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His Beatitude Epiphaniy Metropolitan of Kyiv and all Ukraine
Secretary of the Vicariate - Rev. Victor Poliarny - Tel: (630) 217-5524
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“Любити Бога і любити Батьківщину – це є найбільша чеснота.

Служити Українській Церкві і Батьківщині – це є найбільший обов’язок”.
Митрополит Василь Липківський
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15-го грудня 2020 року Божого
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ВІТАННЯ АРХІЄПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЯ – НОВОГО РИМУ,
ВСЕЛЕНСЬКОГО ПАТРІАРХА ВАРФОЛОМІЯ

Блаженнійший Митрополите Київський і всієї України, у Христі Богові вельми
любий та бажаний брате і співслужителю нашого смирення владико Епіфаніє,
Ваше поважне Блаженство по-братньому у Господі міцно обіймаючи щиро Вас
вітаємо!
З прихильності та милості Творця Церкви 15-го грудня 2020 року виповнюється
2 роки від дня проведення у Києві Об’єднавчого Собору за участі кліру та мирян,
скликаного нашим смиренням для обрання Предстоятеля Православної Церкви
України та схвалення її Статуту. Відтоді та після передання Томосу про
Автокефалію на Фанарі 6-го січня 2019 року, очолювана Вами Святійша Церква
України свідчить про Православну віру як помісна Православна Церква на
території Української держави, під Вашим боголюбивим та людинолюбивим,
розсудливим та діяльним очільництвом.
Вітаю Вас, Блаженнійший брате, з проробленою за такий короткий час вагомою
церковною роботою, з прекрасним управлінням церковними справами, зі
співпрацею з владою на благо всього українського народу, а також з ініціативами
та діями у період небезпечної пандемії, задля протистояння її соціальним
наслідкам та розради віруючих. Ви здійснюєте Ваше служіння Божому народові,
залишаючись непохитно вірним догматичному та канонічному Переданню
Церкви та чутливим і дбайливим щодо екзистенційних потреб Ваших духовних
дітей, завжди орієнтуючись на одвічні Христові дороговкази. Уславлюємо Главу
та Творця нашої віри, нашого одвічного Спасителя світу, який доручив Церкву
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Вашому поважному Блаженству, відданому душею та тілом Його священній місії,
церковній людині, хто також бореться за єдність та твердість Православ’я.
Ваша особистість і Ваш гідний похвали внесок у функціонування церковного
життя України, як і Ваша щира зацікавленість у єдності Православ’я, значною
мірою сприяли визнанню Автокефалії очолюваної Вами Церкви та включенню
Вашого імені до церковного Диптиху Блаженнійшим Архієпископом Афінським
та всієї Греції владикою Ієронімом, Патріархом Олександрійським владикою
Феодором та Архієпископом Кіпрським владикою Хризостомом. Ми певні того,
що послідують і інші рішення з боку Православних Предстоятелів, які
однозначно сприятимуть єдності Православ’я. Українська Автокефалія є
доконаним фактом, який не можна змінити. Спростування цієї істини прагнуть
чужі інтереси, які не «ведуть до добра», а ведуть до неминучого наповнювання
бочки Данаїд.
У благословенному житті Церкви не процвітає ані практика «хитромудрості»,
ані обертання богослов’я на софістичне та балакуче «мистецтво слова».
Незабутніми у пам’яті нашій залишаються присутність Вашого Блаженства на
Фанарі та вираження почуттів поваги до Константинопольської Церкви-Матері
та до нашої скромної особи, як під час знаменного дня передачі Вам Томосу про
Автокефалію, так і в день тезоіменитства нашого смирення у червні минулого
року.
Особливу радість відчуваємо у зв’язку з тим, що на рукоположенні єпископом
нашого Екзарха у Києві преосвященного владики Михаїла (Аніщенка) була
присутня офіційна делегація від Вашої Церкви. Ми любимо преосвященного
єпископа Команського, якого дуже шанують члени Патріаршого Двору, ієрархи з
нашого боку та абсолютно певні, що і з Вашого боку.
Ми перебуваємо у передчутті радості зустрічі з Вашим Блаженством 2021 року
у Києві під час нашого візиту до України з нагоди відзначення 30-ої річниці
проголошення її Незалежності на люб’язне запрошення з боку Його
Високоповажності Президента країни пана Володимира Зеленського. Ми мали
нагоду прийняти Високоповажного пана Президента на Фанарі і обговорити
поточні питання в атмосфері прекрасної співпраці. Нас дуже потішила і
нещодавня присутність тут Високоповажного Прем’єр-міністра України пана
Дениса Шмигаля на Престольному святі Вселенського Патріархату, після чого
ми могли у щирій та плідній атмосфері обмінятися думками.
Блаженнійший владико,
Ми незмінно довіряємо Божому Промислу та його життєдайній милості, яка
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немічне зцілює і виснажене поповнює. Підносимо наші молитви до Господа
славного про укріплення служіння Церкви-Матері, просимо Вас передати
українському Божому народові побажання нашого смирення та всіх на Фанарі,
хто і вдень, і вночі оберігають передання Отців. За сим, бажаємо, щоби Син та
Слово Боже, який зголосився на тілесне втілення задля нас, дарував Вам
здоров’я та благословення на продовження Вашої праці Предстоятеля, на благо
Церкви України та всього Православ’я, і міцним святим цілунком віддаємо Вам
виключну шану та висловлюємо глибоку любов у Господі.
14 грудня 2020 року
Вашого шанованого Блаженства
люблячий у Христі брат
ПРЕДСТОЯТЕЛІ КІПРСЬКОЇ, ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ ТА
ЕЛЛАДСЬКОЇ ЦЕРКОВ НАДІЧЛАЛИ ВІТАННЯ МИТРОПОЛИТОВІ
ЕПІФАНІЮ
Вітання предстоятелю Православної Церкви України та всім вірним із нагоди
другої річниці Об’єднавчого Собору надіслали предстостелі Церков, які визнали
українську автокефалію – архієпископ Кіпру Хризостом, Патріарх
Олександрійський Феодор та архієпископ Елладський Ієронім. Привітання
оприлюднив архієпископ ПЦУ Євстратій Зоря.
Патріарх Олександрійський надiслав вітання “від імені другої кафедри,
нашого великого Патріархату, з благословенного Каїру, богоходженого Єгипту”.
“Найщиріші вітання, численні побажання від другого Трону, Патріархату
Древнього, місіонерського та благословенного, – нашій сестринській Українській
Церкві. Моє власне серце надзвичайно радіє цьому, оскільки я жив в Україні,
насолоджувався благодіяннями Господа, особисто пізнав щедрість душі та
велику віру надзвичайно побожного народу України.
Блаженнійший Митрополите Київський і всієї України владико Епіфаніє, Ви
– наймолодший серед Предстоятелів. Але я знайомий з Вашою добротою та
благородством. Ви говорите новогрецькою, цим підкреслюючи, що мова
богослов’я
Отців
Церкви
і
Євангелія
є
грецькою.
Хочу привітати Вас від імені Церкви Святого Марка, від імені місіонерської
Церкви Святих Патріархів, адже наші Церкви пов’язує велика історія. Бажаю
Вам, щоб Ваше пастирське служіння побожному народу України було завжди
благословенне, щоби Бог дарував Вам усе найкраще”, – зазначив Феодор.
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Архієпископ Хризостом побажав Епіфанію бути гідним своєї місії і
служити “змученій пастві Української Церкви, яка справді багато страждала
упродовж багатьох десятиліть”.
“І бажаю, щоби в особі Блаженнійшого владики Епіфанія вона
знайшла вмілого очільника, який повів би її до тихого пристановища, щоби під
орудою Блаженнійшого вона могла впевнено долати шлях спасіння, з тим, щоби
у цій країні кожен день був свідченням Православ’я, тому що така воля
Божа. Лише у такий спосіб ми зможемо отримати Православ’я об’єднане,
Православ’я, яке служитиме християнському народові, у центрі якого буде
Христос, і членами цієї гарної Церкви будемо ми, всі православні, у якому
куточку світу ми не перебували б”, – йдеться в листі Хризостома.
Архієпископ Ієронім побажав, щоби під розсудливим священноочільництвом
Епіфанія “Священна Церква Київська та всієї України випромінювала далеким і
близьким незгасиме світло миру та любові одвічного Бога”.
“Разом з тим звертаємо молитви наші до Того, Хто став Немовлям, хоча був
Старим, щоби оберігав Ваше Блаженство, членів очолюваного Вами
Священного Синоду, благочестивий клір та боголюбивий народ Святійшої
Церкви України та дарував їм міцного здоров’я, під Міцним та Святим Покровом
Пресвятої Богородиці та усіх святих. Нехай літа усіх вас будуть щасливими”, –
зазначив предстоятель Елладської Церкви.
Патріарх Олександрійський надаслав вітання “від імені другої кафедри,
нашого великого Патріархату, з благословенного Каїру, богоходженого Єгипту”.
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Древнього, місіонерського та благословенного, – нашій сестринській Українській
Церкві. Моє власне серце надзвичайно радіє цьому, оскільки я жив в Україні,
насолоджувався благодіяннями Господа, особисто пізнав щедрість душі та
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Різдвяне вітання секретаря Вікаріату Помісної Української
Православної Церкви в США, Австралії, Канаді та Японії

Високопреподобні Душпастирі, дорогі парафіяни та прихожани Громад в складі
Вікаріату Помісної Української Православної Церкви!
Христос народився!
Славімо Його!
Вітаємо Вас з радісними святами Різдва Христового, Нового 2021-го року Божого,
святого Богоявлення і Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.
Під час Різдва Христового 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).
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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 розквітання Помісної Української
Православної Церкви, але одночасно, сумуємо і відчуваємо біль коли “свої люди”
ставлять свої персональні амбіції поверх остаточної мети Української Нації та
Канонічної Автокефальної Української Православної Церкви, коли зневажають
український народ, коли спішать вислуговуватись перед недругами української
нації.
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.
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, духовенство і всіх вірних
нашої Святої Церкви.
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 – віру в перемогу добра над злом, бо з нами Бог, а
Бог переможеним не буває.
Помолімось, щоб Пречиста Діва Марія захистила своїм покровом Українські
Збройні сили, добровольчі батальйони, та всіх тих які захищають українську
землю, і весь український народ.
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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 -розсіяних
по всьому світі – завжди, нині, і повсякчас!
Христос народився!
Славімо Його!

УРИВОК З ДОПОВІДІ Предстоятеля Помісної Української
Православної Церкви – Блаженнійшого Епіфанія Митрополита
Київського і всієї України на Архієрейському Соборі 15 грудня
2020 року
Тож вважаю, що зі свого боку ми повинні робити за настановою Писання: «Нікому не
відплачуйте злом за зло, але дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо можливо і
залежить від вас, перебувайте у мирі з усіма людьми. Не бувай переможений злом, а
перемагай зло добром» (Рим. 12: 17-18, 21). Ми маємо робити те, що залежить від нас – а у
всьому іншому будемо покладатися на благу волю і промислительну дію Божу.
Водночас слід розвіяти кілька міфів, які поширюються у середовищах супротивників
Православної Церкви України та свідчать або про їхню заангажованість, або про недостатню
освіченість. Цими міфами намагаються довести, що автокефалія ПЦУ нібито «не справжня».
Перше – щодо отримання Святого Мира від Вселенського Патріархату, обов’язок чого
записаний у Томосі. Насправді наявність або відсутність власного виготовлення і освячення
Мира жодним чином не обумовлює стан наявності або відсутності автокефалії. Адже низка
автокефальних Церков, в тому числі найдавніших, отримують Святе Миро від Вселенського
Патріархату, як от Єрусалимський Патріархат або Церква Кіпру. Цим підкреслюється не
залежність, але єдність Церкви Христової, яка хоча і поділена за умовами світу цього на
Помісні частини, але залишається Єдиною Церквою, єдиним містичним Тілом Христовим.
Водночас у давній Київській Митрополії, яка була в складі Вселенського Патріархату, у КиєвоПечерській Лаврі звершувалося варення і благословення Святого Мира – однак це не
означало її автокефалії.
Святе Миро отримується Предстоятелем ПЦУ без жодних обмежень чи якоїсь відплати,
лише за запитом і потребою. Так само і Предстоятель без всякої плати дає це Святе Миро
єпархіальним архієреям. І як в УПЦ КП до 1998 р. вживалося Святе Миро, отримане від РПЦ,
а не варилося своє, так і тепер ми можемо вживати раніше освячене в УПЦ КП та УАПЦ миро,
де воно є і доки не закінчиться, так само, як і вживати Святе Миро, отримане від Вселенського
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Патріархату. Ставити зараз вимогу варити і освячувати Миро в Києві означає свідомо і без
жодної практичної потреби підривати Томос про автокефалію, чого і добиваються
супротивники ПЦУ, бажаючи його скасування чи відкликання. А якщо би Вселенський
Патріархат сам не виконав власного зобов’язання давати Святе Миро – чого ми не можемо
собі навіть уявити! – то наша Помісна Церква, як і всяка інша, зможе задовольнити власну
потребу, жодним чином не порушуючи Томосу.
Другий міф полягає в тому, що через визнання юрисдикції Вселенського Патріархату в
Діаспорі ПЦУ нібито відмовляється від православних українців, що проживають закордоном,
і тому нібито є «неповноцінною автокефалією». Насправді наша Помісна Церква цілком може
надавати духовенство або кандидатів для рукоположення, які би надалі несли своє служіння
для українців закордоном, перебуваючи в юрисдикції місцевих ієрархів Вселенського
Патріархату, але зберігаючи українську церковну традицію та братній зв’язок з ПЦУ. Більшість
громад обрала саме такий шлях і більше того – ієрархи Вселенського Патріархату
звертаються до нашої Церкви з проханням про надання кліриків та ставлеників для служіння
таким громадам. Низка автокефальних Помісних Церков, в тому числі Патріархатів, діють так
само – але ніхто на цій підставі не вважає за можливе піддавати сумніву їхній статус
автокефалії.
Водночас щодо тих парафій у Діаспорі, які належали до УПЦ КП і не бажають втрачати
єдність з ПЦУ, ми з літа 2019 р. знаходимося у процесі багатостороннього діалогу,
відбулося кілька зустрічей на цю тему за участі представників Вікаріату в Америці,
Вселенського Патріархату та ПЦУ. Спільними зусиллями ми шукаємо таку форму, яка
задовольнить усі сторони, і я маю тверде сподівання, що саме через діалог, а не через
ультиматуми чи демонстративне порушення умов Томосу, ми зможемо знайти
рішення, які будуть найкращими. Через пандемію та неможливість нормального
сполучення зі США низка кроків, які мали відбутися ще у березні, вимушено були
відкладені, але і Вселенський Патріархат та його Американська Архієпископія, і
Київська Митрополія, і Вікаріат в Америці працюють в одному напрямку та роблять
практичні кроки, які наближають розв’язання питання.
Третім міфом є поширення думки, що автокефалія ПЦУ насправді є нібито лише кроком до
прийняття нею унії з Римом. Так, справді слід засвідчити, що з Греко-Католицькою та РимськоКатолицькою Церквою в Україні у нас склалися добрі відносини, як і з низкою протестантських
конфесій та з єпархією Вірменської Апостольської Церкви.
Однак ми не раз підкреслювали і знову засвідчуємо, що між Православною та Католицькою
Церквою є догматичні відмінності, які є причиною відсутності євхаристійного єднання. Ми не
хочемо ані перебільшувати, ані применшувати значення цих відмінностей – лише
констатуємо факт їхньої наявності.
Наша Церква є помісною частиною Православної Церкви, в той час як Українська ГрекоКатолицька Церква і Римсько-Католицька Церква в Україні є частиною Католицької Церкви.
Тобто якщо між ПЦУ та іншими Помісними Православними Церквами, зокрема тими, які поки
що не мають з нею спілкування, є відмінність у юрисдикції, але немає відмінності у віровченні,
то між ПЦУ та УГКЦ і РКЦ в Україні є відмінність і у юрисдикції, і у віровченні. Відтак питання,
які нас розрізняють, виходять поза межі українського контексту і стосуються не лише наших
відносин. Тому справа єднання усієї Православної та усієї Католицької Церков не має і не
може мати локального позитивного вирішення.
Отже ми, маючи бажання і надалі підтримувати та розвивати добрі відносини з Українською
Греко-Католицькою Церквою та з Католицькою Церквою в цілому, бажаючи співпрацювати у
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різних сферах, де це є можливим – питання загального єднання між Православною і
Католицькою Церквою розглядаємо і будемо надалі розглядати лише і виключно у
відповідності до православного віровчення та у згоді з іншими Помісними Православними
Церквами.
Загалом слід підкреслити, що збереження міжконфесійного миру в Україні, недопущення
розпалення ворожнечі та протистояння на релігійному грунті – важливе завдання для нашої
Церкви, яка, будучи найбільшим релігійним об’єднанням, має і відповідний обов’язок перед
суспільством. Майже 25 років ми маємо успішний досвід співпраці християн, мусульман та
юдеїв України в рамках Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Разом ми
відстоюємо традиційні моральні та духовні цінності, захищаємо свободу віросповідання, як
інституція українського громадянського суспільства турбуємося про добрий напрямок його
розвитку.
В нових умовах ми успішно продовжуємо цю працю, свідченням чого є плідне головування
Предстоятеля ПЦУ в Раді, яке припало на друге півріччя цього року і під час якого вже
відбулася низка зустрічей, зокрема з Президентом, Прем’єр-міністром та Головою Верховної
Ради України, а також з дипломатами країн «Великої сімки».
Предстоятель ПЦУ повідомив, коли проситиме Вселенського Патріарха про
статус Патріархату

Православна Церква України має намір змінити статус митрополії на статус
Патріархату.
Про це заявив Митрополит ПЦУ Епіфаній у доповіді під час
Архиєрейського Собору.
"Ми віримо і переконані, що пройшовши шлях утвердження єдності
Православ’я в Україні та досягши визнання Томосу про автокефалію більшістю
Православних Церков, ми матимемо всі підстави порушувати перед
Вселенським Патріархатом питання про надання Православній Церкві України
почесної гідності всеправославно проголошеного Патріархату. Але як не
ставлять віз попереду коня – не можна, не довершивши перших завдань
вимагати другого. Відтак не від гучних заяв і гасел, а від копіткої щоденної праці
усіх нас, від збереження нами єдності й миру, залежить наближення часу
втілення в життя ідеї всеправослано утвердженого Київського Патріархату", наголосив він.
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ХРАМОВЕ СВЯТО ГРОМАДИ СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРІЯ
ПЕРВОЗВАНОГО У М. БЛУМІНГДЕЙЛ, ІЛЛІНОЙС

13-го грудня 2020 року в Катедрі Святого Апостола Андрія Первозваного Помісної
Української Правосланої Церкви прот. Віктор Полярний після завершення Божественної
Літургії звершив Подячний Молебень до Пресвятої Богородиці з нагоди Престольного
Празника. Прот. Віктор Полярний після читання Святої Євангелії висловив слідуючу
проповідь:
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа!
Дорогі брати і сестри!
Христос серед нас!
Благоволінням Божим кожна країна і кожен народ мають у своїй історії свого просвітителя.
Великою честю для багатьох народів стало перебування на їхній землі учнів Христа
Спасителя — святих апостолів.
Славить похвалами Рим апостолів Петра і Павла, Індія — Фому, Єгипет — Марка, через
яких народи, що перебували у темряві неcвідомості, просвітилися світлом істинного
богопізнання.
Святий апостол Павло заповідав нам: “Пам’ятайте наставників ваших, котрі
проповідували вам слово Боже, і... наслідуйте віру їх” (Євр. 13,7). Слухаючи заклик апостола
Павла - Україна славить і вшановує Андрія Первозваного, який пройшов на наші землі з
проповіддю Слова Божого.
Святий апостол Андрій, пам'ять якого свята Українська Православна Церква вшановує
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саме сьогодні 13 грудня. Апостол Андрій Первозваний був першим єпископом
Константинопольської Церкви і першим Патріархом Православної Церкви.
Слід зауважити, що апостол Андрій Первозваний — один з дванадцяти апостолів, учнів
Ісуса Христа. Родом із Віфсаїди, був братом Симона та учнем Іоанна Хрестителя.
Первозваним його називають в Українській Православній Церкві тому, що, згідно з Євангелієм
від Іоанна, він був одним з тих двох перших мешканців Галілеї, яких Христос покликав з собою
і проповідував їм своє вчення.
Особливої поваги є те, що виникнення Києва, міста, звідки православна віра поширилася
на всю Київську Русь, наші предки пов`язували з іменем саме Андрія Первозваного.
Майже дві тисячі років тому апостол Андрій, під час своєї подорожі побував на схилах
Дніпра, де згодом виник Київ, і освятив це місце, встановивши тут хреста.
Апостол Андрій Первозваний передрік славу і велич міста нашого Золотоверхого Київа,
він сказав: «Чи бачите гори ці? На цих горах засяє Благодать Божа, і місто велике має
бути тут, і церков багато Бог поставить».
Зерна віри, посіяні святим апостолом Андрієм, щедро зійшли завдяки старанням
благовірного князя Володимира. Київська Русь сподобилася Святого Хрещення. Прийнявши
віру візантійську, єпископи якої ведуть преємство від апостола Андрія, наша Церква отримала
ще один благодатний зв’язок зі святим Апостолом.
З того часу пам’ять апостола Андрія Первозваного особливо шанується в нашій Українській
Православній Церкві і серед нашого боголюбивого українського народу.
В Україні дуже велично і благоговійно вшановують пам'ять святого апостола Андрія
Превозваного, так як він вважається основоположником Української Православної Церкви і
Покровителем нашої Катедри.
Тож будемо і ми усі в молитві звертатися до нашого Покровителя: «Святий апостоле
Андрію Первозваний моли Бога за нас».
Дорогі брати і сестри!
В цей скрутний час, коли наша Свята Помісна Українська Православна Церква і Матір наша
Україна переживають тяжкі випробування, треба вірити в те, що світло засяє над темрявою,
що добро переможе зло і настануть кращі часи.
Ми вийдемо з цього скрутного становища, але треба вірити, треба уповати на Бога.
Протягом історії людства боротьба між добром і злом ніколи не припинялася і ця боротьба
триває і сьогодні.
Щоб подолати зло, нам треба бути смиренними. Тільки смирення може подолати гордість.
Бо гордість лежить в основі зла. І якщо проаналізуємо духовне життя кожного з нас, то ми
побачимо, що все ж причиною всіх бід, усіх гріхів є самолюбство, яке ґрунтується на гордості
та на переоціненні своїх здібностей.
І для того, щоб стати справжньою людиною, треба не так вже й багато. Треба смиритися,
треба глибше вдуматися у наші здібності, і тоді з Божою поміччю, ми подолаємо нашу гординю
і правдиво оцінемо наші здібності.
За молитвами святого апостола Андрія Первозваного засновника Української
Православної Церкви і Покровителя нашого святого храму нехай Господь Бог підсилить нашу
непохитну віру, надію і любов, якими жив святий апостол Андрій Первозваний.
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Амінь.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа!
Христос серед нас!
Кожного року у День Храмового Свята урочистості продовжувалися в Культурному Центрі
Парафії але, цього року, через розповсюдження Короновіруса Святочний Бенкет відбувся у
віртуальному режимі. Святочна програма транслювалася на: https://youtu.be/LNTY2u8GuPA
В
своїм
виступі
прот.
Віктор
Полярний
звернувся
слідуючими
словами:
Високопреподобні Отці,
Вельмишановний пане Голово Громади Івась Яресько,
Дорогі парафіяни і прихожани Громади Святого апостола Андрія Первозваного!
Слава Ісусу Христу!
Від імені Вікаріату Помісної Української Православної Церкви в США, Австралії, Канаді та в
Японії та від імені Громади Святого Андрія Первозваного вітаємо Вас, дорогі брати і сестри,
з урочистостями нашого храмового свята і поздоровляємо всіх Андріїв з днем Ангела.
Від щирого серця дякуємо всім учасникам в спільних молитвах за Рідну нашу Батьківщину
Україну та молитви за спокій кращих дітей нашого многострадального українського народу.
Коли ми вдумаймось в минуле, то ми згадаємо скільки було зусилля і відданої праці в
заснуванні і постійної розбудови Громади Святого Апостола Андрія Первозваного.
Згадаймо наших попередників, які вже оселилися у Царстві Небеснім, згадаймо
піонерів і наших батьків, які вклали свої зусилля в заснуванні Парафії Святого Андрія, щоб
наші діти, наші внуки мали можливість продовжувати громадське і релігійне життя на цьому
маленькому осторові української землі.
Честь і хвала засновникам і піонерам нашої Громади, а тим які вже відійшли від нас –
Царство Небесне і вічна їм пам’ять.
Дорогі брати і сестри!
Коли ми знаходимося на посилості парафії Святого Андрія, то ми відчуваємо подух повітря
пахучого поля української землі. Ми відчуваємо, що ми є невід’ємна частина українського
народу і як також ми є невід’ємною частиною Святої Помісної Української Православної
Церкви.
Ми тішимося, що наша Церква підтримує ідею повної незалежности Національної Церкви і
Української Держави. Бо наша Рідна Церква бореться проти нищівної русифікації, проти
несправедливости і деморалізації нашого українського народу.
Сьогодні, як ніколи ми повинні показати всьому світові, що українська діаспора мусить
проявити єдність і солідарність з Помісною Українською Православною Церквою та з Її
Предстоятелем Блаженнійшим Епіфанієм Митрополитом Київським і всієї України, як також
проявити нашу незламнну і щиру вірність українському народові у змаганні за повну
незалежність Української Нації і збереження українських кордонів.
Сьогодні ми повинні усвідомити, що наша Рідна Материнська Церква та Незалежна
Українська Держава не є чужими, чи небажаними далечіннями, які стоять на заваді
особистих амбіцій.
На привеликий жаль, частина українського народу стала осторонь від своєї Батьківщини та
втратила всяке почуття до самого буття Української Нації та Помісної Української
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Православної Церкви.
З волі Божої, де б ми не були, не забуваймо що ми є діти нашої Матері – Страдниці –
України, нащадки побожного українського народу, який в найтяжчі часи своєї історії не
забував Бога, не втрачав надії на Нього, гуртувавася навколо своєї Рідної Церкви, та шанував
її пастирів.
Як найдорожчий скарб, бережім нашу Рідну Батьківщину і будьмо вірні нашій Святій
Помісній Українській Православній Церкві до кінця нашого життя.
Сьогодні ми звертаємося до всіх українців в Україні і поза її межами, словами нашого
Пророка Тараса Шевченка, загляньте в свою душу глибоко - глибоко. Нехай ваше сумління
підкаже Вам чиї Ви діти, ким і защо закуті.
Слава Ісусу Христу і слава Україні!
Голова Громади пан Іван Яресько звернувся слідуючими словами:
Високопреосвященнійші Владики, Всечесні отці та пані-матки, Високоповажний
Генеральний Консул України Сергій Коледов, дорогі представники фінансових та громадських
організацій, шановні і улюблені парафіяни та прихожани Катедри св. Андрія!
Слава Ісусу Христу!
Від імені парафіяльної ради хочу привітати всіх Вас на 50-ий Храмовий Празник громади
св. Андрія. День коли ми вшановуємо основоположника Української Православної Церкви в
Україні та Покровителя нашої парафії, Апостола Андрія Первозваного. Можливо і не
випадково що 13-го грудня 1970-му році офіційно було обрано Апостола Андрія як
Покровителя нашої парафії.
Київський собор у 1621-му році, у часи відродження Української Православної Церкви,
ствердив апостольське походження християнства на українських землях. У соборній
постанові сказано:
Святий Апостол Андрій — перший архієпископ Константинопольський, патріарх
Вселенський і Апостол Український. На київських горах стояли ноги його, і очі його Україну
бачили, а уста благословляли, і насіння віри він у нас насадив. Воістину Україна нічим не
менша від інших східних народів, бо і в ній проповідував Апостол Андрій.
На привеликий жаль, через пандемію та любов до всіх Вас ми примушенні святкувати цей
великий і важний день у віртуальний спосіб, через відео та користуючись інтернетом.
Хочу коротко передати Вам мої почуття та бачення здобутків громади св. Андрія. Я вперше
був прислужником у вівтарі у 1976 коли мав 7 років, коли парафія брала на оренду
лутеранську церкву у місті Ломбарді. Було багато змін за останні 50 років, але є і те що не
змінилося.
Перша Служба Божа була відслуженна у 1970 році, у звичайній хаті у м. Давнерс Гров де
семеро родин, ініціатори мали мрію почати УПЦ поза межами Чікаго….
Пізніше перейшли і служили у стайні коли купили цю посилість у Блумінгдейлі. Сіно на
підлозі, птахи літали і підспівували із хором. Без огрівання… але з великим задоволенням. А
сьогодні маємо великий та прикрасний храм, не будь який але храм де зразу можна бачити
золоті бані у козацько-бароковий стиль, з прикрасним іконостасом та де скоро закінчеться
розписання ікон у православному стилі та унікальні ікони до українських святих. Багато змін…
Поховували своїх рідних на різних цвинтарях на передмісті Чікаго… бо не мали свого.
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Тепер маємо відповідний український християнський цвинтар, де можемо поховати своїх
рідних та будь коли можемо прийти і помолитися за них. Багато Змін…
Ми перетворили ту стайню у культурний центр, де зараз є бенкетовий зал, професійна
кухня, класи для школи українознавства та навіть філію Федеральної Спілки Каси Самопоміч.

Ми почали громадський комітет Голодомору, який тепер вже став Фундацією Геноцидного
Голодомору у Чікаго та спорудили один із найкращих пам’ятників до Голодомору. Багато
Змін…
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Ми збудували Дім пенсіонерів де знаходяться 23 квартири і сьогодні вітає вже молодших
жителів з України…
Ми маємо прикрасну посилість, колись ми не мали де погратися, а тепер навіть маємо
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повноційний майданчик для наших дітей.
Ми разом збудували перший, та на мою думку найкращий, пам’ятник до Небесної Сотні та
всіх Героїв, що поклали своє життя за державність України….. Багато Змін…

З тих семи родин сьогодні у нас понад 150 родин та часом на свята понад 500 людей на службі,
з тих семи родин виросло Сестрицтво, Братство, Церковний Хор, Школа Українознавства,
Школа Народних Танців та велика Українська РОДИНА….
Що
не
змінилося? Найважніше…. Наша мета та наші принципи…Ця парафія була заснована
на засадах повної незалежности та автокефалії Української Православної Церкви. Бути
невід’ємною частиною Рідної Церкви на чолі Рідного Предстоятеля із центром у
Золотоверхому Києві. Оце, не змінилось….
Збереження
нашої
рідної мови на службах, церковного співу Київського напіву, вишиті рушники на наших
іконах, наші українські традиції та свята….
Оце не змінилось…
Але найважливіше те що люди
доброї волі, з любов’ю до своєї рідної УПЦ та з великими серцями почали цю парафію
і сьогодні далі такі самі …. працюють, підтримують та щедро жертвують щоб вона
росла і розквітала. Це не змінилось.
Отож, сьогодні я маю честь привітати
Настоятеля нашого храму о. Віктора Полярного із пані-маткою Валентиною, Клірики нашого
храму о. Михайла Лещишина та о. Ярослава Марікота із їхнями родинами, Почесного Голову
Парафії та Почесного Диригента Др. Василя Трухлого з дружиною, Шановного ініціатора цієї
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парафії п. Тараса Кохна з родиною, всіх членів та бувших членів Парафіяльної Ради,
Диригента церковного хору п. Тараса Руденка та Церковного хору, Сестрицтва Св. Софії,
Братство св. Андрія, Директора та управи Цвинтаря, Комітет оренду церковних зал, Шкільну
Раду, директора та учителів Школи Українознавства, Хореографи школи українського
народного танцю “Світанок», всіх парафіян, прихожан та приятелів нашої парафії!

v
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Це є ваше свято. Ви зробили те що назвали неможливе, тому що у Вас є велика віра у
Бога і все є можливе якщо там є Бог.
Дякую всім гостям та учасникам сьогоднішнього свята. Сподіваюсь що ми на другий рік ще
будемо мати можливість офіційно відсвяткувати наше 50-ліття на високому рівні.
Я Вас всіх люблю та поважаю,
Бажаю Вам і Вашим родинам щастя та головне зараз здоров’я.
Святий Апостоле Андрію Первозваний Моли Бога за нас!
З святочними привітами виступали: Блаженнійший Епіфаній Митрополит Київський і всієї
України, Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Високопреосвященний Владика Євстратій,
Архієпископ Донецький і Маріупольський Владика Сергій, Генеральний Консул України в
Чикаго Високоповажний пан Сергій Коледов, Голова Громади Святого Андрія пан Іван
Яресько, ієрей Михайло Лещишин, прот. Ярослав Мирикот, Ансамбль Бандуристок Північної
Америки, прот. Роман Загурський та Голова і Титар Громади Святої Трійці з Норт Роялтон,
Квартет «БАЙДА», пан Віталій Кутовий, пані Ореста Фединяк, прот. Анатолій Басараб, пан
Віталій Доскочинський, пан Ярослав Ворожбит, пан Ярослав Сидоренко, пані Мар’яна
Покотило. Як також надіслані письмові привіти від протопресвітера Сергія Ковальчука та прот.
Олексія Касперука і пана Віктора Войтихіва.
На закінчення торжества прот. Віктор Полярний зхвернувся слідуючими словами:
Дорогі брати і сестри!
Від імені Громади Святого Андрія висловлюємо наше середечне спасибі, за Вашу участь,
за Вашу щедру жертвеність та за успішне відзначення Храмового Свята.
Дякуємо Предстоятелю Помісної Української Православної Церкви Блаженнійшому
Епіфанію Митрополиту Київському і всієї України за теплі батьківські вітання.
Дякуємо архієпископу Чернігівському і Ніжинському Владиці Євстратієві за сердечні вітання,
і я дуже вдячний Владиці Євстратієві за вітання з нагоди мого 85-ліття від дня народження.
Дякуємо архієпискому Донецькому і Маріупольському Сергієві за надіслані відео привіти.
З великою приємністю і душевним задоволенням було почути з Ваших уст, що в нашому
Золотоверхому Києві і вірними дітьми Рідної Материнської Церкви поза межами України
пролунали слова Євангелиста Іоанна, слова нашої спільної мети - і буде одне стадо і один
Пастир, для всіх українців розсіяних по всьому світі.
Спасибі Вам дорогі Владики і просимо Вашого благословення!
Висловлюємо нашу вдячність за привітання від наших братів греко-католиків, а особливо
за теплі слова протопресвітера Отця Сергія Ковальчука, декана Єпархії Святого Миколая в
Чикаго.
З великою приємністю і насолодою слухали привіти від Громади Святої Тройці з Норт
Роялтон – Настоятеля Парафії Високопреподобного митрофорного протоієрея Романа
Загурського, Голови та старости Святої Трійці. Чудове виконання «МНОГОЛІТТЯ» Квартету
«БАЙДА! при парафії Святої Трійці. Всім Вам щире спасибі.
Приємно було почути привіт від сусідньої Громади Святої Покрови в Чикаго
Висопреподобного протоієрея Анатолія Басараба, як також з великою приємністю ми
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прочитали теплі і братерські слова вітання від сусідньої Громади Святої Софії в Чикаго.
Дякуємо отцю Настоятелеві Високопроподбному митрофорному протоієрею Олексієві
Касперуку та Голові Громади Високоповажному пану Вікторові Войтихові.
Наша щира вдячність Генеральному Консулові України в Чикаго Високодостойному пану
Сергієві Колeдову за сердечний привіт.
Особлива вдячність Федеральній Касі Самопоміч, панові Віталію Кутовому та пані Оресті
Фединяк, Організації Спадщина панові Тарасові Дроздь та всім жертводавцям, які
пожертвували своїми княжами дарами.
Ми тішимося і цінуємо, що в складі нашого релігійного, культурного і патріотичного життя є
активна парафіянка пані Оксана Родак, яка разом з паньою Оксаною Зелінською очолюють
Ансамбль Бандуристок Північної Америки, який збагачує світські та релігійні імпрези.
Від щирого серця, дякуємо нашим сестрицям за тяжку працю на кухні та за запезпечення
красоти в Господньому Домі, завдяки вашої відданості і кропітливої праці Громада Святого
Андрія дістає величезну фінансову підтримку.

Дякуємо нашим братчикам, які тримають господарку посилості в найкращому стані.
Дякуємо хористам які своїми голосами збагачують наші богослужіння.
Дякуємо управлінню і вчителям школи українознавства які виховують нашу майбутність в
українськім дусі.
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Дякуємо пані Таїсії Ампульській та панні Валі Ампульській за їхню відданість у провадженні
групи «СВІТАНОК» школи Українських Народніх Танців.
Дякуємо членам Парафіяльного Уряду, за чесне проведення громадської діяльності, а
особлива вдячність пану Алексу Слобідському за ревну працю Титаря Катедри та професійне
утримання церковного цвинтаря.
Дякуємо нашому Голові Уряду пану Івану Яресько за його довголітню відданість Помісній
Українській Православній Церкві, сердечне і щире спасибі всім, що надіслали привітання і
Ваші щирі пожертви, дякуємо за Вашу участь у збагаченні сьогодняшнього торжества
Громади Святого Андрія Помісної Української Православної Церкви.
Многі і щасливі літа всім Вам!
Слава Богу за все!

Утворення автокефальної
церкви зробило Україну
остаточно незалежною, –
релігієзнавець
Утворення незалежної від Москви
Церкви, що відбулось позаминулого року,
остаточно
довершило
політичне
становлення України як незалежної
держави.
Про це в інтерв’ю журналу «Країна»
говорить
релігієзнавець
Олександр
Саган, передає Gazeta.ua.
«До того моменту наша країна була
надзвичайно вразлива. Мали відкритий,
неконтрольований канал духовного та
ідеологічного впливу на українців. Після
отримання Томосу вплив Російської
православної церкви в Україні різко
зменшився», – розповідає експерт.
Православні
України
отримали
сатисфакцію визнання, є рівноправною
частиною вселенського православ’я,
наголошує він.
«Православні українці, які не належать
до Московської патріархії, тепер можуть
на рівних учитись у релігійних установах
за кордоном, брати участь у світових
православних і міжконфесійних заходах.
Раніше Московська патріархія могла

вимагати, як це було в деяких
європейських
країнах,
розриву
контрактів на служіння у католицьких
храмах, які укладали громади, наприклад,
Київського патріархату. Мовляв, останній
«неканонічний». Таке було, наприклад, в
Іспанії. Тож визнання автокефалії ПЦУ
має два аспекти. Політичний – для
національної безпеки. І церковний –
дозволяє українському православ’ю
розвиватись і зростати на рівні з іншими»,
– додає експерт.

Сердечно дякуємо пану Володимирові
Братків за княжий дар на прес-фонд
Інформаційного Бюлетня в сумі $ 350
доларів
Щире спасибі протоієрею Олегові
Сацюкy за пожертву в сумі $ 100
доларів
на
прес-фонд
Інформаційного Бюлетня в пам'ять
славної пам'яті Івана Гнипа, який
відійшов у вічність 1-го травня 2017
року.
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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 409-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
1,350 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
2,090 Іванка і бл.п. Іван Богданів
2,060 бл.п. Віталій і бл.п. Катерина Шумаков
2,050 Тамара і бл.п. Василь Дудка – Канада
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
1,400 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій
Крамаренко, Ольга і бл.п. Петро Матула
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 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, 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 бл.п. 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
820 Соня Ґавірко
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 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
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345 Ліліана і Григорій Гнип
330 Любов і Борис Журa, Марія Кравець
325 Марія і Микола Барнай
305 Христя і Ярослав Верещак
300 прот. Олег і п/м. Роксоляна Сацюк, 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, 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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