
 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   7-бер-17   Рік XVIІІ Число 366   c.  1 

 

 

 

Vicariate of the Ukrainian Orthodox Church 
Kyivan Patriarchate in the United States of 

America and Canada 
300 East Army Trail Road, Bloomingdale, IL   60108 

His Holiness Patriarch of Kyiv and all Ukraine FILARET 

Secretary of the Vicariate Rev. Victor Poliarny - Tel: (630) 217-5524 

E-Mail: vrevpoliarny@aol.com 
 “Любити Бога і любити Батьківщину – це є найбільша чеснота. 

Служити Українській Церкві і Батьківщині – це є найбільший обов’язок”. 

Митрополит Василь Липківський

   

mailto:revpoliarny@aol.com


 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   7-бер-17   Рік XVIІI Число 366   c.  2 

 

ГРОМАДА СВЯТОГО АНДРІЯ 

ВШАНУВАЛА ГЕРОЇВ 

НЕБЕСНОЇ СОТНІ   

19-го лютого у Катедрі Святого Апостола 
Андрія Первозваного під час Божественної 
Літургії вірні молилися за всіх Героїв 
України які віддали своє життя за 
Державність України і за всіх вірних дітей 
України, які захищають на сході України 
цілісність Великої Держави-України.  

 

 Після відпусту прот. Віктор Полярний і 
ієрей Михайло Лещишин звершили 
Заупокійну Панахиди за Героїв Небесної 
Сотні і за всіх Героїв України, які поклали 
свої голови на жертівник Української 
Держави. Перед початком Панахиди, 
прот. Віктор зернувся до присутніх у храмі:
 «Дорогі брати і сестри! 
 Сьогоднішня дата присвячена Революції 
Гідности, Небесній Сотні та всім 
Захисникам Державности України, які  
нерозривно сполучені між собою і 
символізують зв’язок поколінь, славної 
пам’яті наших  батьків, дідів та прадідів, які 
поклали свої голови на жертівнику 
незалежности України.   
 І сьогодні у сучасних нелегких 
обставинах життя українського народу ми 
молилися до Матері Божої з проханням та 
благословенням про мир, добро, 
благополуччя, про злагоду, братолюбство, 
одномислення і про щасливе життя 
українського народу.   



 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   7-бер-17   Рік XVIІI Число 366   c.  3 

 

 Також, під час Божественної Літургії, ми 
молилися, щоб Господь Бог, послав своє 
божественне благословення всім 
хоробрим лицарям, що сидять в окопах на 
Донбасі та жертвують своїм життям за 
Соборність і Незалежність Української 
Держави.     
 Від імені Помісної Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату, на чолі з Святійшим Отцем 
нашим Патріархом Київським і вієї Руси-
України Філаретом, та від імені Громади 
Святого Андрія вітаємо всіх тут присутніх, 
всіх громадян України, гідних нащадків 
великих прадідів, у чиїх жилах, за словами 
нашого Пророка Тараса Григоровича 
Шевченка, тече свята і чиста українська 
кров і правдивий дух героїчних 
попередників українського народу! 
 Пам'ятний  День Героїв Небесної 
Сотні встановлено указом Президента 
України  Петра Порошенка  № 69/2015 
«Про вшанування подвигу учасників 
Революції гідності та увічнення пам'яті 
Героїв Небесної Сотні» від 11 
лютого 2015 року «з метою увічнення 
великої людської, громадянської і 
національної відваги та самовідданості, 
сили духу і стійкості громадян, завдяки 
яким змінено хід історії нашої держави, 
гідного вшанування подвигу Героїв 
Небесної Сотні, які віддали своє життя 
під час Революції гідності (листопад 2013 
року — лютий 2014 року), захищаючи 
ідеали демократії, відстоюючи права і 
свободи людини, європейське майбутнє 
України».     
 І знову ж за словами Тараса Шевченка, 
щоб  неправди всі розкрились перед 
нашими очима і щоб ми запитали 
мучеників кого, коли, за що розпинали.
 Слава Ісусу Христу і Слава Україні!».
 Після завершення Панахиди, вірні 
процесією перейшли до пам’ятника 
присвяченого Героям Небесної Сотні та 
всім Захисникам України, де після 
коротенької Літії учасники свята поклали 
квіти перед пам’ятником.   
 Відтак учасники свята перейшли до 
Культурного Центру, де молитвою 

відкрито реквіюм вшанування Героїв 
Революції Гідності.  
 Настоятель Парафії прот. Віктор 
Полярний звернувся молитвою:  
 «В ім’я Отця. І Сина. І Святого Духа.
 Молимось до Тебе Отче наш, пошли 
злагоду, мир, спокій і братолюбіє для 
нашої великої української сім’ї. 
 Прийми в Царстві Твоїм душі всіх героїв 
українського народу, які своє життя 
віддали за Державність України.
 Господи Боже наш, Благослови Україну і 
увесь український народ 
і захисти від ворогів видимих і невидимих, 
що йдуть на нас війною і хочуть знищити 
скарби і святині наші.   

 Ми віримо і молимось що Велика  сила 
Твоя зупинить темні сили і пошле 
перемогу Світла на злом і животворна 
роса впаде на наші землі і розвіються 
заздрощі й розпалення пристрастей, і 
обнімемо один одного, щоб усміхнулась  
заплакана Матір Україна.  
 Господи Боже наш, прийми нашу 
молитву і захисти і збережи Український 
народ на многі і щасливі літа». Голова 
Парафіяльного Уряду п. Іван Яресько 
звернувся до присутніх:   
 «Всечесні Отці, дорогі парафіяни та 
гості!     
 “Хто, як не Я?...” питають очі з траурних 
фотографій героїв Небесної Сотні. 
“Хто, як не Я?...” досі відлунює на 
Майдані... Юні та сивочолі. Багатодітні 
батьки та одинаки.  Заробітчани та 
кандидати наук. Східняки та західняки. 
Абсолютно різні і такі схожі. 
 Кожен герой повстав проти насилля, 
несправедливості та брутального 
звалґвалтування своєї країни.  Кожен 
здійснив особистий подвиг-віддав 
найцінніше--своє життя заради нової 
України.  Це реальність. Герої своїм 
прикладом показали силу та незламність 
українського духу.   
 “Душу й тіло ми положим за нашу 
свободу”, ці рядки гімну у дні 
Єврореволюції стали пророчими.  З ними 
вистоювали морозні ночі.  З ними йшли 
голіруч на озброєних силовиків.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2_%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2_%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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 Був ранок 20 лютого 2014-го року.  Після 
трьох місяців протестів країна завмерла в 
очікуванні і непевності. Майдан був 
відрізаний від цілого світу: метро 
зупинилося, під’їзди до Києва - блоковані. 
 Політики безуспішно намагалися 
домовитися.  Аж раптом Беркут знявся і 
почав відступати.  Чоловіки, багато навіть 
без шоломів, стали живими мишенями для 
снайперів.    
 Попри стрілянинну, майданівці вперто 
йшли вперед.  Під кулі.  Перші лави 
падали, за ними з’являлися нові... і нові.... і 
нові....  За кілька годин у центрі сучасного 
європейського міста було розстріляно 
півсотні людей. Ще близько тридцяти 
загинуло на передодні.  Кадри цієї 
розправи облетіли та шокували весь світ.
 Потім країна почала дізнаватися імена 
своїх героїв.  Кожна історія кликала 
гострий, пронизуючий біль.  Кожна нова 
сповідь закарбовувалася в пам’яті.  
Прийшло розуміння, що подвиги не 
можуть бути забутими. Сьогодні Бог 
дарував нам прикрасний день, і ми могли 
помолитися за наших героїв коло нашого 
пам’ятника до Небесної Сотні.  Пам’ятник 
мав бути про тих, хто загинув у ті дні. Але, 
як виявилося, Небесна Сотня налічує 
набагато більше загиблих.  Українці 
поклали голови за свободу не тільки на 
майдані і не тільки у Києві.  Їх уже більше 
10,000!  Сто раз небесної сотні!  На жаль, 
є всі підстави вважати, що цей список 
буде збільшуватися.   
 Зараз бентежить тільки одне.  Не можна 
допустити, щоб подвиг героїв Небесної 
сотні був марним.    
 При всіх негативах, є і позитив, 
виявилося, що в нас є суспільство, в нас є 
нація, в нас є люди, які можуть піти на 
фронт і вмерти за свою державу.  Немає 
нічого ціннішого.  Люди їдуть з 
усвідомленням того, що їх можуть убити, 
але вони їдуть захищати свою країну. 
Хочу тепер вживати слова нашого 
Святійшого Отця, Патріарха Київського і 
всієї Руси-України Філарета: 
 “»Немає більше від тієї любові, як хто 
душу свою покладе за друзів своїх» - 

говорить Господь Ісус Христос у Євангелії. 
Відданим за Україну, за волю і 
незалежність нашого народу життям вони 
засвідчили цю найвищу міру любові.  Вони 
прожили різне життя - хто довге, а хто 
зовсім коротке.  Вони були дуже різними, 
але їх, як і сотні тисяч учасників Майдану, 
мільйони по всій Україні та в цілому світі 
об’єднало прагнення правди.  Правди - як 
природного єднання істини та 
справедливості.  Правди, яка би була 
основою державного, суспільного, 
особистого життя.  Вони разом з 
українським народом повстали проти 
брехні, корупції, наруги над волею людей.  
Заради майбутнього для оновленої, 
кращої України вони в буквальному 
розумінні виконали те, про що кажуть нам 
рядки гімну - своє тіло і своє життя вони 
віддали за нашу свободу.”  
 “Вірю, що цей подвиг буде надихати 
покоління і покоління українців - як 
надихають нас подвиги козаків та 
жертовність героїв Крут.  А нам належить 
зробити все, щоби збудувати таку Україну, 
за яку вони поклали своє життя.  Герої 
Небесної сотні не зникли з буття, а 
відійшли у вічність.  Тому наш 
хритиянський обов’язок - підносити за них 
свої молитви до Бога.  Нехай Господь 
упокоїть їхні душі у Царстві Небесному.”
 Вічна Пам’ять і вічна слава героям!   
Герої Не Вмирають, дякую за вашу увагу.
 Oлександр Чорній прочитав вірш 
Української поетеси Оксани Максимишин-
Корабель, яка нині живе у Португалії. Під 
час революції Гідності пані Оксана не 
змогла стримати біль від подій у рідній їй 
Україні і вірш вилився у сотні 
рядків присвячений Небесній Сотні.                                                

Мамо, не плач.             
Я повернусь весною.  
У шибку пташинкою вдарюсь твою.  
Прийду на світанні в садок із росою,  
А, може, дощем на поріг упаду.  
 
Голубко, не плач.  
Так судилося, ненько,  
Вже слово, матусю, не буде моїм.  
Прийду і попрошуся в сон твій тихенько 
Розкажу, як мається в домі новім.  
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Мені колискову ангел співає  
I рана смертельна уже не болить.  
Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває  
Душа за тобою, рідненька, щемить.  
 

Мамочко, вибач за чорну хустину  
За те, що віднині будеш сама.  
Тебе я люблю. I люблю Україну  
Вона, як і ти, була в мене одна. 

 

 А пані Ірина  Мусякевич описала 
мистецьку частину «Герої не вмирають!»
 Реквієм присвячений героям «Небесної 
сотні», які загинули в лютому 2014 року в 
Києві:       
Вони співали "Ще не вмерла" і вмирали, 
Земля тремтіла, під ногами ж твердь...      
Ім янголи обличчя прикривали,                   
А ті під вибухи гранат ішли на смерть... 
Небесну Сотню, Господи, прийми, 

Прийми іх душі з білими крильми, 
Прости, Всевишній, що не зберегли, 
Свого народу кращіі сини. 
 
 І в цей сонячний, лютневий день сумно 
дзвонили дзвони в катедрі, а люди йшли 
покласти квіти до пам'ятника Небесній 
Сотні.     
 Після покладання квітів, всі присутні 
зайшли в церковний зал на концерт- 
реквієм, що підготували діти школи 
українознавства при парафії Св. Ап. 
Андрія Первозванного і школи 
українознавства з Палатайну. 
 Дитячі уста цитували поезію Майдану... 

 
А сотню вже зустріли небеса, 
Летіли легко, хоч Майдан ридав... 
І з кров'ю перемішана сльоза.... 
А батько сина ще не відпускав. 
Й заплакав Бог, побачивши загін: 
Спереду сотник, молодий, вродливий, 
І юний хлопчик в касці голубій,  
І вчитель літній-сивий- сивий... 
І рани ім вже не болять, 
Жовто-блакитний стяг покрив ім тіло... 
Як крила Ангела, злітаючи назад, 
Небесна Сотня в вирій полетіла... 
  
 Але нашу Батьківщину, нашу Україну, не 
зламати... І хоча кожний з нас вкладає 
свою лепту в перемогу, головне для нас- 
виховати наших дітей бути гідними синами 
і доньками свого народу, і щоб вони знали 
нашу історію, і пам'ятали героїв, що 
поклали своє життя за них...  
 На завершення ієрей Михайло Лещишин 
нагадав святочній громаді, щоб 
запезпечити світле майбутнє ми завжди 
повинні пам’ятати і шанувати пройдені 
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героїчні дії наших батьків та прадідів 
протягом наших визвольних змагань. 
 

 

Вознесенська церква в Козельці віднині 
належить Українській Православній Церкві 
Київського Патріархату!  
 Більшістю голосів депутатів Чернігівської 
обласної ради пам'ятку архітектури ХІХ 
століття, яка є унікальним зразком 
традиційного для Лівобережної України 
17—18 ст. хрестового п'ятибанного храму 
в період історизму, передали в 
довгострокове безоплатне користування 
громаді УПЦ КП. Зняти з розгляду і 
заблокувати дане питання намагався 
депутут від "Нашого Краю" Артур Зінов'єв. 
Одначе адепт московської патріархії 
залишився без підтримки, навіть своїх 
колег по фракції. Він був одним єдиним 
обласним депутатом в залі, які голосували 
проти передачі. Віднині, козацьке містечко 
Козелець має власний молитовний храм. 
Поки що один на ввесь районний центр.
 За передачу Вознесенської церкві УПЦ 
КП виступили широкі кола патріотичної 
громадськості. Влітку минулого року там 
було здійснено перше за багато 
десятиліть богослужіння. Адепти 
московської патріархії традиційно 
провокували прихожан, націоналістів та 
учасників бойових дій так званої "хресною 
ходою". Зрештою, все закінчилося так, як і 
мало закінчитися в державі, що зветься 
Україною. До цього часу там знаходився 
музей історії ткацтва. 

 

У Лубнах провели в останню 

путь загиблого воїна 

Олександра Вознюка, сина 

священика

 
 

 4 березня 2017 року у м. Лубни 
Полтавської області провели в останню 
путь загиблого на війні на Донбасі 
сержанта ЗСУ Олександра Вознюка. Чин 
похорону героя очолив архієпископ 
Полтавський і Кременчуцький Федір. 
Богослужіння відбулося у храмі Всіх 
святих м. Лубни.   
 Загиблий герой є сином настоятеля 
храму Всіх святих у м. Лубни священика 
Георгія Лобачевського. Олександр 
народився 12 січня 1992 року. Після 
закінчення школи навчався в Лохвицькому 
медичному училищі.  Жага до життя та 
бажання пізнавати нове й ділитися ним з 
іншими привела його до Глухівського 
педагогічного університету. Але від армії 
не ховався. Пішов служити народу 
України. Згодом уклав контракт і ніс 
службу в с. Перевальному в Криму. Після 
його окупації продовжив службу в 36-тій 
окремій бригаді морської піхоти. Був 
артилеристом.    
 2 березня, виконуючи свій військовий 
обов’язок, загинув під Маріуполем. 
 Щоб провести українського воїна 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1233924850034520&set=pcb.1233926206701051&type=3
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прибули його командири, побратими, 
священики-колеги отця Георгія, парафіяни 
Всіхсвятського храму та інших парафій 
Київського Патріархату Полтавщини. 

Вічна пам’ять і Царство Небесне 
герою! 

 

 

На Тернопільщині ціле село 

відмовилося від Московської 

церкви 

 У селі Котюжини церковна громада 
відмовилась від служіння священика 
Московського патріархату та вирішила 
перейти під юрисдикцію Української 
православної церкви Київського 
патріархату.     
 Як розповів один з активістів, 
мешканець села, депутат сільської ради 
Василь Трачук, селяни створили 
ініціативну групу, провели опитування, 
склали списки прихильників чи противників 
переходу до Київського патріархату. За 
українську церкву висловились 243 
чоловіки, за Московський патріархат − 89. 
Згодом люди організували голосування, 
яким вирішили перейти громадою до УПЦ 
КП, та запросили іншого священика, адже 
настоятель місцевого храму на честь 
первомученика Степана не підтримав 
ініціативу громади і категорично 
заперечував проти її переходу під 
юрисдикцію Київського патріархату. 
 У день першого урочистого 
богослужіння, яке відбулося 12 лютого, 
церковна громада запросила 
правоохоронців та представників Правого 
сектора, аби запобігти можливому 
конфлікту з прихильниками Московського 
патріархату. Обійшлося без інцидентів.
 26 лютого, у Прощену неділю, 
напередодні Великого посту, у Котюжинах 
відбулася Архієрейська Божественна 
Літургія, яку відслужив Архієпископ 
Тернопільський, Кременецький і 
Бучацький УПЦ КП Нестор у співслужінні з 

11 священиками. Богослужіння 
відбувалося у надзвичайно благодатній 
духовній атмосфері. Невелика дерев’яна 
церква була вщент заповнена людьми, 
багато з них були із зовсім маленькими 
дітьми, навіть з немовлятами. Того дня 
кількадесят мешканців Котюжин 
приступили до сповіді та прийняли святе 
причастя.87-річний котюжанин Максим 
Нечипорук не може стримати хвилювання і 
заявляє, що щасливий, що дожив до цього 
дня, коли може у храмі молитись рідною 
мовою. Чоловік також активно долучився 
до роботи з переходу громади у Київський 
патріархат.     
 Ще один з місцевих активістів, Юрій 
Кузняк, прийшов до храму з п’ятьма 
дітьми, найменшому з яких − всього кілька 
місяців. Молодий батько каже, що дуже 
радий цій події. − Час розставив усе на 
свої місця, − зауважує Юрій. − Церква в 
Україні, безперечно, мусить бути 
українською, а не чужинською, та ще й 
країни-агресора.   
 Олександра Панчук, уродженка 
Котюжин, яка уже 46 років живе у 
Тернополі, спеціально приїхала того дня 
до рідного села на Архієрейську Літургію, 
як тільки дізналася, що церковна громада 
перейшла у Київський патріархат. 
 − Вся наша родина − українці, дід 
воював за вільну Україну, усі мої родичі 
поховані на сільському цвинтарі, − 
зізнається жінка. − Тепер я просто 
окрилена і дуже щаслива, що нарешті 
зможу приїздити до рідного села з легким 
серцем, з радістю йти до Божого храму і 
нарешті чути в ньому українську мову та 
молитву за Україну.  
 Громадський активіст, голова районної 
Управи Братства ОУН-УПА Ярослав 
Брега, якому довгі роки боліло, що у його 
рідних Котюжинах церква Московського 
патріархату, чимало енергії та зусиль 
доклав, щоб цю ситуацію змінити, 
доносячи до земляків правдиву історію 
України, зокрема й Котюжин.  
 У Тернопільському архіві він натрапив 
на цікаві відомості. Виявляється, село 
Котюржинці вперше згадується у 1583 
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році. Дерев’яна церква, яку збудували у 
1912-1914 роках, була споруджена на місці 
старої, 1775 року побудови. Ікони 16-17 ст. 
зі старої церкви розібрали селяни, в 1938 
році частину їх було викуплено для 
королівського замку у Варшаві, решта 
залишилась по сільських хатах.  
 Ярослав Брега також виконав вірш 
Івана Міхевича «Плач Почаївських 
дзвонів», у якому дуже яскраво та 
емоційно передано прагнення українців 
розмовляти з Богом рідною мовою, а 
задля цього слід здолати спротив Москви.
 Владика Нестор, звертаючись з 
недільною проповіддю до вірних, 
відзначив, що піст − це не просто 
обмеження у їжі чи розвагах, а передусім 
духовне очищення через молитву. 
 − Дуже прикро, − зауважив Архієпископ 
Нестор, − що гріх став для нас 
повсякденним та звичним явищем, а 
покаяння − чимось незвичайним, що 
потребує особливої підготовки. Однак, за 
словами Владики, про покаяння і 
примирення з Богом не можна говорити, 
не примирившись з ближніми.  
 − Ваша громада цими днями звершила 
великий крок, перейшовши до Української 
Православної церкви Київського 
патріархату, − зазначив Владика. − Ви, як 
православні християни, розумієте, що 
церква в Україні має бути єдиною. Саме 
ваша любов до Бога та України стала 
причиною такого кроку.  
 Архієпископ Нестор побажав, щоб цей 
піст став для громади Котюжин шляхом 
примирення та повернення вірян, 
обманутих московською агітацією, 
висловив впевненість, що в селі 
утвердиться єдина громада під омофором 
української церкви.    
 − Ми повинні ставати на захист своєї 
держави та своїх душ від того обману, 
яким охоплює нас Москва, щоб привести 
до рабства. Маємо Богом дану незалежну 
державу, боролися і боремось за те, щоб 
Україна була вільною. Бог на боці тих, хто 
відстоює справедливість, − підсумував 
Владика.    
 Благочинний УПЦ КП Святослав Швець 

розповів, що перехід громади з 
Московського у Київський патріархат 
відбувся демократично і прозоро. На 
загальних зборах села за українську 
церкву проголосувало 115 чоловік, 
прихильники УПЦ МП відмовились від 
участі у зборах. Віряни обрали старосту, 
церковний комітет, звернулися в 
єпархіальну раду з проханням 
перереєструвати релігійну громаду УПЦ 
МП у громаду УПЦ КП. Дедалі більше 
українців усвідомлюють, що без єдиної 
церкви не може бути сильної та єдиної 
держави.    
 Отець Ігор Мороз, який з благословення 
Владики Нестора відтепер звершує 
богослужіння у Котюжинах, відзначає, що 
у селі спокій, мир і порядок. До церкви 
тепер приходить набагато більше людей, 
ніж до переходу громади у Київський 
патріархат, і це спостереження не його, а 
парафіян. Хористи починають співати 
українською мовою, хор поповнюється 
молодими парафіянами, на служби Божі 
приходить дедалі більше молоді. За 
словами священика, відбувається процес 
відродження української православної 
церкви Київського патріархату у 
Котюжинській парафії. Віряни свій вибір 
зробили, обов’язок священиків − сумлінно 
доносити їм слово Боже.   
 Оксана МОРГУН,  Народне слово 

 

ПОКЛІН ТОБІ, ТАРАСЕ! 

“Та прийде час і ти огнистом видом 
Засядеш у народів вольних колі, 
Труснеш Кавказ, впережися Бескидом, 
Покотиш Чорним Морем гомін волі, 
І глянеш як хазяїн домовитий 
По своїй хаті і по своїм полі!” 
                                                   Іван Франко 

 В історії українського народу час-до-часу 

народжуються великі мужі нації, які 

підносяться понад усіх інших людей і 

показують нам правдивий шлях, яким ми 

повинні йти до остаточної мети – 

Закріплення Державности України.  

http://narodne-slovo.te.ua/2017/03/03/hromada-kotyuzhyn-obrala-ukrajinsku-tserkvu/
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 До цих мужів Великої Ідеї наша історія 

записала постать Тараса Григоровича 

Шевченка. Шевченко любив свій народ 

понад усе, боровся за його кращу долю, 

жертвував своїм життям, мужньо захищав 

людську гідність і національну долю 

українського народу. 

 

 

       

 Тарас Шевченко – це символ 

українського відродження, один з 

найбільших борців, які поставили собі за 

мету вибороти волю українського народу. 

 Великі Мужі Українського Народу мають 

на меті одну і ту ж саму остаточну ціль: 

Ствердження неподільної від Сяну до 

Кавказу Великої України - на рівні західно-

європейських країн і з’єднати увесь 

свідомий український народ в одне живе 

тіло України, а для успішного розквіту тіло 

мусить бути здорове. Тіло може бути 

здоровим лише тоді коли воно в цілості 

росте духовно, політично і економічно, а 

де здорове тіло там і здорова душа. 

 Про таку Україну мріяв і боровся Тарас 

Григорович Шевченко коли писав, що в 

своїй хаті своя правда, і сила і воля. 

Багато написано про національне 

значення Шевченка, як Генія, Поета, 

Пророка, Борця за волю свого народу. 

Всемогучій, Господь Бог, послав нам 

Шевченка, щоб свою любов благовістить і 

святую правду возвістить.  

 Йдучи слідами своїх батьків, українська 

спільнота, по всіх закутах землі, кожного 

року в гідний спосіб відзначає роковини 

свого Пророка.  В річницю Шевченка  

українці різних віровизнань і політичних 

переконань разом святкують день 

народження Шевченка.   

 Щорічне святкування пам’яті Поета 

повинно бути для нас не тільки моментом 

найвищого духовного згуртування, але й 

іспит нашої совісти: чи ж ми дійсно йдемо 

тим шляхом, що Тарас нам його вказав.

 Дороговказ Шевченка вічно нам нагадує, 

щоб ми: мирилися поміж собою, молилися 

Богу за добробут нашої Батьківщини і 

понад усе щоб ми щиро і незрадливо 

любили Україну.                                                
Прот. Віктор Полярний 

 

ПЕРША НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО 

ПОСТУ 

(Проповідь виголошена в Катедрі Святого Андрія 

Первозваного, Блумінгдейл, в день Торжества 

Православ’я) 

 У першу недiлю Великого посту наша 
свята Церква згадує перемогу православ'я 
над єресями, тому цей день називається 
"Недiлею православ'я". Це свято було 
установлене у 842 р. при вiзантiйському 
iмператорi Михаїлi i його матерi Феодорi, 
коли Константинопольським Патрiархом 
був св. Мефодiй.   
 Перемогою над цiєю єрессю св. Церква 
остаточно розкрила православне 
християнське вiровчення i сформулювала 
його у постановах семи Вселенських 
Соборiв і тому православнi християни 
вшановують Господа нашого Iсуса Христа, 
Його Пречисту Матiр i святих через 
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шанування Їх зображених на iконах.  
 Також, сьгоднішня Свята Євангелія 
подає нам, про перші дні благовістя 
Христа Спасителя, коли Ісус Христос 
придбав собі перших послідовників. 
 Хто ж були ці перші послідовники Ісуса 
Христа?      
 Це були мешканці міста Витсаїди, яке 
було розташоване на березі 
Галилейського моря. Це були Андрій та 
Іван, брат Андрія Симон якого Христос 
назвав Петром і так вони один одного 
закликали прийти і подивитись на Месію-
Спасителя, Який обіцяв своїм ученикам-
послідовникам, що вони побачать над 
Ісусом Христом відкрите небо.  
 Чи ж бачили ученики Христові відчинене 
небо? Чи ж бачили небесних анголів, що 
спускалися на Сина Чоловічеського? 
 Вони не тільки це бачили, вони як стали 
учениками Христа, почували себе якби 
вже на небі, а не на землі,  почували, що 
Христос Своєю Особою, Своїм 
благовістям з’єднав небо із землею, 
заснував на землі царство небесне, підніс 
життя людей до рівня ангольського життя.
 Вони побачили, що Христос Спаситель 
це є безмежне небо любові до людей, 
завжди відкрите, щоб усіх пригорнуту до 
вічного життя.     
 От через що, коли Христос запитав 
учеників: «Чи не хочете й ви відійти від 
Мене», то Петро за всіх відповів: 
«Господи, до кого ж ми підемо? Тільки Ти 
маєш слова життя вічного і ми віримо і 
знаємо, що Ти Христос Син Бога живого» 
(Ін. 6, 67-69).    
 Але не тільки для своїх учеників Христос 
відкрив небо і з’єднав їх з ангольським 
життям. Христос прийшов на землю, щоб 
відкрити небо для всіх людей, для всіх 
народів.     
 Це безмежне небо, яке Христос із 
безмежної любови до людей відкрив для 
Своєї Церкви, до якої закликав всі народи, 
закликав увесь світ.   
 І ми вже давно живемо під Христовим 
небом і було б великим гріхом, великим 
зневажанням праці нашого Господа Ісуса 
Христа, коли б ми просвіщені наукою Ісуса 

Христа не поважали самі себе, або 
вважати себе нездатними до того вільного 
життя в якому перебувають інші 
цивілізовані народи.   
 Ісус Христос навчає нас, щоб ми 
визволились від чужого ярма, щоб ми 
єдналися навколо вільної і рідної нам 
церкви, щоб ми єдналися під тими 
церковними провідниками, які навчають 
правдиво виконувати закони і вчення 
Господа нашого Ісуса Христа.  
 Нам стає дуже сумно і навіть соромно, 
коли свої «добрі люди» не дотримуються 
Христового закону, коли так звані 
«патріоти українського народу» 
зневажають наш побожний український 
народ, зневажають рідну матір і таким 
способом, такою поведінкою, зневажають 
самих себе.     
 Але ми і наша Свята Помісна Українська 
Православна Церква Київського 
Патріархату, на чолі з Святійшим Отцем 
нашим Патріархом Києвським і всієї Руси-
України Філаретом,  в цю першу неділю 
Великого Посту, коли сучасні фарисеї 
сиплять анатемами та відлученнями, ми 
не підемо за їхньою засліпленою 
неправдою, а ми послідовуємо за 
Христом, Який збирав і єднав коло Себе 
тих, яких відлучили фарисеї, і ми 
молимося за єднання всіх церков, а 
зокрема, будемо щиро молитися до 
Господа Бога нашого, щоб з’єднав наш 
український народ під проводом відданих і 
правдивих українських патріотів  - 
церковних і світських.   
 Бо саме в цьому головна правда науки 
Ісуса Христа, щоб усі були одно. 
 Дорогі брати і сестри. Господь закликає і 
нас сіяти навколо себе – любов, мир, 
злагоду та братолюбність.  
 Ми українці брати по крові й вірі, 
проживаючи в різних країнах світу, повинні 
в дусі християнської любові виявити поміж 
собою якнайбільше терпіння та взаємного 
розуміння, щоб подолати незгоди і 
досягнути єдності в Христовій Церкві. 
 Отже, тільки тоді, коли під небом 
християнства не буде вже різниці між 
верствами народу, коли буде єдність, 
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рівність в Христі, от тоді справді 
відкриється над нами небо, і ми побачимо 
анголів, що сходять над Сином 
Чоловічеським, і минеться темрямва на 
нашій землі українській і перестануть 
сходити на нас слуги темряви.  
 Ми часто чуємо вчення Ісуса Христа, що 
як хочете щоб вам робили, робіть так само 
і другим.     
 Не осуджуйте і вас не будуть судити, не 
розносте всякі наклепи та неправди і про 
вас не будуть розносити інтриги та 
пльотки.    
 Дорогі брати і сестри, помолімся щоб 
Господь Бог послав нам щире братерство і 
прискорив єднання наших церков. 
 Помолімся словами нашого пророка 
Тараса Шевченка: «О Всемилостивий 
Боже, злоначинаючих спини, святую силу 
нам пошли, а всім нам вкупі на землі 
єдиномисліє подай і братолюбіє пошли».  
 

 

Для чого ми освячуємо свічки 

на Стрітення Господнє? 
 Стрітення Господнє – велике свято 
Православної Церкви, яке щороку 
відзначається в один і той самий день – 15 
лютого. Тоді християни урочисто згадують 
принесення на сороковий день після 
народження до Єрусалимського храму 
Немовлятка Ісуса, Його зустріч із святим 
та праведним старцем Симеоном й 
пророчицею Анною, а такою, пророцтво 
святого Симеона про майбутні страждання 
Діви Марії, якій «прошиє серце страшний 
меч болю» (Лк.2:35). Ця важлива 
євангельська подія лягла в основу одного 
з найбільших дванадцяти свят церковного 
року. Вперше свято Стрітення було 
встановлено Церквою в Єрусалимі після 
Ефеського собору 431 р.  
 Серед інших особливостей свята можна 
згадати його українську традицію – 
освячення води та свічок після 
Божественної літургії. Зазвичай, після 
освячення ці свічки використовують 
запалюючи під час домашньої або 

церковної молитви, зокрема під час 
звершення Таїнства шлюбу молодята 
тримають їх в руках.  
 Практика освячення свічок відносно 
нова, і на наших землях не була відома 
раніше XVІІ ст. Її заведення приписують 
Київському митрополиту святителю Петру 
(Могилі). Окремо слід сказати, що чин 
освячення свічок на Стрітення 
відрізняється від звичайного чину 
освячення свічок, котрий може 
звершуватись у будь який день року. 
 У своєму відомому «Требнику» для 
української Церкви 1646 року митрополит 
помістив кілька чинопослідуваннь, серед 
яких 37 раніше відомими не були. Святий 
Петро (Могила) на основі древнього 
«Римського ритуалу» – переробив деякі 
чини та освячення на православний лад, 
та благословив надалі використовувати у 
всій Українській Церкви. Серед тих чинів 
був і «Чин благословення та освячення 
свічок на Стрітення Господнє». Згодом ця 
традиція було частково запозичена і на 
Московію, але там не прижилася. 
 У молитві освячення священик просить 
Христа Спасителя «освятити свічі 
світлом благодаті, щоб як світло вогнем 
видимим запалене проганяє нічну пітьму, 
так щоб серця наші огнем невидимим, 
тобто світлістю Святого Духа 
просвіщені, оминули сліпоту всяких гріхів. 
Щоб змогли ми очищеним оком душі 
бачити те, що Богу вгодне і для нашого 
спасіння благо потрібне. І щоб 
сподобитися нам перемогти темні 
небезпеки цього світу і досягнути світла 
безперестанного…»
 Чинопослідування Західної Церкві, котре 
лягло в основу чину освячення свічок, 
сягає традиції перших християн Римської 
Церкви в день свята Стрітення йти по 
місту з запаленими смолоскипами. 
Оскільки Римська імперія була 
язичницькою, а даний період року 
характеризувався значною кількістю свят, 
присвячених місцевим божкам та ідолам, 
Церква вирішила протиставити цьому 
особливу урочистість, яка припадала на 
день свята Стрітення – або по іншому – 

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.2:35&cr&ucs
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свята Очищення Діви Марії. Для того, щоб 
відрізнити християнську ходу від 
тогочасних язичницьких дійств, спочатку 
смолоскипи, а потім вже й свічки 
освячувались особливою молитвою. І хоча 
в Православній Церкві таких ходів сьогодні 
не влаштовують, і відповідно, жодної 
об’єктивної причини освячувати свічки в 
день саме цього свята немає, тим не 
менше, традиція заведена Петром 
Могилою на Стрітення – одна з найбільш 
улюблених традицій православних 
віруючих у низці зимових свят. 
 Існує погляд, що освячувати свічі немає 
потреби, оскільки свічка це пожертва, а 
вона освячується не молитвою, а самим 
жертвоприношенням. Тим не менше, 
Стрітенська свічка з давнини наділялась 
особливою силою. Вважалось, що вона 
має силу відганяти бісів, її запалювали в 
час особливих життєвих клопотів та 
негараздів, коли хтось хворів або був при 
смерті. В деяких регіонах лікували 
головний біль, знаменуючи запаленою 
свічкою навхрест голову хворого. Гуцули 
перед бурею та з наближенням градових 
хмар мали звичай ховати запалену свічку 
в піч так, щоб її дим вийшов з комина. Так 
вони були певні, що ні їм самим, ні їх 
господарству нічого не загрожує. 
Особливу силу такої свічки наділяли в 
захисті при блискавці та громі, від чого 
вона отримала назву «громниці». Такі 
уявлення про Стрітенську свічку донині 
широко зберігаються по цілій 
християнській Європі: від Італії до України. 
У Польщі свято Стрітення ще має назву 
свята Громничної Божої Матері. В цей 
день віруючі стоять на богослужіннях із 
запаленими свічками, і намагаються 
донести їх запаленими до самого дому, 
подібно тому, як ми робимо це на 
Страсний Тиждень, у Великий Четвер. 
 Як бачимо, Стрітенські свічки ще здавна 
використовувались як своєрідний магічний 
оберіг або амулет, і таке уявлення про них 
було широко розповсюджене. Однак, таке 
забобонне ставлення до свічок немає 
жодного підтвердження у церковному 
вченні. “Палаюча перед іконою свічка – це 

знак нашої віри і надії на благодатну 
допомогу Божу, що завжди щедро 
посилається всім, хто з вірою й 
молитвою звертається до Господа та 
Його святих. Запалена свічка – символ 
нашої гарячої та вдячної любові до Бога”.
 Як писав святитель Філарет (Дроздов): 
“світло свічки означає благоговіння до 
святої ікони, та надає зручність її 
бачити в темряві”. Безумовно, з цього 
можна зробити висновок, що немає більш 
благодатних чи менш благодатних свічок.
 Якщо людина сподівається лише за 
допомогою певного релігійного ритуалу 
позбавитись від усіх своїх проблем та 
турбот, не прикладаючи для цього зусиль і 
не змінюючись внутрішньо – то вона 
грішить, і називаючи себе християнином 
живе за язичницькими віруваннями. 
 Стрітенська свічка важлива не сама по 
собі, а лише, як християнський символ 
нашого серця, просвіченого Духом 
Святим. 

 

«Великий плач і ридання, велике зітхання і горе – 
розлучення душі. Тікаймо від усякого гріха земного, 

щоб Царство Небесне успадкувати. Помолимося 
Христу, щоб оселив душі спочилих рабів Божих у 

Царстві Небеснім» 
 

В пам’ять свого дорогого чоловіка бл. п. 
ІВАНА  БОГДАНІВА пересилаю пожертву 
в сумі $120 доларів на розбудову Вікаріату 
Помісної Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в США. 

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЙОМУ 
ПАМЯ’ТЬ! 

Іванка Богданів – Тамарак, Флорида 

В тринадцяту річницю упокоєння нашого 
дорогого похресника бл. п. АНДРІЯ 
ПОЛЯРНОГО складаємо пожертву в сумі 
$100 доларів на розбудову Вікаріату 
Помісної Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в США. 

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЙОМУ 
ПАМЯ’ТЬ! 

Віктор і Марія Одарченко 
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У ГРОМАДІ СВЯТОГО АНДРІЯ  
 

ОХРЕЩЕНО 
5 лютого  Давида Попко сина Андрія Попко 
і Ольги Герасименко 
18 лютого Андрія Нейгборс сина Андріяни 
і Григорія Нейгборс 
18 лютого Анну Арнолді доньку Кристини і 
Михайла Арнолді  
26 лютого Марію Грецюк доньку Ольги 
Малайко і Олекандра Грецюк 
 

ПОВІНЧАНО 
16 лютого Яну Чижевську і Назарія 
Логвиненко 
 

Многі і щасливі літа всім, що прийняли 
Божественні Таїнства у Катедрі Святого 

Андрія! 
 

В Катедрі Святого Апостола Андрія 
Первозваного Божественна Літургія 

відправляється кожної неділі і Дванадесятих 
Святах о 10:00 годині ранку. 

 

Ласкаво просимо помолитися разом з нами 
за мир, злагоду та Божу благодать в 

Україні. 
 

 
 

 НАШЕ ВЕЛИКЕ і ЩИРЕ 

СПАСИБІ! 
Хочемо подякувати всім Вам за вашу 

жертвенність і заохочення до дальшої 

праці. Нехай Милосердний, Господь Бог, 

пошле Вам міцного здоров’я і всього 

найкращого у вашому житті. Завдяки Вам 

це вже є 366-е число нашого видання.  

Сердечно дякуємо жертводавцям на 

видавничий фонд “Інформаційного 

Бюлетня”:                                       
25,685 Марія і Іван Гнип                                                               

10,000 Надя і Юрій Федорів                                          

4,560 Тереза і Стефан та бл.п. Володимир Бакум                  

4,450 Володимир і бл.п. Раїса Братків                                      

3,225 бл.п. др. Володимир і бл.п. Галина Король                  

3,195 Лідія Ємець Капустянська і бл.п. Яків Ємець                   

2,890 бл.п. Люба і бл.п. Іван Заковоротний                           

2,260 Марія Савеленко Гнип                                                         

2,250 Лариса і бл.п. Андрій Івашко                                          

2,225 Марія Товстоп’ят                                                                  

2,130 Раїса і Євген Дикун                                                                                                                                     

2,100 Надія і Олександер Северин                                              

2,060 бл.п. Віталій і бл.п. Катерина Шумаков                       

1,825 бл.п. Ляля і бл.п. Юрій Вибачинський                             

1,740 Іванка і бл.п. Іван Богданів                                         

1,725 Люба і бл.п. Володимир Шипілка                                     

1,650 Катя і др. В’ячеслав Вестон                           

1,600 Тамара і Василь Дудка – Канада                                        

1,500 Паша і Микола Таран                                                  

1,405 Анна і Олег Федак                           

1,395 Галина і Олексій Воскобійник                           

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

1,240 Галина і Петро Слюсаренко                          

1,230 бл.п. Олена Зубенко                                                          

1,200 Марія і Віктор Одарченко                          

1,170 Марія і Василь Кушнір                                                         

1,165 Мінодора і бл.п. Анатолій Яцюк                                                  

1,160 Галина і др. Михайло Темник                                             

1,135 Ольга і бл.п. Микола Пайчук                                                                     

1,125 Оля Гнип Трущ і бл.п. Григорій Гнип                           

1,150 Maрія і бл.п. Петро Салівон                                             

1,085 бл.п. Галина Шевченко                           

1,050 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій Крамаренко, Катерина 

і Іван Безпалий, Валентина і бл.п.  Василь Косогор, Марія 

Ярмоленко                                            

1,030 Ярина і бл.п. Віктор Лютий                                                      

1,025 прот. Георгій Ощапівський та п/м. Віра                            

1,010 Людмила і бл.п. Петро Доброноженко, Євгенія і бл.п. 

Осип Головацький                                                                                           

960 Ольга і Василь Карпенко                              

950 Ніна і Михайло Ґлавчеф, Валентина і бл.п. Андрій 

Опанащук                                                                                       

920 Галина і бл.п. др. Михайло Воскобійник                              

910 Надія і бл.п. Анатолій Фалько,                                              

900 бл.п. Антоніна і Леонід Гусак, Марія і Петро Новик, Віра і 

Юрій Капустянські                                                                            

856 Александра і Віктор Братків                             

850 Лідія і др. Петро Шаєнко, Анна і бл.п. Тихон Кульбіда                                                                    

840 Віра Самодіна                                

800 Ольга і бл.п. Юрій Вермонт, 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                              

720 Соня Ґавірко, бл.п. Таня і бл.п. Яків Сененко                      

700 Ольга і Петро Матула, бл.п. Надія Лотоцька, бл.п. Леся і 

бл.п. Микола Дудка                                                                        

675 Лідія Овечко                                                             

651 бл.п. Катерина Васильченко                                       

650 Ольга Петрончак, Петро Корнієнко                                            

615 Іван і Сусана Білобронь                                                                              

610 Марія і Микола Андріянів, 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 “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 Александра і бл.п. Михайло Ґабер                                                    
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450 Алла і бл.п. Ігор Черний                                                                   

400 Парафія Св. Михаїла, Юніондейл, 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, Ліда і 

Тарас Кохно, Ольга Фрит                                                              

330 Любов і Борис Журa, Марія Кравець                            

325 Марія і Микола Барнай                                        

305 Христя і Ярослав Верещак                                       

300 Марія і Йосип Серна, Александер Власенко, Анна і Микола 

Кучеренко                                                          

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

Кохно                                                                                                 

265 Ліліана і Григорій Гнип                                                                                     

260 бл.п. Ольга Басараб                                                                   

255 Галина і бл.п. Славко Лин                                                        

250 Раїса Мачула, Галина і Роман Боднар, архимандрит Питирим                                                                                           

240 Леся Марченко                                                        

220 Петро Гнип, Раїса Шлеґа                              

200 бл.п. Клавдія Люба і бл.п. Василь Мирутенко, Леся і др. 

Теодор Костюк, Ліда і др. Василь Трухлий, бл.п. Лідія Щербак, 

Тамара і бл.п. Бруно Моске, Іван Деркач, Надія і Володимир 

Сулим, Елеонорa і Теодор Бабій, Іван Тищенко                                                                                       

180 Maрія і Юрко Бурлій                                                             

175 Лариса і Стефан Андрусяк-Ємець, Ольга Федак                     

160 Ана Столець, Ізаура і Володимир Хремко                             

150 Катерина і Василь Вільчинський, Елізабет і Юрій Ємець, 

Стефані і Валентин Ємець, Марія і Олександер Багнівський, 

Борис Кучинський, Віра і бл.п.Василь Швець, бл.п. Софія 

Барусевич                                                               

140 Марія Сулківська, Анна Грицик                                      

135 Зінаїда і бл.п. Віталій Гречнів                                   

110 Анна Снігач, Ніколас Забродський                                   

100 Валентина Бунь, Парафія Святої Покрови-Фінікс, бл.п. Іван 

Сірик, Марія Антонишин, Петро і Наталія Буняк, Володимир і 

Ліда Коновал, Маруся і Іван Міщенко, 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, 

Іларіон Хейлик, Катерина О. Северин, Галя О. Северин-Вітінґ                  

80 Михайло Дзвінка, Марія і Тоні Зулім                               

75 бл.п. В’ячеслав Партикевич, Катерина Довбенко, Петро 

Кардаш, Раїса і бл.п. Василь Євтушенко, Віра Руденко, бл.п. 

Магдалина Кавшан                                                              

70 Зоя Филипович                                 

60 Наталка Ортіз, Марія Лукасевич, Клара і Володимир Хомяк, 

Людмила і Андрій Задерей                                                              

55 Александра Медвідь                                                                                                            

50 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 ієрей Павло Королюк, др. Андрій Олесюк, Галина 

Бистрицька, Антоніна Леcь                                                             

25 Ніна Брикнер, Ліна Швейко, Валентин Кап, Ольга Кобзяр, 

Ярослав Цетенко, Наталка Рибій, Віра Руденко, Уляна і Роман 

Романів, Наталка Погребінська, Любомир Кульчитський, п/м. 

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

Юрій Благодатний                                                           

Парафія Святого Андрія Первозваного в 

Блумінгдейлі відповідає за всі кошти друку і 

розповсюдження нашого видання. Отже, просимо 

всі пожертви пересилати на вище подану адресу 

Вікаріату і Управа Громади Святого Андрія випише 

Вам відповідне поквитування. Зазначити, що 

пожертва призначена на Інформаційний Бюлетень. 

Виписувати чеки на: 

St. Andrew Ukrainian Orthodox Church 

 


