АРХІПАСТИРСЬКИЙ ВІЗИТ ПАТРІАРХА ФІЛАРЕТА
ДО ГРОМАД УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В США
В неділю 28-го жовтня, перед храмом Святої Софії чисельна українська спільнота
вітала Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА.
Далеко від Золотоверхого Києва, українські діти квітами та декламаціями
українською мовою вітали Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України
Філарета. Також, перед храмом, Голова Громади Святої Софії - Андрій Скиба
хлібом сіллю привітав Святійшого Отця нашого, а у притворі прот. Віктор Полярний
привітавши Патріарха запросив Предстоятеля Української Православної Церкви
завітати до храму та помолитися за кращу долю українського народу.
Святійший Патріарх Філарет звершив Божественну Літургію в сослужінні єпископа
Вишгородського Агапіта, архієпископа Святослава від БАПЦ та духовенства
Київського Патріархату в США. Під час божественної літургії була звершена
пресвітерська хіротонія диякона Петра Мазепи.
В Українському Культурному Осередку при Парафії Володимира і Ольги відбулося
прийняття. Лунали привіти та побажання, які виступали з вдячністю до Патріарха
Філарета.
Секретар Вікаріату Української Православної Церкви Київського Патріархату в
США й Канаді прот. Віктор Полярний в своєму привіті сказав:
«Святійший Владико, Преосвященний Владико Агапіт, Високопреподобні Сообрати
в Христі, Вельмишановні паніматки, дорогий пане професоре Дмитро Степовик,
дорогі Представники Церковних Громад та Світських і політичних організацій!
Дорогі брати і сестри!
Слава Ісусу Христу!
Ми вкотре зійшлися на сьогоднішнє багатократне торжество, щоб відповідно
відзначити дуже важливі події в житті Помісної Української Православної Церкви
Київського Патріархату, а зокрема ювілей 60-ліття заснування Громади Святої
Софії в Чикаго та 17-У річницю від дня Інтронізації Патріарха Київського і всієї
Руси-Україна Філарета на Патріарший Престол у Золотоверхому Києві.
Вітаємо всіх наших гостей, які прийшли на це торжество, щоб разом розділити
нашу святкову радість та привітати Предстоятеля Помісної Української
Православної Церкви Київського Патріархату Святійшого Отця нашого Патріарха
Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА.

Святійший Владико!
Від імені Вікаріату Української Православної Церкви Київського Патріархату в США
і Канаді, від імені Парафії Святої Софії, від усіх Громад Київського Патріархату в
Чикаго і околиць та від усіх тут присутніх, ми покірливо схиляємо наші голови і
просимо Вашого архіпастирського благословення.
З великим піднесенням духу вітаємо всіх Вас – дорогі брати і сестри з’їхавшись з
усіх сторін Америки, України й Канади щоб в злагоді, братерстві і християнській
любові відсвяткувати цю величаву подію.
Пережили ми ті страшні часи, з Божою поміччю відродилась наша Помісна
Українська Православна Церква Київського Патріархату, з дня на день до
Незалежної Святої Церкви приєднуються нові й нові Православні Громади.
Сьогодні Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату стоїть на
першому місці різних віровизнань українського народу.
В ці складні часи випробовуння нашої Помісної Української Православної Церкви
Київського Патріархату і віками розтерзаної нашої Матері України, Господь Бог
поклав на плечі Святійшого Патріарха Філарета тяжке, трудне і велике завдання.
Завдання у завершенні остаточної мети нашої Святої Церкви і нашої
Многострадальної Матері України. Назавжди бути вільними і незалежними.
Святійший Владико!
Не у легкий час і не в простих умовах покликав Вас Господь на служіння Йому і
Його Святій Церкві. Від самих перших кроків на цьому шляху Ви на собі пізнали
істинність слів апостола Павла, який писав: «Усі, хто бажає жити побожно у
Христі Ісусі, будуть гнані. Лихі ж люди і обманщики матимуть успіх у злому,
зводячи інших і себе зводячи».
Більше 62 років Ви як священнослужитель йдете тернистим шляхом служіння у
Христовому Винограднику,
і більше як п’ятдесят років Ваша архипастирська
відповідальність перед Найвищим нашим Архіпастирем – Ісусом Христом стала в
два рази більша.
А 17 років тому, 22-го жовтня 1995 року, Господь послав Вас на нове скорботне і
відповідальне служіння: бути Предстоятелем і Патріархом Помісної Української
Православної Церкви, боротися за визнання її автокефалії, з руїни розбудовувати
її життя.
Також, за останні 17 років, Святійший Владико, Ви перенесли нечувані й підлі
наступи, та всякі інтриги з сторони недругів нашої Святої Церкви та від ворогів
Українського Народу.

Ви, Святіший Владико, у всьому показуєте себе як правдивого служителя Божого у
великому терпінні, в бідах і в недостатках.
Сьогодні Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату радіє,
що зерно посіяне правдивими подвижниками нашої Святої Церкви не впало на
край дороги чи під якийсь камінь, а воно вкорінилось в серцях кращих дітей
українського народу і приносить зрілий і великий урожай.
Святійший Владико, Ваш архіпастирський візит до США відновлює наші сили і
підсилює наші прагнення та прагнення наших батьків в досягненні остаточної мети
нашої Святої Церкви.
Ваша присутність посеред нас, як Предстоятеля Помісної Української
Правослваної Церкви Київського Патріархату, пробуджує наші, байдужністю
приспані душі і розвітрює туманний чад сумніву, церковний і національний.
Недруги Помісної Української Православної Церкви не можуть устояти перед
Вашою величчю і перед Вашими трудами і великою благодатною, непохитнодуховною силою і різними наклепами хочуть заглушити правду Божу.
Але ми всі знаємо, що Бог зневаженим не буває. Всяка неправда повернеться до
того хто її несе.
Ваша Святосте відзначаючи 17-ту річницю Вашого Патріаршого служіння і з нагоди
Вашого архіпастирського візиту до нас, ми бажаємо Вам великої помочі Божої,
міцного здоров’я, бодрости духу, наснаги і всякого добробуту і ще довгі, і довгі роки
керувати Помісною Українською Православною Церквою Київського Патріархату.
Ми дякуємо Господу Богу нашому, що обдарував нас Великим Подвижником Рідної
Церкви, і молимося до Пречистої Діви Марії щоб завжди захищала Вас – Ваша
Святосте, своїм всезахищаючим покровом.
Ми покірливо схиляємо наші голови перед Вашою Святістю і просимо Вашого
Патріаршого Благословення і бажаємо Вам – Святійший Владико Многії і Благії
Літа».
В понеділок 28 жовтня, Святійший Патріарх в супроводі єпископа Агапіта прибув до
Громади Святого Андрія і удостоїв Катедру Святого Андрія мощами Святої
Великомучениці Варвари.
Святійший Патріарх в сослужінні єпископа Агапіта та священнослужителів
Української Православної Церкви Київського Патріархату відслужив подячний
молебень до Святої Великомучениці Варвари.
Патріарх Філарет в своїй проповіді про Святу Варвару наголосив, що потрібно
звертатися в молитві до Святої Варвари з глибокою вірою.

Після молебня вірні побожно прикладалися до святих мощей Святої
Великомучениці Варвари.
Після молебня, так як було заплановано, відбулася чергова Конференція
Духовенства і Голів Парафіяльних Урядів.

