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ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ 

Патріарха Київського і всієї Руси-України  

ФІЛАРЕТА 

Преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному 
чернецтву та всім вірним Української Православної Церкви Київського 

Патріархату 
Дорогі браття і сестри! 

 

ХРИСТОС  ВОСКРЕС! 
  
 

 
 

 Скільки внутрішньої духовної радості ми 
вкладаємо в ці два слова: Христос 
воскрес! З яким духовним піднесенням 
повторюємо їх безліч разів у пасхальні дні. 

У цих словах сутність нашої віри, 
непохитність нашої надії та повнота вічної 
радості і блаженства.  
 Чому ми, християни, вважаємо, що в 
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словах «Христос воскрес» сутність нашої 
віри? Тому що апостол Павло каже: «Якщо 
Христос не воскрес, то і проповідь наша 
марна, марна і віра ваша. Крім цього, ми 
були б лжесвідками, тому що свідчили б 
про Бога, що Він воскресив Христа, Якого 
Він не воскресив» (1 Кор. 15: 14 – 15). 
Воскресіння Ісуса Христа є доказом, що 
Він не просто людина, як всі ми, а є Син 
Божий, Який в одній особі з’єднав дві 
природи – божественну і людську. 
 Ісус Христос сказав: «Я є істина!» (Ін. 14: 
6). На якій підставі ми повинні вірити, що ці 
слова є дійсно правдиві? На тій підставі, 
що ці слова промовив Син Божий, тобто 
істинний Бог. А доказом того, що Він є 
істинний Бог, є Його воскресіння. 
 На підставі Євангелія безбожники не 
могли заперечувати воскресіння Христове. 
Тоді вони від свого безсилля проголосили, 
що Ісуса Христа як історичної особи 
взагалі не існувало, що це є міф. Навіть 
релігії, які не вірять, що Ісус Христос є Син 
Божий, не заперечують Його існування в 
історії. Так, мусульмани називають Його 
пророком, а не Сином Божим. Юдеї 
вважають, що Ісус як історична особа жив 
на землі, але Він не Христос і не Син 
Божий.    
 Воскресіння Христове є незаперечним 
доказом, що Він є Син Божий, Який 
прийшов у світ спасти людський рід від 
гріха і смерті. Чи правда, що смерть у 
людській природі переможена? Адже ми 
знаємо, що всі люди помирають? Правда! 
Правда, тому що Ісус Христос воскрес і 
вже не помирає. Чи правда, що Ісус 
Христос у нетлінному тілі знаходиться на 
небесах? Правда! Бо це сказав Господь 
наш Ісус Христос, Який правдивість Своїх 
слів довів Своїм воскресінням. 
 Оскільки смерть у людській природі 
переможена воскресінням Христовим, то в 
час, визначений Богом, воскреснуть усі 
померлі, починаючи від Адама. Бо як 
через гріх одного смерть ввійшла у весь 
людський рід, так і через воскресіння 
Одного – Другого Адама, Ісуса Христа – 
воскреснуть усі померлі. Тому ми радіємо 
в пасхальні дні, іноді не усвідомлюючи 

причину радості.     
 До воскресіння Христа світ не знав цієї 
радості. Смерть чорною тінню висіла над 
людьми і над усіма їхніми діяннями. 
Внаслідок неминучості смерті кожної 
людини сенс життя здавався 
незрозумілим. Не тільки язичники, які не 
знали істинного Бога, але навіть юдеї, які 
мали Богоодкровенний закон, перед 
фактом смерті були безмовні. До 
воскресіння Христового смерть була у 
кричущій суперечності з жадобою життя, 
що живе в глибині кожної людини.  
 Воскресіння Христове утверджує в нас 
надію на вічне життя. У пасхальні дні 
християни особливо урочисто святкують 
умертвіння смерті, початок вічного життя. 
Святий Іоан Золотоустий говорить: 
«Сьогодні знищені кайдани смерті… Тому 
ніхто нехай не боїться смерті, бо нас 
визволила Спасова смерть. Воскрес 
Христос – і життя торжествує» (Великоднє 
слово).    
 Православну віру справедливо 
називають релігією воскресіння. 
Православний християнин відчуває силу 
воскресіння в оновленні своєї душі, у 
воскресінні внутрішньої людини. 
Наприклад, коли невіруюча людина 
увірувала в Бога і змінила спосіб свого 
життя, вона духовно воскресла. 
Воскреслий Христос дає нам силу для 
боротьби з гріхом. І сьогодні, майже через 
два тисячоліття, Господь наш Ісус Христос 
воскрешає наші душі і надихає нас на 
самовіддане служіння своєму народу, 
своїй державі в ім’я любові до Бога і 
людини.     
 Воскресіння Христове дає нам надію, що 
Христос Спаситель, Який подолав смерть, 
має владу і над нашими бідами, 
скорботами і труднощами. Він попускає 
кризи в людському суспільстві, війни між 
народами, Він і припиняє їх. Але для цього 
треба навертатися до Бога всім серцем, 
всім своїм життям. Він хоче, щоб усі люди 
увірували в Нього, змінили свій спосіб 
життя й увійшли у вічне життя для 
блаженства.     
 У ці радісні пасхальні дні сердечно вітаю 
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вас, преосвященні архіпастирі, боголюбиві 
пастирі, чесне чернецтво, дорогі браття і 
сестри, зі святом Воскресіння Христового. 
Вітаю з Пасхою Христовою Президента 
України Петра Порошенка, Верховну Раду, 
український народ і особливо наші Збройні 
сили – захисників нашої Української 
держави, які з любові до неї не шкодують 
навіть свого життя. Вітаю з великим 
християнським святом весь український 
народ і всіх українців, які перебувають за 
межами України на всіх континентах, але 
люблять Україну і допомагають їй.  
 Нехай Всемилостивий Господь, Який 
Своїм воскресінням переміг смерть, дарує 
нам перемогу над усіма нашими 
зовнішніми і внутрішніми ворогами і нехай 
приведе всіх нас до миру і єдності, щоб 
наше життя відповідало тому, заради чого 
Син Божий став людиною, постраждав, 
помер і воскрес.  
Воістину Христос Воскрес! 
ФІЛАРЕТ, 
Патріарх Київський  
і всієї Руси-України 
Пасха Христова,  
2017 рік,  
м. Київ 

 

ВЕЛИКОДНЄ ВІТАННЯ 

СЕКРЕТАРЯ ВІКАРІАТУ УПЦ 

КП в США й КАНАДІ 

“Цей день, що його створив нам 

Господь, радіймо й веселімось  

сьогодні” (Пс. 117, 24). 

Щиро вітаю вас, дорогі брати і сестри, з 
радісним святом світлого Христового 

Воскресіння! 

Христос Воскрес! 

 Нашому рідному українському народові 

найбільше личить радіти і веселитися 

Воскресінням Христовим, бо й наш народ 

силою своєї Святої Церкви недавно 

воскрес після довгого сну в неволі недругів 

українського народу.  

 Отже, звернімося з почуттям любові й 

братерства у Христі, звернімося від 

щирого серця до всіх наших братів – дітей 

нашої Матері України – радісним вітанням 

Христос Воскрес!    

 Христос Воскрес, переміг смерть і ми, з 

Божою поміччю, переможемо всі наші 

злидні й негаразди!    

 Під час Великодніх богослужінь ми 

співаємо пасхальні стихири:«Як щезає 

дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як 

прах розсипається від лиця вітру, так 

нехай розвіються їхні злі думки знищити 

державу нашу Українську. Господи, 

втихомир тих, хто противиться заповідям 

та постановам Твоїм. Поверни їм пам’ять 

Твоєї заповіді: Блаженні миротворці, бо 

вони синами Божими назвуться. 

 З правдивою щирістю і любов’ю в Христі 

забудьмо всяку незгоду, обнімімо один 

одного і всі разом йдімо до остаточної 

мети - мети  повного відродження нашої 

рідної Церкви, повної незалежності нашої 

Матері України. Прямуймо всі до світла 

воскресіння й вільного життя українського 

народу.    

 Наша Свята Помісна Українська 

Православна Церква Київського 

Патріархату звертається до тих людей, 

яким доля нашої Церкви і Матері України 

не є байдужою і закликає об’єднатися в 

Єдину Помісну Українську Православну 

Церкву Київського Патріархату, на чолі 

Якої є і повинен завжди бути лише Вірний 

Син української нації. Предстоятель нашої 

Святої Церкви повинен завжди поділяти 

радість і горе українського народу, завжди 

повинен стояти плече-в-плече з 

українським народом, а не шукати вигідної 

позиції. Тому, хто заважає об’єднанню 

українського православ’я в одну Помісну 

Українську Православну Церкву Київського 

Патріархату, той працює проти Бога, а Бог 



 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   10-кві-17   Рік XIX Число 367   c.  5 

 

посоромлений не буває.   

 Вітаємо з святом Воскресіння 

Христового Святійшого Отця нашого 

Патріарха Київського і всієї Руси-України 

ФІЛАРЕТА, увесь чин духовний, Вас і 

Вашу родину і всіх християн в Україні і по 

всьому світі розпорошених - Христос 

Воскрес!    

 Переселаємо Вам найкращі побажання, 

благаємо Воскреслого Ісуса Христа, щоб 

поблагословив Ваші добрі наміри й дії, 

обдарував Вас Своїми дарами щастя, 

здоров’я і всім найкращим.   

 Ми всі благаємо Господа Бога нашого, 

щоб утвердив Державність України і Святу 

Помісну Українську Православну Церкву 

Київського Патріархату на віки вічні. 

 І молимось до Тебе, Владико миру і 

спокою нашого, щоб як чезає дим, так 

нехай щезнуть вороги наші, і як порох 

розсипається від лиця вітру, так нехай 

розвіються їхні задуми знищити духовні 

скарби українського народу та Українську 

Державу.     

 А нам усім на цій землі, Воскреслий Сину 

Божий, єдиномисліє і братолюбіє пошли та 

щоб у нас вселилася незрадлива і щира 

любов до нашої Святої Української 

Православної Церкви Київського 

Патріархату та до Матері України.  

 Христос Істинний Бог наш, що воскрес з 

мертвих, що смертю смерть подолав й 

тим, що в гробах життя дарував, за 

молитви Пречистої Своєї Матері, святих 

славних і прехвальних апостолів і всіх 

святих помилує і спасе нас, бо Він 

милосердний і чоловіколюбець.   

  ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

     ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС! 

Прот. Віктор Полярний 
Секретар Вікаріату Помісної     
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в США й Канаді 
 

 

ТІШИМОСЯ І 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО 
 

 Донька доктора Михайла і Галини 
Темник – панна ХРИСТИНКА ТЕМНИК 
нагороджена високоцінною нагородою в 
досягненні високої освіти в мережі 
Інженерії і Технолігії.   
 Таке дорогоцінне досягнення поможе 
прокласти професійну дорогу до 
найкращих технічних підприємств 
Америки.     
 Від імені Вікаріату Помісної Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату в США і від нашої родини 
бажаємо найкращих успіхів в здобутті 
професійних мрій.   
 Щасти Вам Боже,  дорога Христинко! 
              Прот. Віктор Полярний і п/м Валентина 

 

 
 

 
 

Вшанування пам’яті Тараса 

Шевченка 
9 березня 2017 року, в 203-тю річницю з 
дня народження генія українського народу 
– Тараса Григоровича Шевченка, 
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет відвідав святкові заходи 
біля пам’ятника Великого Кобзаря у Києві. 
Його святість супроводжував Керуючий 
справами Київської Патріархії архієпископ 
Агапіт (Гуменюк). Відзначити пам'ять 
поета прийшли також державні 
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і громадські діячі, представники культури 
та численна молодь.   
 У своєму зверненні до присутніх 
Предстоятель Київського Патріархату 
зазначив, що слова національного гімну, 
які пролунали на початку заходу, 
справджуються сьогодні на сході нашої 
країни, коли українські воїни покладають 
свої життя за рідну землю. 

 
  

 
 
 «Український народ доводить, що це не 
пусті слова, що ми дійсно і душу і тіло 
покладаємо за нашу свободу проти 
агресора. Не ми напали на Росію, а 
російські війська топчуть нашу українську 

землю. Ми не хочемо чужої землі, але 
свою свободу не віддамо. Донбас – 
українська земля і ми звертаємося до 
Бога, щоб Господь допоміг перемогти 
нашого супротивника. Ми віримо, що 
Господь нам допоможе, тому що правда з 
нами, а Бог завжди там, де правда. Ми 
насамперед покладаємо надію на Бога, 
але ми не повинні бути бездієвими, ми 
повинні робити все для нашої перемоги, 
для збереження нашої української 
держави. Найперше для цього потрібне 
об’єднання всього українського народу. Як 
сказав Тарас Григорович – «Обніміться ж, 
брати мої. Молю вас, благаю!». Якщо ми 
звернемося до історії, то вона свідчить, що 
нас перемагали тоді, коли ми 
роз’єднувалися. Тому якщо ми шануємо 
Тараса Григоровича Шевченка не на 
словах, а на ділі, то треба єднатися 
навколо української держави» – сказав 
Патріарх.     
 «Той хто не захищає українську державу, 
відсиджується, або відмовчується, той не є 
істинним патріотом України. Тому треба не 
тільки словом, а й ділом доводити, що ми 
захищаємо українську державу. А для 
цього, єднаймося!» – підсумував Владика. 
 

 
 

2 квітня 2017 року, в неділю, в 
Києві на Софійському майдані 
відбулася спільна молитва за 

перемогу над агресором і 
встановлення справедливого 

Миру. 
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 Очолив молитву Святійший Патріарх 
Київський і всієї Руси-України Філарет. 
Разом із Предстоятелем Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату молилися Верховний 
Архієпископ Києво-Галицький, Отець і 
Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Святослав (Шевчук), президент 
Всеукраїнського Союзу Церков християн 
віри євангельської – п’ятидесятників 
Михайло Паночко, представники Римсько-
Католицької Церкви в Украні, Української 
Автокефальної Православної Церкви, 
інших Церков і релігійних організацій 
України, народні депутати, директор 
Департаменту у справах релігій та 
національностей Міністерства культури 
України Андрій Юраш та інші 
представники влади, інтелігенція, 
військовослужбовці.  
 Також від УПЦ Київського 
Патріархату молилися Патріарший 
намісник, митрополит Переяслав-
Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній, 
керуючий справами Київської патріархії 
архієпископ Вишгородський Агапіт, 
архієпископ Сімферопольський і 
Кримський Климент, єпископ 
Ужгородський і Закарпатський 
Варсонофій, єпископ Васильківський 
Лаврентій, єпископ Іоан (Швець), а також 
священнослужителі м. Києва та області 
разом із парафіянами.   
 Під час молитви співав хор Київської 
православної богословської академії під 
керівництвом регента диякона Юрія 
Мигаля.     
 Всі присутні молилися і за звільнення 
полонених та в’язнів, які за вірність Україні 
позбавлені окупантами свободи, за 
мирних мешканців Донбасу і Криму, які 
страждають від війни й окупації, за 
біженців та вимушених переселенців, які 
полишили рідні оселі рятуючи своє життя.
 Наприкінці молитви до присутніх 
звернувся Святійший Патріарх Філарет: 
"Всечесні отці, дорогі браття і сестри! 
Дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли 
на цю загальнохристиянську молитву. Ми 
зібрались у дуже відповідальний для 

України час. В цьому році Україна 
відзначає 100-ліття Української революції, 
наслідком якої було отримання української 
держави. Але через внутрішні суперечки, 
незгоду, ми втратили українську державу і 
знову опинилися в неволі. В наш час ми 
також проходимо теж саме випробування: 
достойні ми мати українську державу і 
бути свобідними, чи знову в російське 
ярмо?    
 Подумайте над цим, тому що від вас, 
особливо від політиків, залежить чи 
будемо ми мати українську державу, чи не 
будемо мати. Ворог наш один і той же 
намагається нас підкорити і ми сьогодні 
зібралися для того, щоб помолитися 
Богові, щоб Він дав нам перемогу над цим 
ворогом. Дасть нам Бог перемогу, чи не 
дасть – залежить від нас: достойні ми 
мати незалежну державу, чи недостойні. 
Народ доводить, що він достойний мати 
державу, тому що кращих своїх синів 
посилає на Схід захищати нашу українську 
землю, але політики думають про свої 
місця в парламенті. Про який парламент 
вони думають, якщо не буде держави?
 Тому я закликаю всіх політиків єднатися 
навколо захисту української держави, бо 
це є головне для нашого народу в наш 
час. І якщо ми будемо звертатися до Бога і 
просити Його допомоги, то Він пошле її 
нам.     
 Завтра, 3-го квітня, ми оголошуємо піст 
по всій Україні. Хто може, то повинен 
постити цілий день, а хто не може – до 
обіду. І якщо ми це зробимо, то Господь 
побачить що ми не тільки словами 
звертаємося до Нього, а й ділами 
доводимо, що ми просимо Його: допоможи 
нам Боже, Спасителю наш. 
 Тому від нас залежить чи почує нашу 
молитву Господь, чи не почує. Ми віримо, 
що Господь Милосердний почує нашу 
молитву, тому що Він хоче, щоб всі люди 
спаслися і прийшли до пізнання істини. 
Йому слава на віки віків.  
 Слава Україні!"  
 Завершилася спільна молитва 
співом церковного гімну України – «Боже 
Великий, Єдиний».   
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 Після завершення заходу Святійший 
Патріарх Філарет поспілкувався із 
представниками ЗМІ. 
 

 
  

ГРОМАДА СВЯТОГО 

АНДРІЯ ВШАНУВАЛА ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 
 В суботу 11 березня в школі 
українознавтства ученики вшанували 
Велетня - Кобзаря – Тараса 
Григоровича Шевченка поезіями та 

співом. Перед урочистостями ієрей 
Михайло Лещишин відслужив Заупокійну 
Панахиду у храмі Святого Андрія. 
 В Культурному Парафіяльному Центрі 
отець Михайло звернувся до батьків та 
дітей, прочитавши: 
 

СЛОВО ДО НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА 
ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА. 
Минуле і сучасне пророцтво  

ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА 
 

 Багата наша Ненька Україна героями, які 
служать добрим прикладом і взірцем до 
наслідування і спасіння. Це провідники 
Царства Божого: Великий 
рівноапостольний князь Володимир, 
преподобні Антоній і Феодосій Печерські, 
преподобний Іов Почаївський та інші. 
 А також є багато героїв, які вчили свій 
народ любити рідну землю, державу і 
оспівували її.   
 Один із таких – це Геній і наш батько, 
Великий Кобзар українського народу 
Тарас Григорович Шевченко. Яким 
гордяться всі його нащадки і якого пам’ять 
ми сьогодні світло святкуємо.  
 Яким залишився і є для нас Тарас 
Григорович Шевченко!   
 Перш за все, добрим і повчальним 
батьком, який нам дав хороший приклад 
любові до життя, до людей, до свого краю і 
любові до Бога. 
 «Свою Україну любіть 
 Любіть її во время люте 
 Востаню тяжкую минуту 

 За неї Господа моліть». 
 Шевченко своїм життям і своєю працю 
став вірним сином українського народу. 
Несправидливість, яка існувала, породила 
в його серці безмірне милосердя до людей 
і України. 

«Царі, раби — однакові   
Сини перед Богом;   
І ви вмрете, як і князь ваш,   
І ваш раб убогий.   
Встань же, Боже, суди землю   
І судей лукавих.   
На всім світі твоя правда,   
І воля, і слава». 

 Тоді він зрозумів, що після 
Переяславської Ради. Росія та Польща 
поділили Україну. Де Польща отримала 
Правобережну Україну, а Москва – 
Лівобережну. Також Тарас побачив, як 
гетьмани клянались Москві, випросуючи 
собі жаданої булави, а за нею – првілегію. 

«Ой Богдане, Богданочку,  
Якби була знала,  
У колисці б задушила,  
Під серцем приспала».                   
Так писав Шевченко. 

 До сьогоднішнього дня імперські сили не 
дрімають. Вони і надалі готові розколоти 
наш народ на схід і на захід, північ та 
південь. Щоб ми як народ не жили в єдиній 
державі, вони докладають всіх зусиль, 
щоби нас знищити, посварити, розділити 
нас на регіони. 
 Тому Тарас Шевченко, ще тоді як Пророк 
писав про сьогодення: 
 «Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю... 
 Кат будує своє "завтра" на горі
 людському.....    
 Гірко плаче Україна і тяжко ридає ... 
 Своїх синів, що померли, сльозами
 вмиває....     
 Плаче ненька Україна ...  
 Плаче кожна мати, та що сина
 відпустила, волю здобувати». 
 Чи не сьогодні Україна втрачає 
найкращий цвіт нації? З якими могли 
будувати світле майбутнє, де була б 
свобода, мир і повага, до чого так прагнув 
наш Пророк.     
 Сьогодні в Україні знову настало 
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розділення; різними партіями, поглядами, 
є національно-патріотичні сили як ми собі 
так думаємо, і є проросійські сили. Так як 
колись гетьмани їздили і кланялись Росії, 
так і сьогодні наші представники-депутати 
їздять і вишукують собі привілегії, 
кланяючись до самого поясу... 
 Чи не найважливішим у сьогодення є 
заклик до єднання Тараса Шевченка усіх 
сил української нації, братів з заходу до 
сходу, з півночі до півдня, в ім’я 
утвердження нашої незалежної держави.» 

 «Обніміте ж, брати мої, 
 Найменшого брата — 
 Нехай мати усміхнеться, /354/ 
 Заплакана мати. 
 Благословить дітей своїх 
 Твердими руками 
 І діточок поцілує 
 Вольними устами. 
 І забудеться срамотня 
 Давняя година, 
 І оживе добра слава, 
 Слава України, 
 І світ ясний, невечерній 
 Тихо засіяє... 
 Обніміться ж, брати мої. 

 Молю вас, благаю»!   
 Багато гірких і докірливих слів говорив 
Шевченко і про тих ченців, які сидять на 
апостольських престолах.  
 Вони тихенько та лагідно «благообразно, 
по чину», канонічно, як вони тердять 
намагаються затримати на нас ті духовні 
кайдани. А в цьому їм допомагають і ті 
українці, яких Шевченко називає «раби, 
підніжки, грязь Москви, Варшавське 
сміття» і колотять нашим бідним 
народом.     
 Читаючи твори великого Шевченка ми 
бачимо, як гостро картав він керівників цих 
церков, які благословляли війни, та 
поневолення інших церков. Тарас 
Григоривич Шевченко не любив таких 
явищ, тому закликав свій народ 
«розправте руки, будьте люди, а не 
посмішище ченцям». 
 Великий поет Тарас Шевченко 
пророцьким зором бачив Нову Церкву. 
Церкву Українську, Церкву рівну між 
рівними, до неї прагнув, нею радів тому й 
писав: 
 «Розвалиться, розвалиться церква – 
домовина, а з під неї стане нова, світло 
правди засвітить і помоляться на волі 
невольничі діти». «Умийтеся, образ 
Божий  багном не скверніте». 
 Так прагнув Шевченко, щоб наш народ 
був чесним, моральним і справедливим.
 Чи не про Московську Церкву пророче 
писав Шевченко, яка на сьогодні 
ровалюється, і видає своє справжнє 
обличчя? 
 Також, вивчивши добре історію України, 
Шевченко приходить до висновку, «що 
тільки в своїй хаті – своя правда  і сила і 
воля». Він закликає всіх українців вивчити 
добре історію свого народу. 
 «Прочитайте знову   
 Тую славу. Та читайте   
 Од слова до слова,   
 Не минайте ані титли, 
 Ніже тії коми,    
 Все розберіть... та й спитайте 
 Тойді себе: що ми?..   
 Чиї сини? Яких батьків?  
 Ким? За що закуті?..» 
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 «Учітесь, брати мої,   
 Думайте, читайте,   
 І чужому научайтесь,   
 Й свого не цурайтесь». 
 Тому, вчімся, не цураймося свого, 
будьмо горді, що ми є українці і ніколи не 
опускаймо головию Дякуємо Богові, що 
послав нам Великого Кобзаря, Сина 
Українського Народу Тараса Григоровича 
Шевченка. 
 Просимо Господа Бога, щоби Господь 
подарив той довгоочікуванний мир і спокій 
для нашої держави і щоб сподобив нас 
дочекатися того часу – здійснення 
Шевченкових мрій, свободи і любові, і коли 
справді нарешті: 
 «І на оновленій землі  
 Врага не буде, супостата,  
 А буде син і буде мати,  
 І будуть люди на землі». 
 

 
 

ГРОМАДА СВЯТОЇ ПОКРОВИ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО 

ПАТРІАРХАТУ В ЧИКАГО НА 

ВІЧНІМ    ШЛЯХУ    ДО   Т. 

ШЕВЧЕНКА 
 

     Кожного року березень вступає в свої 
права, то сипучим снігом, то холодним 
дощем вмиває нашу землю. Сама природа 
очищує наш світ від злорадних чорних сил. 
Очищується і душа людська від 
запроданства і зради, інертності і 
байдужості, вбогості і сірості, злоби і 
ненависті, бо нелегкий земний 
антагоністичний світ, в якому, як за 
ширмою криється інтелект так званої 
нашої "високої цивілізації".                           
  Ми маємо золото під ногами - землю, 
дану Господом, та не бачимо її краси. 
Маючи слово Боже і слово, післаних 
Господом синів, не чуємо їх. Ми тупцюємо 
на одному місці, задурманюючи голову 
нісенітницями і забуваємо Божу істину: 

жити, як дихати, в любові, мирі і добрі.       
  

 У нас достатньо є зброї для 
самознищення всього живого на землі, ми 
закодували себе в компютерній системі, 
ми ходимо сонні, як спляча цивілізація, 
замордовані буднями, щоденними 
матеріальними потребами. Під скрип 
цього колеса буття ми гріємо надію на 
пробудження із святими і віщими словами 
Тараса Шевченка: "Думи мої, думи мої".     
  Четверта весна необявленої війни з 
монстрами чорноти, пронизує нас духом 
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свободи і вільності, відроджує і загартовує 
нас. Із віщими Кобзаревими словами ми 
встаємо з колін, прозріваємо і йдемо у бій. 
Ми сьогодні по-іншому сприймаємо, 
читаємо і трактуємо Кобзаря, задумуючись 
над кожним словом.  
 Саме Т. Шевченкові належить виняткова 
роль у формуванні української 
національної ідеології, бо він зумів надати 
українській мові статусу літературної мови, 
відкинувши моделі малоросійства та 
полонізації.                                   
 Кобзар був не просто поетом і 
художником, він був істориком, 
філософом, бо закликав до життя в 
"братолюбії" на засадах християнства, в 
гармонії із Всесвітом. Він був великим 
гуманістом, бо умів любити щиро, всім 
серцем свій народ, обіймаючи всі братні 
народи. Він вперше сформулював ідею 
нації, де витає нерозривний звязок душі і 
Духа Святого.                                
 Т. Шевченко - це ім’я світової культури! 
Він по-праву стоїть в одному ряду з 
титанами думки і слова Гомером, Бояном, 
Шекспіром, Гюго, Бальзаком, Міцкевичем, 
Руставелі.., мистецька спадщина яких 
стала надбанням всього передового 
людства!     
 12 березня 2017 року, в місті ЧИкаго, в 
Українській Православній Церкві Святої 
Покрови Київського Патріархату 
(настоятель о. Анатолій Басараб) 
вшанували День народження Т. Шевченка 
- великого світового генія і пророка не 
тільки молитвою, але і насиченою 
програмою, де звучали віщі слова поета, 
його пісні, його думи (режисер свята О. 
Винничук).    
 Напочатку свята хор (керівник Тетяна 
Шевченко) та всі присутні в залі заспівали 
Гімн Кобзаря "Реве та стогне Дніпр 
широкий".                                              
 Як завжди, з доповіддю виступила Леся 
Андрусяк, яка в доступній формі розповіла 
нам про цікаві маловідомі життєві 
біографічні факти з життя великого 
Кобзаря.                                                 
 Учні школи Українознавства, що при 
парафії Православної Церкви Святого 

Володимира, разом із вчителями Тетяною 
Шевченко та Любою Лехняк представили 
нам прекрасну програму. Софійкою 
Маланчук та Мартою Любович було 
інсценізовано уривок із поеми Т.Шевченка 
"Тополя", а Ольга Винничук заспівала 
пісню із цієї поеми "Полюбила 
чорнобрива".                                 
 Маленьку скрипальку Юлію Прехожук всі 
в залі проводжали гучними оплесками із 
словами "Браво"! Вона зуміла так тонко і 
ніжно передати "Вічний рух" Дмитра 
Терпелюка (вчитель і акомпоніатор на 
фортепяно мама - Оксана Підручна).
 Гарно і виразно прочитали поезію 
Кобзаря брати Святослав та Олексій 
Мелешки.                                   
 Своїм голосом і безмежною любовю до 
всього українського, родового, зачарувала 
всіх Соломія Чех. Вона прочитала поезію 
Т. Шевченка "До Основяненка" та 
проспівала пісні "Зоре моя вечірняя", 
"Думи мої, думи мої". Ви знаєте, як 
приємно було бачити, коли наші діти 
підспівували нам, знаючи всі пісні на слова 
Т. Шевченка. Уклін великий всім вчителям 
школи Українознавства, усім батькам, які 
не байдужі до сивочолого коріння нашої 
нації.      
 У концертній програмі прозвучали пісні 
на слова Т. Шевченка "Бандуристе, орле 
сизий" у виконанні Тетяни Шевченко та 
Любові Лехняк, "Така її доля" у виконанні 
Галини Кубишин. Емоційно нею було 
прочитано поезію Т. Шевченка "Минають 
дні, минають ночі".       
 Сестри Людмила Куценко (Третяк) та 
Антоніна Остапчук (Третяк) своїми 
ніжними голосами підкорили зал. В 
їхньому виконанні прозвучали пісні на 
слова Т. Шевченка "Ой зійди ти, зіронько", 
 "Не тополю високую", "По діброві вітер 
 виє".                               
 Всі перейнялися до сліз, прочитаним 
уривком із поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" 
- "Гонта в Умані" Ярославом Боднарем.
 Настоятель нашої церкви о. Анатолій 
Басараб подякував всім учасникам свята: 
дітям, батькам, вчителям, всім присутнім, 
ведучим, гурту "Черемшина".  
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 Мені, як режесеру свята, хочеться 
сказати спасибі Тетяні Шевченко, Людмилі 
Колодій, Галині Злотар, сім’ям Романа та 
Володимира Діденків, сім’ї Василя 
Панівника, які долучилися до декорації 
залу та святкового обіду в такий пам’ятний 
день.      
 Усім учасникам концертної програми і 
хто завітав до нас - великий уклін! Свято 
не залишило нікого байдужим, в залі 
панувала тиша і чути було тільки дихання 
людей, коли звучали Шевченкові віщі 
слова.                                                          
 В свій час, відкриваючи пам’ятник Т. 
Шевченку у Вашингтоні, президент США 
Дуайт Айзенгауер так сказав про нашого 
Кобзаря:                                        
 «Шевченко цілком заслуговує на 
почесті, якими оточується. Він є більше, 
як українець! Він є державний муж і 
громадянин світового значення! Він є не 
просто поет, а вічний воїн за права і 
волю людей! Т. Шевченко - це 
громадянська позиційність і 
принциповість, моральна чистота, 
почуття національної справедливості! Т. 
Шевченко - це Дух»! 
  А мені хочеться додати, що саме волею 
історії, Кобзар утотожнений з Україною. 
Доки вона є, доти і вічно буде він, бо мало 
читати, співати і вшановувати його, 
потрібно кожному з нас пам’ятати, що 
Великий Кобзар не терпів гидоту, 
підлабузництво, продажність, срамотну 
негідність, зарозумілість, брехню, гординю, 
сліпоту і неосвіченість.                           
 У ці тяжкі невизначені дні для України, 
коли верхівка та уряд зраджують її вже 
вкотре, Кобзар прагне розбудити нас, свій 
народ, звільнити від видимих і невидимих 
пут, злоби, марнослівя, нахабства, 
заздрості і зневіри...Ми на вічнім шляху до 
Т. Шевченка!                                       
 Свято закінчилося виконанням всіх 
незабутнього Кобзаревого "Заповіту".         
                                       ОЛЬГА ВИННИЧУК 
 

 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ   

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

СВЯТОЇ ПОКРОВИ 

КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 

м.ЧИКАГО   
 

  19 березня 2017 року у церкві Святої 
Покрови Київського патріархату міста 
Чикаго (США) відбулися парафіяльні 
звітновиборні збори.                    
 Головою парафіяльної ради було обрано 
Костюка Дмитра.                                         
 Почесним головою управи з правом 
голосу є настоятель нашої церкви 
протоієрей Анатолій Басараб. 
Замісниками голови управи стали: Діденко 
Роман та Романець Олександр.  
 Бухгалтер та секретар: Діденко 
Мирослава.                                        
 Касир: Шевченко Тетяна. Її замісник: 
Колодій Людмила.                                     
 Членами управи обрано: Павлюка Юрія, 
Винничук Ольгу, Яворську Ірину. 
 Почесним членом управи з правом 
голосу є Кривенко Марія.               
 Ревізійну комісію представляють троє 
членів нашої парафії: Павлюк Юрій, 
Боднар Ярослав, Фаріон Василь.Вони 
обрали головою ревізійної комісії Павлюка 
Юрія.       
 Титарем при церкві Святої Покрови став 
Панівник Василь. Його замісниками є:
 Безклубець Михайло та Колодій Степан.
 Головою сестринства обрано Яворську 
Ірину. Почесною головою сестринства та 
дорадником залишається Дубровська 
Галина. Замісники сестринства 
Береговська Марія та Федорів Марія. 
 Братство при нашій церкві очолює 
Фаріон Василь. Його замІсники: 
Безклубець Михайло та Панівник Василь.
 Культмасовим референдом є Винничук 
Ольга. Замісники: Боднар Ярослав та 
Кубишин Галина.    
 Регентом церковного хору утверджено 
Шевченко Тетяну. Замісником Боднара 
Ярослава. Незмінним паламарем нашої 
церкви залишається за його згодою і 
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нашою довірою Плитка Василь.    
 В цей день усі парафіяни і прихожани 
разом із настоятелем церкви Святої 
Покрови протоієреєм Анатолієм 
Басарабом долучилися до жертовної 
допомоги кіборгу Нагірному Андрію 
Мирославовичу. Ми мали честь з ним 
спілкуватися один рік тому, коли він був на 
реабілітації в Чикаго та відвідав свою тут 
родину, яка впродовж багатьох років 
віддає дань нашій церкві. Андрій 
повернувся в ряди ДУК і на превеликий 
жаль лежить зараз з важкими 
осколочними пораненнями голови і тіла в 
реанімаційному відділенні лікарні імені 
Мечнікова в Дніпрі. Для його лікування 
нами було зібрано і передано 2000 
доларів.      
 В кінці зборів виступив настоятель нашої 
церкви протоієрей Анатолій Басараб, який 
подякував старій управі, яку очолювала 
багато років жертовна і віддана нашій 
громаді Кривенко Марія, яка в душі несе 
велику любов до України, до її нелегкої 
долі і залишається почесним членом 
управи з правом голосу на наступний рік,а 
також побажав чесно, правдиво і гідно 
працювати новій управі на чолі з Костюком 
Дмитром, щоби церква Святої Покрови 
збагачувалася новими проихожанами, 
парафіянами, щоб завжди у нас панували 
згода, мир і довіра.                    
 На завершення зборів виступив голова 
зборів Павлюк Юрій, який подякував за 
довіру вести збори і сказав, що всім нам 
треба вчитися так любити, дорожити і 
жертвувати всім ради церковного храму, 
як це роблять наші наставники: Кривенко 
Марія та Дубровська Галина. Вони є ті 
особистості на яких нам треба рівнятися, 
брати приклад. Вони є взірцем любові до 
України, до її землі, історії, традицій. Вони 
нам, як матері, в душі яких палає велика 
любов до Господа Бога і довіра до нас 
всіх.                        
 26 березня 2014 року новообрані члени 
управи дали клятву перед намоленим 
храмом Святої Покрови, Господом Богом, 
настоятелем, перед памяттю людей, які 
заснували цей храм, впродовж 65 років 

утримували його, зберігаючи традиції 
передали все нам, щоб ми всі справи, 
наші діяння, зроблені кроки вели гідно, 
чесно, правдиво і в  будь-якій ситуації 
були позиційні. Нова управа поклялася 
гідно нести честь українця на теренах 
діаспори, зберігаючи велику любов до 
України. її долі, Христової православної 
віри, бо прийде час Єдиної Помісної 
Православної Української Церкви з 
центром у місті Києві! По вірі нашій нам 
воздасться, бо цього вимагає час, 
українська земля та велика нація!               
                                               Ольга  Винничук 
 

 
 

У БЛАЖЕНІМ УСПІННІ ВІЧНИЙ 

СПОКІЙ ПОДАЙ ГОСПОДИ 

НОВОСПОЧИЛІЙ РАБІ БОЖІЙ 

МАРІЇ 

 Ділимося сумною вісткою, що 23 березня 

відійшла у вічність бл.п. МАРІЯ КУШНІР, 

залишивши у великім смутку і горем 

прибитих чоловіка Василя, та дітей Андрія, 

Анатолія, Надію і Володимира з їхніми 

родинами.      

 Похоронні Богослужіння звершив прот. 

Віктор Полярний і під час заупокійної 

Панахиди прот. Віктор звернувся до 

присутніх слідуючими словами:  

 Дорога горем прибита родина 

новоспочилої раби Божої Марії Кушнір!

 Дорогі брати і сестри!  

 Слава Ісусу Христу!  

 Сьогодні ми прийшли до цього 

погребного приміщення,  щоб віддати 

пошану і помолитися за спокій душі 

новоспочилої раби Божої Марії і розділити 

горе з родиною і рідними.  

 Дорогі брати і сестри!   

 Ми повинні завжди пам’ятати вчення 

Господа нашого Ісуса Христа, Який сказав: 

«Хто слово моє слухає і вірить у Того, Хто 

послав Мене, той має вічне життя і на суд 

не приходить, а перейшов від смерти до 
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життя».     

 Смерть розлучає нас від наших рідних 

лише на деякий час, бо скорше чи пізніше 

ми всі спочинему у гробі. Але у вічності ми 

знову стрінемося з нашими рідними. Ісус 

Христос запевняє нас, кажучи: «що 

настане час, коли мертві почують голос 

Сина Божого і, почувши оживуть».«І 

вийдуть ті, хто творив добро, у воскресіння 

життя».     

 Коли ми пильно переглянемо 

трудолюбний життєвий шлях новоспочилої 

раби Божої Марії, то ми переконаємось, 

що вище сказані слова Ісусом Христом, 

були спрямовані до новоспочилої раби 

Божої Марії.     

 Покійна Марія Павлишин  народилася 24 

серпня 1928 року в селі Рудки, Рави 

Руської області майже на кордоні України 

з Польщою, частина Західної України яка  

в той час була окупована Польщою, а у 

вересні 1939 року Західна Україна була 

включена до Радянської України.  То були 

не найкращі часи, коли одні і другі 

переслідували будь який прояв 

українського патріотизму.  

 Коли німецька навала захопила 

українські землі, то німці почали насильно 

вивозити молодь України на рабську 

працю до Німеччини. Гірка доля не минула 

і молоду Марію яка тяжко працювала для 

німецьких баверів.   

 Після закінчення війни родина Марії 

поселилася в таборі для біженців в 

Регенсбурзі де молода Марія була 

членькинею Пласту.   

 В Регенсбурзі молоді Марія і Василь 

запізналися і Господь Бог першого серпня 

1946 року з’єднав молоде подружжя і 

поблагословив сином Андрійом, а через 

пару років і сином Анатолієм.   

 В місяці березні 1950 року, родина 

Кушнір з двома синами переселюються до 

Америки до штату Міссіссіпі, але того 

самого року переїждяють до Чикаго і 

стають членами Парафії Української 

Православної Церкви Святого Князя 

Володимира.    

 В Чикаго Василь Кушнір продовжує свою 

перервану науку і працює в продажі домів.

 В Чикаго родина  Кушнір збільшується 

народженням доньки Надії та третього 

сина Володимира.   

 Покійна Марія увесь час дбала щоб її 

діти виростали в українськім дусі і мали 

вищу освіту.     

 В 1970 році родина Кушнір 

переселюється до міста Палатайн і стають 

членами Громади Святого Андрія в 

Блумінгдейлі, де покійна була членькинею 

сестрицтва і тяжко працювала для 

розбудови Громади Святого Андрія. 

 В 1993 році Марія і Василь 

преселюються до сонячної Флориди, до 

міста Енгелвуд Біч, і стають членами 

Громади Святого Андрія в Норт Порт. 

 23 березня Ісус Христос покликав рабу 

Божу Марію до Царства Небесного. 

 Дорога горем прибита родина покійної, 

потішаймо себе тією дійсністю, що 

новоспочила раба Божа Марія була 

вірною Господу Богу нашому, була вірною 

до своєї Рідної Церкви і до свого 

українського народу.   

 Покійна не може забрати нічого до  

Царства Божого, лише може забрати з 

собою добрі вчинки накоплені під час 

свого земного життя.  

 Дорогі брати і сестри -  помолимось, щоб 

рабу Божу Марію, наш Милосердний 

Господь Бог зустрів словами: «Добре, 

слуго добра і вірна! Ти в малому була 

вірна – увійди у радість Господа твого». 

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЇЙ 

ПАМ’ЯТЬ! 

Тлінні останки бл.п. Марії Кушнір поховані 

на цвинатрі Святого Андрія, Блумінгдейл. 
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Осанна в вишніх! 

Благословен, хто йде в ім’я 

Господнє. 
 В переповненнім до вінця храмі Святого 
Апостола Андрія Первозваного Помісної 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в Блумінгдейлі 
вірні молилися за мир і перемогу над 
наїздниками на українські землі. 
 Цього року неперевершена кількість 
вірян прийшли до Рідної Церкви, щоб 
помолится за правдивий мир і спокій на 
нашій Батьківщині. 

 Чин Святого Причастя вірян тривав 
майже цілу годину, після відпусту 
новообрана Парафіяльна Управа взяла 
присягу для чесного і відданого виконання 
взятих на себе обов’язків.  
 Настоятель Громади прот. Віктор 
Полярний подякував новообраним членам 
Парафіяльного Уряду, на чолі з паном 
Іваном Яресько (який до речі вже 
дванадцятий рік чесно і ревно  виконує 
обов’язки Голови Парафіяльного Уряду), 
за їхню жертвенність і відданість в 
розбудові Помісної Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату в США і Канаді. 

В КАТЕДРІ СВЯТОГО АПОСТОЛА 
АНДРІЯ ПЕРВОЗВАНОГО ВІРНІ 
МОЛЯТЬСЯ ЗА ПЕРЕМОГУ НАД 

ВОРОГОМ 
 

В Катедрі Святого Апостола Андрія 
Первозваного Помісної Української 
Православної Церкви Київського 

Патріархату в Блумінгдейлі вірні кожної 
неділі, підчас Божественної Літургії, 
моляться за мир і перемогу над 
агресором, згідно з наставленням 
Святійшого Отця нашого Патріарха 
Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА:  

На потрійній єктенії ми просимо Господа 
Бога нашого: «Щоб Господь Бог вселив в 
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серця наші страх Свій Божественний і 
любов до України та один до одного і 
припинив всіляку ворожнечу, визволив нас 
спокус та зберіг нашу державу і народ у 
єдності, мирі та злагоді», а  слідом за 
потрійною єктенією вклонивши коліна 
звертаємося до Господа Бога нашого: 
«Господи Боже сил, Боже спасіння 
нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. 
Поглянь в милості і щедротах на 
смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно 
вислухай і помилуй нас: бо вороги наші 
зібралися на нас, щоб погубити нас і 
знищити державу нашу та святині наші. 
Допоможи нам Боже, Спасителю наш, і 
визволи нас, заради слави імені Твого, і 
нехай до нас будуть додані слова, сказані 
Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і 
побачите спасіння від Господа, бо 
Господь переможе за нас.  
 Так, Господи Боже, Спасителю наш, не 
пом’яни беззаконь і неправд людей Твоїх і 
не відвертайся від нас гнівом Своїм, але в 
милості і щедротах Твоїх відвідай 
смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї 
милості припадають: повстань на 
допомогу нам і подай воїнству нашому з 
Ім’ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і 
неправедні насмілення тих, хто йде на 
нас війною. Молимось до Тебе, Владико 
миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, 
так нехай щезнуть вороги наші, і як прах 
розсипається від лиця вітру, так нехай 
розвіються їхні злі думки знищити 
державу нашу Українську. Господи, 
втихомир тих, хто противиться 
заповідям та постановам Твоїм. Поверни 
їм пам’ять Твоєї заповіді: Блаженні 
миротворці, бо вони синами Божими 
назвуться. А для тих, хто противиться 
цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і 
ангелів лютих, які вселять в них страх і 
пам’ять про те, що і вони себе 
християнами називають.  
 Нехай же Господи буде воля Твоя над 
нами і, якщо Твоє Провидіння буде таким, 
щоб покласти воїнам нашим у битві за 
Віру і Україну душі свої, то і їм прости 
гріхи їхні, і в день праведного Твого Суду 
подай вінці нетління. Але віримо і 

молимось Тобі Великодаровитий, 
Господи, що ти захистиш, втихомириш і 
напоумиш та до спокою приведеш всіх.
 Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння, 
для тих хто надіється на Тебе і Тобі 
славу возсилаємо Отцю, і Сину, і 
Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки 
віків. Амінь!” 
 

 
 
 «Великий плач і ридання, велике зітхання і горе – 

розлучення душі. Тікаймо від усякого гріха земного, 
щоб Царство Небесне успадкувати. Помолимося 
Христу, щоб оселив душіспочилих рабів Божих у 

Царстві Небеснім» 
 

     ВІЧНИЙ СПОКІЙ ПОДАЙ 

ГОСПОДИ СПОЧИЛІЙ РАБІ 

ТВОЇЙ МАРІЇ 

 Ділимося сумною вісткою, що 4-го 

березня 2017 р. у місті Сан Хосе, 

Каліфорнія, відійшла у вічність бл.п. 

МАРІЯ ПАВЛІВНА АНДРІЯНОВА, 

залишивши у великому смутку чоловіка 

Миколу, сина Юрія, невістку Ніну, 

племінниців (на Україні) Валентину і Любу 

та внучку Світлану і правнучку Вікторію, а 

також багатьох друзів і приятелів. 

 

 Марія Карайда народилася 19-го травня 

1921 р. у селі Іванівка, Межівського 

району, Дніпропетровської області у 
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родині господарів Павла і Параскеви 

Карайда. У 1929 р. під час колективізації, 

щоб не йти до колгоспу, родина Карайда (і 

старший брат з сином) втікають до Росії 

аж за Урал і поселяються між киргизами. 

Трудолюбиві українські господарі, з 

допомогою киргизів, зліпили хатинку і 

зайнялися господарством на диво 

киргизам, бо вони цим не займалися. 

 Марійка з двоюрідним братом Сергійком 

два роки ходили до школи у місті  Єлик де 

навчали російською мовою. 
 Життя помаленьку налагоджувалося і 

було спокійно, але довга і зла рука 

большевиків дотягнулася і до кочевників 

киргизів та почали і їх заганяти до 

колгоспного «раю». Батьки Марійки рішили 

повернутися на Батьківщину і потрапили в 

саме «пекло» - ГОЛОДОМОР. 

 Іншого виходу не було і батько пішов до 

колгоспу. Від голодної смерті виручала 

мати. Підробляла шиючи одежу для 

фольксдойчів.    

 Марійка довший час хворіла на маларію. 

Закінчила семерічку і бажала вчитися на 

медсестру, але при іспитах побачила 

мертвеця і перелякалася. 

 1942 р. німці вивезли Марію до 

Німеччини (Баварія, біля міста Мюнхен). 

Потрапила до родини нациста Кнобеля у 

яких було 10 (десятеро) дітей. Дружина 

нациста (бувша балерина), яка була на 30 

років молодша за чоловіка і рідко бувала 

вдома, а молодій дівчині треба було дати 

раду цим дітлахам. Найгірше було взимку. 

В легенькій одежині і майже по пояс в снігу 

прийшлося шукати сухе гілля для розтопки 

вугілля, а вечером, після роботи, бігла до 

квартири де старенька німка обкладала її 

грілкою і гарячими кирпичами обмотані 

рушниками. Від цього часу ревматизм 

(артрит) не покидав її все життя. 

 1945 р., після закінчення війни, її 

подружки виїхали на Батьківщину, а 

Марусина тяжко захворіла і поїздку 

додому відклала напізніше. Але 

незабаром декому вдалося втікти з 

транспорта і розповіли, що додому ніхто 

не потрапив, а відправляли на Сибір або 

до Казахстану. У 1947 р. познайомилася з 

Миколою Андріяновим і в 1948 р. 

одружилися. Жили на приватній квартирі, 

а не в таборах бо боялися, що вивезуть на 

«родіну».     

 По стану здоров’я в джунглі Південної 

Америки і Австралії їхати не бажли, а до 

Америки і Канади не брали.  

 Нарешті щастя усміхнулося і в 1955 р. 

отримали візу до Америки.  

 В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

 29-го грудня 1955 р. відчалили з 

Бремена (Німеччина) на кораблі 

«Дженерал Лонгфіт». Новий рік зустрічали 

серед океана при великім штормі і 7-го 

січня 1956 р. прибули до Нью Йорку.

 Наші спонсори Юрковські завезли нас до 

себе у місто Картерет, штат Нью Джерсі.

 Спочатку нам тут не сподобалося. 

Кругом усе чуже, без засобів існування, 

без мови і відповідного фаху. Марія 

плакала і хотіла назад до Європи. Першу 

працю отримала у швейній майстерні 

«Сема» за 79 центів на годину. Короткий 

час працювала у Нью Йорку в офісах. 

Згодом в Ньюарку для «Дженерал 

Електрік» за 95 центів на годину. У 1959 р. 

почала працювати у ювелірній майстерні 

«Джейбел Рінг». У 1960 р. купили дім у 

місті Ірвінгтон, штат Нью Джерсі. 

 Наладали зв’язок з ріними на Україні і 

висилали пакунки. У 1964 р. збільшилася 

родина – появився син Юрій і Марусина 

залишила працю.   

 Через неспрятливий клімат на Сході, 

переїхали на Захід до Каліфорнії (чоловік 

у 1966 р., а родина у 1967 р.).   

 У 1967 р. купили дім у місті Саратога. 

Марія брала активну участь в житті 

парафії (сестрицтво) Св. Арх. Михаїла у 

Сан Франціско, любила Служби Божі – 
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особливо святочні.    

 Стара хвороба прогресувала і часто 

приходилося перебувати в лікарні. Двічі 

літала на Філіпіни до «гіллерів», 

лікувалася китайськими голками, брала 

масажі, але все це мало допомагало і 

хвороба перемогла – відмовили ноги. 

 24-го лютого стався строк, зробили 

операцію, а 4-го березня 2017 р. о 11:30 

ночі відійшла у вічність.   

 У вівторок, 14-го березня у похоронному 

заведенні «Ліма» (Санта Клара) о. Георгій 

Тяпко відправив заупокійну Панахиду. 

Похоронили Покійну на православному 

Сербському цвинтарі «Колма» (Саут Сан 

Франціско).     

 Сердечна подяка о. Георгію, диригенту 

Вірі Візір і хористам та усім друзям за 

співчуття, а бл.п. МАРІЇ ЦАРСТВО 

НЕБЕСНЕ І ВІЧНАЯ ПАМ”ЯТЬ!!! 

 В пам’ять Покійної складаємо пожертву в 

сумі 100 доларів на нев’янучий вінок прес-

фонду Бюлетня Помісної Української 

Православної Церкви Київського 

Патріархату в США. 

                   Микола Андріянів, Каліфорнія 

 Каліфорнійські приятелі і друзі родини 

Андріянів пересилають сердечні і 

найщиріші співчуття, і в пам’ять бл.п. 

МАРІЇ АНДРІЯНІВ замість квітів на свіжу 

могилу жертвують на нев’янучий вінок 

прес-фонду Бюлетня Помісної Української 

Православної Церкви Київського 

Патріархату в США.  

 Микола Андріянів                 100 дол.

 Ліда Ємець   25 дол.

 Марія Товстопят   25 дол.

 Рая і Євген Дикун  25 дол.

 Галина і др. Михайло Темник 25 дол.

 Марія Савеленко Гнип  25 дол.

 Марія і Іван Гнип   25 дол.

 Ліліана і Григорій Гнип  25 дол.

 Петро Гнип    25       дол. 

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЇЙ 

ПАМ’ЯТЬ! 

 
  

ВІДІЙШОВ У ВІЧНІСТЬ БЛ.П. 

ВАСИЛЬ ЦЬОПА 
 
 Ділимося сумною вісткою, що 18-го 
березня 2017 року і місті Оснабрюк, 
Німеччина відійшов у вічність бл.п. 
ВАСИЛЬ ЦЬОПА, і залишив у великому 

смутку горем прибатих доньку Джені з її 
чоловіком Шашою та внуками Цетрика та 
Мію Шурман, похресника Павла 
Крамаренко, племінників Петра, Михайла і 
Данила Крамаренко та племінників в 
Австралії Віктора, Володимира, Миколу і 
Марусю Дмитерко і племінницю Марію 
Матеш та сестру паніматку Поліну 
Крамаренко.  
Народився Василь Цьопа 18 травня 1938 
року у Великій Білозірки на Запоріжжі. 
 Лихоліття Другої світової війни 
примусило родину Цьопа шукати кращої 
долі поза межами рідного Запоріжжя. 
Тікаючи від комуністичного режиму 
прийшлося скитатися по різних таборах 
безпритульних біженців. Останні роки 
свого земного життя  бл.п. Василь Цьопа 
замешкав в місті Оснабрюк де він і помер. 
Василь отримав вищу освіту інженера, 
брав активту участь в українських 
мистецьких заходах. З волі Божої його 
дружина, після 10 років подружнього 
життя, відійшла у вічність і вдовець сам 
виховував свою доньку Джені. 
 Замість квітів на свіжу могилу мого 
дорогого брата бл.п. ВАСИЛЯ ЦЬОПА 
складаю пожертву в сумі $50 доларів на 
нев’янучий вінок прес-фонду 
Інформаційного Бюлетня Вікаріату 
Помісною Української Православної 
Церкви Київського Птаріархату в США. 
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 Царство Небесне і вічна тобі пам’ять мій 
дорогий брате! 
    Сестра і паніматка Поліна Крамаренко 

 

ВІДІЙШЛА У ВІЧНІСТЬ       

бл.п. ПАША ТАРАН 

 
  

 Ділимося сумною вісткою, що 19 березня 

2017 року упокоїлася бл.п. Паша Таран. 

 В місті Норт Порт, Флорида у храмі 

Святого Андрія, заупокійну панахиду 

відслужили прот. Іван Фатенко і ієрей Олег 

Сацюк.     

 Похоронні Богослужіння звершив прот. 

Віктор Полярний в сослужінні ієрея 

Михайла Лещишина. Під час похоронного 

Богослужіння прот. Віктор звернувся до 

присутніх:    

 Дорога горем прибита родина 

новоспочилої раби Божої Паші Таран! 

Дорогі брати і сестри!  

 Слава Ісусу Христу!   

 Наша сестра Паша переселилася у 

Царство Небесне 19-го березня на 

Флориді.              

 А ми прийшли до храму Святого 

Апостола Андрія Первозваного,  щоб 

віддати пошану і помолитися за спокій 

душі новоспочилої раби Божої Паші - та, 

щоб Господь Бог оселив душу 

новоспочилої раби Божої Параски у 

Царстві Небеснім, і одночасно ми хочемо 

розділити горе з родиною і рідними. 

 Дорогі брати і сестри!   

 В молитві «ВІРУЮ» ми повторюємо 

слова нашої віри: «Чекаю воскресіння 

мертвих і життя будучого віку». 

 Цими словами ми визнаємо нашу віру у 

вічне життя. Двоє дверей вічности 

відкрились нині перед новоспочилою 

рабою Божою Пашою: одне вічно щасливе 

і друге вічно нещасливе.    

 І значіння цієї події дуже ясно 

проголосив Господь наш Ісус Христос у 

науці про останній суд, де Він сказав: 

«Коли ж прийде Син Чоловічий у своїй 

славі і всі Ангели з Ним, тоді засяде Він на 

своїм престолі. І перед Ним зберуться всі 

народи, і Він віддилить їх один від одного, 

як вівчар відділює вівці від козлів. І 

поставить вівці праворуч себе, а козлів 

ліворуч.      

 Тоді скаже Цар тим, що праворуч Його: 

«Прийдіть, благословенні Мого Отця, 

посядьте Царство, приготоване вам від 
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створення світу.    

 Тоді скаже й отим, що ліворуч Його: 

«Ідіть від Мене, прокляті у вічний огонь».

 Ми, християни віримо,що Ісус Христос 

приймає до Свого Царства тих хто Його 

приймав під час свого земного життя. 

 Ми упевнені, що новоспочила раба Божа 

Паша буде стояти праворуч остаточного 

Судді, бо раба Божа Паша твердо вірили у 

вчення Господа нашого Ісуса Христа, що 

сказав: «Справді кажу вам: усе, що 

вчинили ви одному з найменших братів 

моїх, ви Мені вчинили».   

 Коли ми пильно переглянемо 

перейдений життєвий шлях новоспочилої 

раби Божої Паші, то ми переконаємось, 

що вище сказані слова Ісусом Христом, 

були спрямовані до новоспочилої раби 

Божої Паші Таран.    

 Параска – Паша Тимченко народилася 

30-го жовтня 1932 року  в родині  Василя і 

Марфи Тимченко в селі Мерефа, на 

Харківщині.    

 Виростала маленька дівчинка Паша у 

злиднях  Голодомору, Репресій та 

жахливої Другої світової війни. Страхіття - 

недостатки, примусили родину Тимченків 

шукати кращої долі поза межами своєї 

батьківщини. Скитальщина по чужих 

краях, тяжкі,  навіть страшні умови 

щоденного життя, чужі незрозумілі мови й 

чужі звичаї.     

 Багато з нас пережили страхіття війни, 

приниження людської гідности і 

матеріальних недостатків.   

 Тяжкі були умови таборів переселенців у 

Німеччині.     

 Нарешті 1949 року родина Тимченків 

переселюється до Бразилії, де молода 

Паша запізналася з Миколою Таран, і в 

Бразилії стають під вінець, а Милосердний 

Господь Бог наш поблагословив подружжя 

Миколи і Паші донечкою Катериною. 

 В 1958 році подружжя Таранів 

переселюється до Америки і оселюються в 

Чикаго. Тут народжується друга донечка 

Віра, але в Чикаго до родини Паші і 

Миколи Таран прийшла велика і 

непереносима трагедія, коли раптово вони 

втратили тринадцять літню донечку Катю. 

І цей великий і тяжкий біль ніколи не 

вгасав у серцях батьків покійної Каті та 

рідних.    

 Родина  Таран належали до церкви 

Святої Покрови в Чикаго і коли велика 

кількість людей виїхали позамісто, 

виникла потреба збудувати церкву і 

зорганізувати нову парафію.  Микола  і 

Паша були одні із перших 

основоположників церкви св. Андрія. Паша 

була активною членькинею церковного 

хору. Вона пекла, варила, жертвенно 

дарувала на церковні потреби. 

 Коли  родина Таран пішли на емеретуру, 

вони ще довгий час працювали активно 

при Парафії, аж поки прийшов час, 

переїждяти до Флориди на заслужений  

відпочинок.  Микола Таран своїми 

майстерськими здібностями прикрасив 

храм Святого Андрія. Власноручно 

змайстрував жертівник, тетрапод, 

підсвічники і багато стоялрських речей. В 

Заамовній молитві священик молиться: 

«Повноту  Церкви Твої збережи, освяти 

тих, що люблять красу дому Твого, 

прослав їх Божественною Твоєю силою». 

Храм Святого Андрія сьогодні пишається 

красотою до якої Микола Таран присвятив 

багато свого цінного часу.  

 І в Флориді родина Таранів були 

активними членами Української 

Православної Церкви в Норт Порті. 

 Дорогі брати і сестри!   

 Під час нашого земного життя ми 

запасаємося в неминучу подорож до 

Царства Небесного. Покійна наша сестра 

Паша запаслася всім необхідним, щоб 

увійти у Цаство Небесне. Покійна Паша 

полегшувала життя своїх близьких, 

подавала утіху, подавала приклад 
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побожности,подавала приклад чесноти.

 Паша протягом свого земного життя 

працювала на користь нашої Святої 

Церкви та на користь нашого українського 

народу. Часто приходилось навіть 

відбирати час і тяжко запрацьовану копійку 

від сімейних потреб на благо розбудови 

Рідної Української Православної Церкви та 

закріплення Державности України. 

 Тяжка, незамінна і болюча втрати не 

тільки в Громаді Святого Андрія, а і в 

українськім суспільстві загалі.  

 Ісус Христос сказав: «Хто залишить свою 

родину ради Мене, в сто-раз більше 

одержить, і Царство Небесне осягне». 

 Сьогодні прощаючись з новоспочилою 

рабою Божою Пашою, не забуваймо, що 

згідно вченням Ісуса Христа ми знову 

побачимось з нашими рідними.  

 Нічого не робиться без Божої волі, 

Господь Бог покликав рабу Божу Пашу до 

Царства Небесного, щоб  бути разом з 

своєю донечкою Катериною у вічності. 

 І сьогодні через мене недостойного раба 

Божого новоспочила раба Божа Паша 

просить у вас прощення.   

 Прости мій дорогий Миколо, дякую за 

твою опіку, витривалість і розуміння під 

час моєї недуги.    

 Прости мені моя дорога донечка Віра  з 

твоїм Чоловіком GARY, дякую Вам за 

вашу опіку, терпіння і розуміння.

 Простіть мені.    

 At the same time the newly departed 

servant of God PAT thanks for your support, 

love, devotion and understanding оf her 

immediate family –   caring daughter Vera 

and her husband Gary, together with their 

children Katie, Greg and Maggie. Please 

forgive me if I troubled you during my illness.

 Одночасно, прошу прощення моєї 

дорогої сестри Катерини з її чоловіком 

Миколою та їхніми дітьми, моєї дорогої 

сестри Галі  з її чоловіком Віктором та 

їхніми дітьми, дорогої сестри Марії та 

брата Петра. Простіть мені мої дорогі 

родичі та приятелі.   

 Дорогі брати і сестри!   

 Ми сьогодні шлемо наші молитви до 

Всевишнього, щоб Милосердний Господь 

Бог наш відвернув Своє Лице від земних 

недостатків Новоспочилої раби Божої 

Паші і прийняв її в раю, оселив її там де 

праведні спочивають.   

 А ми ще помолимося за душу 

новоспочилої раби Божої Параскевії,  щоб 

Господь Бог помилував і простив всі її 

гріхи і оселив дорогу і незамінну 

новоспочилу дружину, маму, сестру і 

бабусю у Царстві Небеснім.  

 Царство Небесне і Вічна їй пам’ять! 

Тлінні останки бл.п. Паші поховані рядом 

коло доньки  Каті на Elmwood Cemetery.

 Замість квітів на свіжу могилу 

новоспочилої раби Божої Паші 

Сестритство Святої Софії при Катедрі 

Святого Андрія Первозваного складає 

пожертву в сумі $200 доларів на 

нев’янучий вінок прес-фонду 

Інформаційного Бюлетня Вікаріату 

Помісної Української Православної Церкви 

Київського Патріархату в США. 

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЇЙ 

ПАМ’ЯТЬ! 

 

 

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. 
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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 367-е число нашого видання.  

Сердечно дякуємо жертводавцям на 

видавничий фонд “Інформаційного 

Бюлетня”:                                       
25,710 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                  

3,220 Лідія Ємець Капустянська і бл.п. Яків Ємець                   

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

2,285 Марія Савеленко Гнип                                                         

2,250 Лариса і бл.п. Андрій Івашко                                          

2,250 Марія Товстоп’ят                                                                  

2,155 Раїса і Євген Дикун                                                                                                                                     

2,100 Надія і Олександер Северин                                              

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

1,850 Тамара і Василь Дудка – Канада                                                             

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                           

1,500 бл.п. 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                       

1,350 Maрія і бл.п. Петро Салівон                                            

1,240 Галина і Петро Слюсаренко                          

1,230 бл.п. Олена Зубенко                                                          

1,200 Марія і Віктор Одарченко                          

1,185 Галина і др. Михайло Темник                                             

1,170 бл.п. Марія і Василь Кушнір                                                         

1,165 Мінодора і бл.п. Анатолій Яцюк                                                  

1,135 Ольга і бл.п. Микола Пайчук                                                                     

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

1,100 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій Крамаренко,                                             

1,085 бл.п. Галина Шевченко                           

1,050 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 Анна і бл.п. Тихон Кульбіда                                                                    

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                                                          

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 бл.п. 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                                                    

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                                                          

290 Ліліана і Григорій Гнип                                                             

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

Кохно                                                                                                 

260 бл.п. Ольга Басараб                                                                   

255 Галина і бл.п. Славко Лин                                                        

250 Раїса Мачула, Галина і Роман Боднар, архимандрит Питирим                                                                                           

245 Петро Гнип                                                                                

240 Леся Марченко                                                        

220 Раїса Шлеґа                                                              

200 Сестритство Святої Софії при Катедрі Святого Андрія, 

Блумінгдейл, 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 
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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 

 


