Архипастерський Візит Святійшого Патріарха Філарета
до Норт Роялтон, Огайо
31 жовтня 2012 року з Архипастирським візитом прибув до Клівленду, штат
Огайо, Його Святість Філарет, Патріарх Київський і всієї Руси-України в супроводі
Єпископа Вижгородського Агапіта та професора Київської Духовної Академії,
Дмитра Власовича Степовика.
В аеропорту їх зустріли настоятель парафії Святої Тройці – отець Роман
Загурський, Голова Парафіяльної Управи – пан Василь Турко (молодший),
заступник голови Управи – пані Лана Барков та господарчий референт – пан
Олександр Барков.
1-го листопада Святійший Патріарх Філарет зустрівся з паном Петром
Твардовським і дав інтервʼю для Українського радіо.
2-го листопада Патріарша делегація в супроводі о. Романа Загурського,
заступника голови парафіяльної Управи - п. Лани Барков та культурноорганізаційного референта – пані Галини Клебан відвідали Український АрхівМузей . Їх радо зустрів пан Андрій Фединський – директор Архіву-Музею, пан
Андрій Футей – почесний Консул України в США, пан Олег Махлай – керівник
Капели бандуристів та працівники архіву-музею. Пан А. Фединський мав цікаву
розповідь і показав унікальні матеріали, а також нове приміщення, де
відбуваються змінні виставки. На даний час там є виставка старовинних бандур
та історія українських бандуристів. Цікаву екскурсію провів п. Олег Махлай. Гості
також побачили, як зберігаються книги, рукописи, релігійна література. Увечері
цього ж дня Святійший Патріарх, Єпископ Агапіт та професор Д. Степовик мали
вечерю з членами парафіяльної Управи церкви Святої Тройці, де у невимушеній
обстановці велася розмова про життя у парафії, про плани на майбутнє та про
церкву Київського Патріархату вцілому.
3-го листопада Святійший Філарет з делегацією, у супроводі отця Романа
Загурського, відвідали школу українознавства ім. Т. Шевченка при
православному соборі Святого Володимира. Їх вітали настоятель парафії – о. Іван
Наконечний, заступник – о. Михайло Гонтарук, протодиякон – Ігор Махлай,
директор школи – п. Володимир Боднар, вчителі та учні школи.
Перед присутніми виступили – о. І. Наконечний, протодиякон І. Махлай, директор
школи В. Боднар, професор Д. Степовик та Його Святість Філарет, Патріарх
Київський і всієї Руси-України.
Учні школи виступили з привітальним словом та вручили Патріарху Філарету
квіти.
У той же день професор Степовик у супроводі о. Р. Загурського відвідав
український відділ Клівлендської Центральної бібліотеки. Професор був

здивований відділенням української літератури, кількістю книжок, сервісом
обслуговування і тим, що серед збірки знайшов 16 своїх книжок.
У неділю, 4-го листопада, перед церквою Святої Тройці численна українська
громада вітала свого Патріарха. Діти всипали дорогу до храму пелюстками
троянд, а голова сестринства – п. Надія Продан і пані-матка Ольга Загурська
привітали Святійшого Патріарха хлібом-сіллю. У притворі настоятель церкви
Святої Тройці протоієрей Роман Загурський звернувся до Патріарха з
привітальним словом і запросив Предстоятеля Української Помісної Православної
Церкви до храму, щоб вознести свої молитви до Всемогутнього Бога за нашу
Українську державу, за наш побожний народ і за єдину Українську Православну
Церкву.
Святійшому Патріарху Філарету співслужили Єпископ Вижгородський Агапіт,
настоятель церкви о. Р. Загурський, а також священики з інших парафій: о.
Василь з церкви Святого Андрія Первозванного, м. Детройт та о. Петро з церкви
Святої Тройці, м. Парма.
Після Божественної Літургії Патріарх Філарет вручив церковні нагороди та
грамоти парафіянам церкви Святої Тройці м. Норт Роялтон за щиру і безкорисну
працю на благо УПЦ КП.
По завершенні, у церковній залі відбулося святкування на честь 60-ти літнього
ювілею Святотроїцької парафії та 17-ї річниці від дня інтронізації Святійшого
Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.
Сцена і зал були святково прибрані у національних синьо-жовтих кольорах. На
столах і сцені - живі квіти.
Офіційну частину відкрила культурно-освітній референт парафіяльної Управи – п.
Галина Клебан словами: Ваша Святосте, Святійший Владико, Ваше
Преосвященство Владико Агапіт, всечесні отці, паніматки, дорогі парафіяни, гості
та всі присутні. Уже 60 років Церква Святої Тройці відчиняє свої двері для вірних
УПЦ КП та всіх гостей, які завітають у храм. Сьогоднішнє свято є особливим, бо з
цієї нагоди з Архипастирським візитом прибув з України Його Святість Філарет,
Патріарх Київський і всієї Руси-України.
Далі п. Г. Клебан зачитала список парафіян, які заснували церкву у 1952 році, бо
завдяки їх невтомній і безкорисній праці ця парафія існує благословенних 60
років. Більшості із них вже немає, вони відійшли у вічність. Усі присутні
вшанували памʼять про них хвилиною мовчання.
Далі зі словами привітання виступили: настоятель церкви Святої Тройці – о.
Роман Загурський, голова Парафіяльної Управи – п. Василь Турко (молодший),
заступник голови Управи – п. Лана Барков, голова Українських Злучених
Організацій Огайо – п. Ігор Дячун, мер м. Норт Роялтон – п. Роберт Стефаник,
канцлер – Дан Віллі, професор Д. Степовик, Єпископ Української Греко-

Католицької Церкви – Іван Бура, Пастор Української Баптиської Церкви –
Віктор Пилипчук. Також було відеопривітання від доброго друга нашого
настоятеля, відомого співака Авраама Руссо.
До всіх присутніх зі словом звернувся Патріарх Філарет і розповів про життя УПЦ
КП, про її позиції у розбудові Незалежної Держави України, про потребу в
обʼєднанні навколо однієї Помісної Православної Церкви та про християнську
любов і співпрацю з іншими Християнськими Церквами.
Пані Лана Барков подякувала усім спонсорам, які внесли свою лепту і які будуть
відзначені у пропамʼятній книзі, що виходить з нагоди 60-ти літнього ювілею
парафії Святої Тройці.
Для усіх гостей, присутніх у залі, були підготовлені маленькі подарунки.
Потім був святковий концерт. Ведуча – п. Г. Клебан. У концертній програмі взяли
участь: чоловічий квартет “Байда”( у їх виконанні прозвучали пісні: ”Благословлю
Господа”, ”Молитва”, ”Ой у полі верба” та ”Я сьогодні від вас відʼїжджаю”);
подружжя Ігор і Зоряна Дмитрів з піснями: ”З ювілеєм” і ”Божа Церква”. Ансамбль
скрипалів ”Первоцвіт” виконав два твори: ”Чорнобривці” – соліст Христина
Чижевська та ”You raise me up” – соліст Зоряна Джигун. Арія Наталки з опери
Івана Котляревського ”Наталка Полтавка” прозвучала у виконанні Людмили
Вебер-Сонволд, акомпонімент Юрія Тюріна. Фантазію на теми опери ”Кармен”
виконав лауреат міжнародних конкурсів – піаніст Дмитро Тюрін. Дві пісні
”Сповідь” і ”Маю мужа” виконала Оксана Шараневич. Марта Ткаленко-Якимів –
лауреат Всеукраїнського конкурсу ”Сурми звитяг” виконала пісні ”Україна моя,
любов” і ”Палала”. У виконанні Людмили Вебер-Сонволд прозвучала пісня
”Чарівна скрипка”, а маленька донечка відомого співака Авраама Руссо –
Емануела , яка з родиною була присутня на святі, виконала пісню ”Серафіна”.
І на закінчення концерту виступив дитячий хор церкви Святої Тройці. У їх
виконанні прозвучали пісні: ”Як у нас на Україні” та ”І в вас, і в нас, хай буде
гаразд”. Музичний керівник- Людмила Вебер-Сонволд.
Після закінчення концерту ведуча програми подякувала усім гостям, які прибули
розділити з нами радість святкування, спонсорам і парафіянам, без яких свята би
не було, за їх жертовну працю, і усім заспівали ”Многії Літа”.

