навчить захищати. А варто про це 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032214015192&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAO5541UAiUuv56NZ7EM6VgRuhabLifhv7pXOR80uM_7WuG13urJLE9__iad3uSk6MK5cmYGlE6_lRS&tn-str=%2AF
https://www.facebook.com/profile.php?id=100032214015192&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAO5541UAiUuv56NZ7EM6VgRuhabLifhv7pXOR80uM_7WuG13urJLE9__iad3uSk6MK5cmYGlE6_lRS&tn-str=%2AF
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задуматися.     
 Небажання служити в армії ставить у 
безвихідне становище всіх, хто зараз на 
передовій, на «нулі» під ворожими 
обстрілами. Захист держави від 
збройної агресії – справа честі і 
обов’язок кожного громадянина України. 
Звіти військовиків про результати 
осіннього призову багатьох шокували: 
70% призовників-строковиків не 
з'явилися до військових комісаріатів. І 
головною причиною надалі є «косарі», 
третина із яких перебувають у розшуку. 
70% - цифра велика, як для країни у 
стані війни. І жоден з цих горе-вояків не 
задумується над тим, що одного ранку 
України просто може не стати. Вона 
руками агресора вкотре за сотні літ 
боротьби за незалежність 
перетвориться на окраїну, хутір, таку 
собі «русскую глубінку» чи 
федеративний округ імперії.  
 У нас багато люблять говорити про 
ізраїльський досвід. Так от – якби в 
Україні його перейняли, то по нічних 
клубах особи призовного віку не 
зависали б. Бо це соромно. Відповідно 
до законодавства про військову службу, 
призову до армії оборони Ізраїлю 
підлягають усі, хто досягнув 18-річного 
віку. Як юнаки, так і дівчата, придатні за 
станом здоров'я. Повістки також 
отримують особи, відповідного віку, що 
володіють статусом "постійних жителів". 
От тільки наведення прикладів в умовах 
зовнішньої агресії – не порятунок. 
Порятунком стане усвідомлення кожним 
із громадян власної причетності до того, 
що відбувається на фронті. 
 Усвідомлення того, що крім прав є 
обов’язки. І якщо ми не хочемо втратити 
України, то потрібно вчитися її 
захищати. Підписуючи контракт, ви тим 
самим даєте шанс на ротацію, на 
відпочинок. Не ухиляючись від строкової 
служби, ви тим самим забезпечуєте 

професійний захист українських 
кордонів у майбутньому. Адже вміння 
розбирати і збирати АК, кидати гранату, 
чистити зброю, володіти навичками 
рукопашного бою, бути підтягнутим і 
хоробрим ще нікому не завадили. У 
сучасних Збройних силах кожен з 
призовників та військовозобов’язаних 
знайде щось собі до душі. Адже родів 
військ багато, всі вони цікаві.   
 Та, найголовніше, армія вчить людину 
бути чесною, справжньою, відважною. 
Армія вчить боронити власну державу. 
А боронячи державу, ми тим самим 
захищаємо свій дім, родину, друзів, 
батьків і дітей. Власне майбутнє, врешті-
решт.     
 Як писав індійський національний 
герой Магатма Ганді: «Якщо бажаєш, 
щоб світ змінився, сам стань цією 
зміною». Тільки разом, пліч-о-пліч, ми 
зможемо зібрати докупи всі скалки і 
уламки розбитого глека, почистити їх і 
склеїти. Так, щоб на увесь світ засяяв 
різнокольоровий орнамент з 
відродженим з попелу ім’ям Україна! 

 

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.  
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 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! 
 

 Дорогі читaчі та жертводавці 

Інформаційного Бюлетня ми 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 401-е число нашого видання. 

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. 

Сердечно дякуємо жертводавцям на 

видавничий фонд “Інформаційного 

Бюлетня”:                                          
26,180 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                    

3,465 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                             

2,420 Марія Товстопят                                                                   

2,405 Марія Савеленко Гнип                                                               

2,250 Лариса і бл.п. Андрій Івашко                                              

2,235 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                             

1,800 бл.п. Паша і Микола Таран                                                      

1,725 Люба і бл.п. Володимир Шипілка                                          

1,650 Катя і др. В’ячеслав Вестон                                     

1,405 Анна і Олег Федак                                                             

1,395 бл.п. Галина і бл. п. Олексій Воскобійник                                        

1,375 бл.п. Галина Черінь Паньків і Інна Момотюк                        

1,355 Галина і др. Михайло Темник                                         

1,350 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій  

Крамаренко, Maрія і бл.п. Петро Салівон                                                                                        

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

1,240 Галина і Петро Слюсаренко                                          

1,230 бл.п. Олена Зубенко                                                          

1,200 Ліда і др. Василь Трухлий, 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   

https://www.gofundme.com/UOCKPcathedral/donate
https://www.gofundme.com/UOCKPcathedral/donate
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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 Ліда і Тарас Кохно, Парафія Св. Михаїла, Юніондейл, 

“О.Л.”, Стефан Матковський, бл.п. Марія і бл.п. Михайло 

Сущенко, Марія і Василь Краснобрижий, Оля Лак, Наталія і 

Арнольд Бірко                                                                                              

480 Анна Боровик                                                

475 Валентина і Микола Міщенко    

470 п/м Валентина i прот. Віктор Полярний                                         

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

450 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, бл.п. 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, прот. 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, 

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 Віра Руденко, 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, 

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, Уляна і Роман Романів, 

Наталка Погребінська, Любомир Кульчитський, п/м. Лідія 

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

Благодатний         
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