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Богослужіння з нагоди 89-ліття Святійшого Патріарха Філарета 

 23 січня 2018 року Святійший 
Патріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет відзначає своє 89-ліття від дня 
народження. З цієї нагоди у Свято-
Володимирському кафедральному 
соборі м. Києва Предстоятель 
Київського Патріархату звершив 
Божественну літургію.   
 Його Святості співслужив собор 
архієреїв, які прибули до столиці 
привітати свого Предстоятеля з днем 
народження, та численне духовенство. 
Після богослужіння єпископат, 
священики та парафіяни мали змогу 
особисто привітати Предстоятеля з 
днем народження.    
 За богослужінням молилися 
викладачі Київської православної 
богословської академії, а разом з 
патріаршим та кліросним хорами 
Володимирського собору співав також і 

хор КПБА під керівництвом диякона 
Юрія Мигаля.   
 За богослужінням також молились 
Голова Департаменту у справах релігій 
та національностей при Міністерстві 
культури Андрій Юраш; ректор 
та професорсько-викладацький склад 
Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова; 
представники спілки ветеранів АТО 
Деснянського району м. Києва; 
захисники Батьківщини. Після 
завершення літургії ректор 
університету професор Віктор 
Андрущенко, від імені цього вищого 
навчального закладу привітав 
Патріарха Філарета з днем 
народження.    
 Після літургії та подячного молебня 
від імені єпископату, духовенства і 
вірян Української Православної Церкви 
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Київського Патріархату до 
Предстоятеля зі словом вітання 
звернувся Патріарший намісник, 
митрополит Переяславський і 
Білоцерківський Епіфаній: 
 «Ваша Святосте, милостивий наш 
отче та мудрий керманичу! Сьогодні 
вся повнота Української Православної 
Церкви Київського Патріархату – 
єпископат, духовенство і миряни, – 
зібравшись у цьому величному Свято-
Володимирському патріаршому 
кафедральному соборі, молитовно 
відзначає 89-ий день народження свого 
Предстоятеля – Святішого 
Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета, із чим усі ми Вас, 
Ваша Святосте, від щирого серця із 
синівською любов’ю та вдячністю 
вітаємо. 
  Цього дня рівно сто років тому 
завершилася перша сесія 
Всеукраїнського собору 1918 року, 
коли було взято курс на автокефалію 
Української Православної Церкви. 
Таким чином, українське православ’я 
вже ціле століття бореться за 
визнання своєї незалежності в сім’ї 
інших Помісних Церков. 
 Особливої гостроти й актуальності 
це питання набуло в наш час. 
Невизнаний статус автокефалії 
Київського Патріархату для багатьох 
є спокусою, але ми переконані і твердо 
віримо, що в нашій Церкві діє 
Божественна благодать Святого 
Духа і Господь усіх нас спасає, 
незалежно від того, чи хтось це 
визнає, бо «Дух [Божий] дише, де хоче» 
(Ін. 3: 8), тому нам, за Вашими 
словами, треба зберігати єдність між 
собою та віру у правильність 
обраного нами шляху.  
 Ми сьогодні складаємо велику подяку 
Богові за те, що Ви, подібно до 
апостола Павла, потрудилися більше 
за всіх (див. 1 Кор. 15: 10). Ви є 
видатним святителем Церкви 
Христової, мудрим керівником, 
великим проповідником, зосередженим 
молільником, православним 
богословом, талановитим 
дипломатом.   

 Нещодавно Ви, Ваша Святосте, 
завершили титанічну працю над 
виданням серії «Творіння святих отців 
та вчителів Церкви в перекладі 
сучасною українською мовою». Це 
безпрецедентна й небачена в історії 
українського православ’я подія. Хоча 
раніше, у ХХ столітті, були спроби 
Української Автокефальної 
Православної Церкви різних формацій 
українізувати богослужіння, але 
справа до перекладу святоотцівських 
творінь так і не дійшла. 
 Завершивши переклад богослужбової 
літератури, Ви на початку 2000-их 
років переклали Біблію, вибрані житія 
святих, «Добротолюбіє», а в 2008 році 
благословили викладачам та 
аспірантам Київської православної 
богословської академії розпочати 
працю над перекладом найперших 
пам’яток християнської писемності – 
творів мужів апостольських. 
 Велику частину томів цієї серії Ви 
переклали самостійно, а ті переклади, 
які з Вашого благословення 
здійснювали наші вищі духовні 
навчальні заклади, Ви особисто 
редагували. Здійснена справа є 
запорукою майбутнього існування і 
розвитку української богословської 
науки й утвердження помісної 
Української Православної Церкви. 
 Ваша Святосте! Ви не лише як 
Предстоятель Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату носите найменування 
Патріарх. Кожен українець, чи в 
Україні сущий, чи по всьому світі 
розсіяний, направду визнає Вас своїм 
духовним отцем, «найстаршим 
батьком», главою українського роду 
та совістю української нації. Ви не 
тільки вдало розбудовуєте й 
утверджуєте нашу Церкву, але й 
своїм прикладом спонукаєте дієво, 
віддано любити нашу Державу. 
 Святіший Владико! У цей радісний 
день від Священного синоду, 
синодальних установ, єпископату, 
духовенства, чернецтва, вищих 
духовних навчальних закладів та всієї 
пастви бажаємо Вам кріпості сил, 
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духовної радості та міцного здоров’я 
на многії і благії літа!  
 Митрополит Епіфаній подарував 
Предстоятелю просфору та букет 
квітів.      
 Після цього до присутніх з 
повчальним словом звернувся 
Святіший Патріарх Філарет. 
 "Ваші Преосвященства, всечесні 
отці, дорогі браття і сестри!  
 Я найперше дякую всім вам за те, 
що ви приїхали і прийшли помолитися 
в цей для мене важливий день, день 
народження. Ми зібралися не для 
того, щоб прославляти Патріарха, не 
це мета нашого зібрання і наших 
молитов. Мета нашого зібрання і 
сьогоднішнього богослужіння – це 
єднання, єднання насамперед в межах 
Київського Патріархату, тому що без 
єднання Київський Патріархат довго 
не міг би проіснувати. А через те, що 
він єдиний, об’єднаний, одностайний – 
він зростає і ви самі бачите, на ваших 
очах Київський Патріархат виріс із 
гірчичного зерна у велике дерево, яке 
сьогодні покриває всю Україну. І якби 
Київського Патріархату не було б, то 
сьогодні Путін був би в Києві. Через 
те, що існує Київський Патріархат, 
який не тільки своїми молитвами, а 
всіма можливими заходами підняв і 
народ український, і нашу армію на 
захист нашої української землі, і нашої 
української держави. Але наша єдність 
повинна послужити прикладом 
єдності всього українського 
суспільства.   
 Ось ми святкуємо в ці дні 100-ліття 
проголошення Української Народної 
Республіки, сто років тому була 
проголошена Українська Народна 
Республіка, а чому вона проіснувала 
так мало? А тому що єдності не було 
і через те, що не було єдності вороги 
нас перемогли і тому треба вчитися 
на прикладах історії. Обпеклися один 
раз, втратили свою державність, 
попали в нову неволю, безбожницьку 
неволю, комуністичну неволю. Тепер 
нас Господь визволив від цієї неволі і 
від безбожного рабства і дав нам 
державність й зараз ми знаходимося 

приблизно в такому ж стані в якому 
знаходився наш український народ в 
20-ті роки: втримаємо ми українську 
державу чи не втримаємо? Якщо не 
втримаємо, то й не буде і Української 
Церкви і буде нова неволя більш 
тяжка, але ми вже показали приклад, 
що не підемо в неволю і не дамо 
знищити нашу українську державу і не 
дамо своєю єдністю, єдністю самої 
Церкви і єдністю українського 
суспільства.   
 Політики, хоч вони і розумні люди, 
але думають про себе, а не думають 
про свою державу, про свій народ, бо 
якби думали про народ і про державу, 
то єднались би. Тому ми закликаємо 
їх: забути свої власні інтереси, 
подумайте про інтереси народу, про 
інтереси української держави. Без 
української держави – Української 
Церкви не може бути.   
 Тому якщо ми хочемо, а ми хочемо, 
щоб Українська Церква далі була – 
треба єднатися, молитися Богові, 
щоб Господь допоміг нам подолати всі 
гріховні спокуси і об’єднуватися в одне 
ціле, в один український народ.  
 Ми хочемо жити в мирі та злагоді з 
усіма нашими сусідами. Український 
народ в своїй історії показав, що він 
миролюбивий, бо ніколи не 
завойовував чужі землі, а завжди 
боронив і воював за свою рідну землю. 
І тому Господь там де мир, там де 
правда і ми віримо, що Господь 
допоможе нам на цей раз зберегти 
українську державу і Православну 
Українську Церкву, ось для цього ми 
зібралися, щоб ще раз підтвердити, 
що ми єдині й закликаємо до такої ж 
єдності весь український народ, 
особливо політиків, щоб вони думали 
про головне – про державу, про народ і 
про його добробут.  
 Чому український народ зараз 
страждає? А тому що економіка 
впала. А чому впала економіка? А 
тому що війна йде, тому що кошти 
йдуть на захист нашої Батьківщини і 
тому ми бідні. То для того, щоб бути 
багатими треба зберегти державу, а 
тоді буде добробут, а без держави 
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добробуту не буде, може бути гірше.
 Тому будемо, дорогі браття і 
сестри, молитися, щоб Господь 
допоміг нам перемогти супостата, 
агресора і щоб послав мир нам, 
благоденство і добробут. 
 Нехай Господь наш Ісус Христос за 
молитвами і Божої Матері, і всіх 
українських святих допомагає нам. 
Йому слава на віки віків".  
 Завершилися урочистості козацьким 
многоліттям на честь Патріарха. 

 

Eleos-Ukraine 

 6 візків з двигунами (motorized wheel 
chairs) ми отримали від ветеранів США 
які мають українські коріння, збирали їх 
та передали в Україну для ветеранів 
АТО. Це вже друга партія. Перші візки 
отримали військові на Черкащині.  
Ці 6 візків їдуть на Дніпропетровщину 
до Eleos-Dnipro, військового 
капелана Дмитро Поворотний.  
 Візки будуть передані ветеранам у 
Дніпропетровській області.  
Ми хочемо подякувати за підтримку та 
допомогу Ветеранам відділу №32 у 
Чікаго та парафії Св. Ап. Андрія 
Первозванного в м.Блумінгдейл, 
особливо голові ветеранів Петрові 
Бенсаку і Голові парафії John Jaresko. 
Це дуже важливо! 

 

Патріарх Філарет відвідав 

урочистості з нагоди Дня 

Соборності України та 100-

річчя проголошення 

незалежності УНР 
 

 22 січня 2018 року на запрошення 
Президента України Святійший 
Патріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет взяв участь у державних 
урочистостях з нагоди Дня Соборності 
України та 100-річчя проголошення 
незалежності УНР, які проходили в 
Національному центрі ділового та 

культурного співробітництва 
«Український дім». 
 Предстоятеля УПЦ Київського 
Патріархату супроводжували 
Патріарший намісник митрополит 
Переяславський і Білоцерківський 
Епіфаній, митрополит Львівський і 
Сокальський Димитрій та митрополит 
Черкаський і Чигиринський Іоан. 
 Участь у святкових заходах взяли 
також члени Всеукраїнської ради 
Церков та релігійних організацій, 
представники влади, дипломатичного 
корпусу, почесні гості.  
 На урочистому зібранні президент 
України Петро Порошенко виступив з 
вітальним словом і відзначив деяких 
осіб державними нагородами.  
 Учасники зібрання переглянули 
екранізовану історію становлення 
української незалежності у супроводі 
Державного академічного естрадно-
симфонічного оркестру України та 
Національної академічної заслуженої 
хорової капели «Думка».  
 Нагадаємо, 22 січня 1919 року на 
Софійській площі у Києві відбулося 
проголошення Акту возз'єднання 
Української Народної Республіки й 
Західноукраїнської Народної 
Республіки, що ознаменувало собою 
об’єднання історичних українських 
земель в єдину незалежну Державу. 
Офіційно державне свято День 
соборності України введено у 1999 
році.  
ДОРЕЧІ. 21 січня 2018 р. у Катедрі 
Святого Апостола Андрія Первозваного 
Помісної Української Православної 
Церкви Київського Патріархату в м. 
Блумінгдейл   після завершення 
Божественної Літургії прот. Віктор 
Полярний звернувся до вірян:  
 «Дорогі брати і сестри!  Сьогодні 
український народ відзначає століття 
Проголошення Незалежності 
Української Держави.   
 22 січня - не лише День Соборності 
України, але й 100-річчя проголошення 
незалежності Української Народної 
Республіки. 22 січня 1918 року уперше 
в XX столітті Україна проголосила 
незалежність. Постала держава, яка 

https://www.facebook.com/eleos.ukraine/?hc_ref=ARSofW0Anb1gPFzAi2ygXoFqM6ORKF8hmf7CvwFZGCPuTG5lnMQMha2DOq8bOJL4TuE&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/eparhiaDp/?fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003646214753&fref=mentions&hc_location=group
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протягом трьох наступних років не 
припиняла боротьби за власне 
існування. Українцям вдалося 
утвердити державні кордони, мову, 
гроші, символіку (герб, гімн і прапор), 
збудувати національне боєздатне 
військо, добитися визнання світової 
спільноти.      
 В четвертім універсалі сказано: 
«Народе України твоєю силою, 
волею, словом стала на землі 
українській вільна Українська 
Народна Республіка, справдилась 
колишня давня мрія батьків твоїх – 
борців за вольности і права 
трудящих. Однині Українська 
Народна Республіка 
стає самостійною, ні від кого не 
залежною, вільною, суверенною 
державою  українського народу».  
 Історичне значення IV Універсалу 
полягає в тому, що Четвертий 
Універсал, проголосивши незалежною 
суверенною державою УНР, завершив 
процес складного, суперечливого 
розвитку українського національно-
визвольного руху, який врешті-решт з 
великим запізненням відкинув ідеї 
автономії і федералізму. 
 Прийняття Четвертого Універсалу 
означало остаточний розрив з 
імперським Московським центром. 
 Четвертий Універсал закликав всіх  
громадян самостійної Української 
Народної Республіки непохитно стояти 
на сторожі добутої волі та прав нашого 
народу і всіма силами боронити свою 
долю від усіх ворогів селянсько-
робітничої самостійної Республіки 
Української.  
 Дорогі брати і сестри! У визвольних 
змаганнях 1918-го року, мої дідусі, 
Данило і Мойсій Гнатченко захищали 
Україну від більшовицького навалу 
червоної Москви разом з свідомими 
побратимами у Петлюрівському Загону 
Слобожанщини. Після запеклого бою 
під Козачою Лопанню (2-го січня 1919-
го року) Данило Гнатченко і його 
молодший брат Мойсій Гнатченко 
попали у полон до більшовиків. 
Окупанти України, по звірськи 
поводилися з молодими Петлюрівцями 

і після триденного мучинецького 
знущання червоноармійці вивели їх 
босих на сніг і розстріляли.   
 Впали тіла наших дідів до спільної 
могили, а слід кращих синів України 
заметено московськими окупантами. 
Але їхні лицарські подвиги та їхня 
пам’ять на віки вічні лишається в наших 
серцях.   

 Низенький поклін Вам наші дорогі 
дідусі і Царство Небесне.  
 Прот. Віктор Полярний в сослужінні 
прот. Ярослава Марікота і ієрея 
Михайла Лещишина звершив подячний 
молебень до Пресвятої Владичі 
Богородиці завершивши моління 
многоліттям Святійшому Отцеві 
нашому Патріарху Київському і всієї 
Руси-України Філарету та всім 
свідомим українцям, які захищають 
Державність України. 

 
 В суботу 20 січня Школа 
Українознавства при Парафії Святого 
Андрія відзначила День Соборності 
виконавши зворушливу Молитву за 
Україну:                                 

«Я здійму до неба крильця-рученята,  
Помолюсь за маму, помолюсь за тата,    
За сестру і брата, за усю родину,                   
I  за рідну неньку Україну»!  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
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В ЄДНОСТІ СИЛА НАРОДУ...  

 На запрошення єпископа Венедикта 
(Алексійчук) Чикаговської Єпархії 
Української Католицької Церкви прот. 
Віктор Полярний прибув на Бенкет в 
Культурному осередку Святих 
Володимира і Ольги в Чикаго 
присвячений до 50-ліття з дня 
народження Владики Венедикта. В 
привтільнім слові прот. Віктор 
Полярний звернувся до присутніх:
 Ваше Високопреосвященство, 

Владико Венедикт, Високопреподобні 
сообрати у Христі, Високопреподбні 
Сестри Служебниці, Вельмишановні 
пані добродійки, дорогі брати і сестри!
 Христос Народився!          
 Славімо Його!   
 Від імені Вікаріату Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату в США та Канаді та від 
Громади Святого Апостола Андрія 
Первозваного в Блумінгдейлі вітаємо 
Ваше Високопреосвященство з 
ювілеєм 50–ою річницею з дня Вашого 
народження на рідній Батьківщині 
Борчівки.     
 Дорогий Владико!  
 9-го жовтня 1991 Ви присвятили своє 
життя служінню Господу Богу нашому, 
коли Вас рукоположили у сан диякона, 
а 29 березня 1992 року Ви прийняли 
сан ієрея.      
 Ви, як священнослужитель Христової 
Церкви пройшли нелегкий і кропітливий 
шлях у Христовому Винограднику.  
 А 5 вересня 2010 Ваш тягар і Ваша 
відповідальність примножилися коли 
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Вас хіротізовано в сан єпископа. 
 20 квітня 2017 року Чикаговська 
Громада торжественно привітала Вас 
як єпархіяльного архиєрея Української 
Католицької Церкви.   
 Ваша мудра, розміркована і нелегка 
праця у Христовому Винограднику  
заслуговує на найглибшу і найщирішу 
пошану всіх українців не тільки 
католицького віровизнання, як також і 
православного населення.     
 Ми, українці, тішимося, що на проводі 
Чикаговської Єпархії Української 
Католицької Церкви є вірний Син 
Українського народу.  Ми  
дякуємо Господу нашому Ісусу Христу, 
за всі Його благодіяння до всіх нас 
українців і молимось, щоб 
Милосердний Господь Бог наш дарував 
нам мир, злагоду і єдність; щоб ми 
керувалися в житті любов'ю до Бога, до 
ближніх, і до нашої Матері України. 
 І саме тепер доцільно зацитувати 
пісню царя Давида де в 132-ім псальмі 
сказано: «Як то добре і як то гарно, 
коли брати живуть у згоді! ... Бо там 
посилає Господь благословення і життя 
навіки».     
 З правдивою пошаною схиляємо наші 
голови перед Вами і просимо Вашого 
благословення і одночасно, бажаємо 
Вам, Дорогий Владико,  міцного 
здоров’я, незгасаючої наснаги  і всього 
найкращого.    
 Многі і щасливі літа, Ваше 
Високопреосвященство!  
 Христос народився! Славімо Його! 

 
 

ВШАНУЙМО ГЕРОЇВ КРУТ 

«Немає більше від тієї любові, як хто 

душу свою покладе за друзів своїх» (Ін. 

15:13) 
 В неділю 28 січня 20108 р. Парафія 
Святого Андрія Первозваного Помісної 
Української Православної Церкви 

Київького Патріархату вшанувала 
Героїв Крут. Після Божественної 
Літургії прот. Віктор Полярний в 
сослужінні прот. Ярослава Марікота та 
ієрея Михайла Лещишина звершув 
Заупокійну Панахида за спокій душ 
спочлих кращих Синів Українського 
Народу. Перед початком Панахиди 
прот. Віктор Полярний звернувся до 
вірян:      
 «Якраз тиждень після проголошення 
незалежності України, 29 січня 1918 
року на столицю України насувалися 
озброєні більшовики.  
 Київські студенти та гімназисти, 
прагнучи захистити молоду Українську 
державу, організували Курінь січових 
стрільців, щоб дати гідну відсіч 
загарбникам.   
 Їх було триста. Курінь, що налічував 
300 душ, складався із студентів 
Українського народного університету, 
Університету Святого Володимира та 
учнів старших класів Української 
Кирило-Мефодіївської гімназії.   
 Юні захисники, пройшовши лише 
семиденну військову підготовку, без 
сумнівів і вагань вирушили в похід 
проти російської армії на станцію 
Крути, що розташована на залізничній 
лінії Москва – Бахмач – Київ. 
 Проти них ішла навала – солдатів, 
фронтивиків та матросів більшовицької 
армії.      
 Нерівний бій під Крутами, який на 
декілька днів віддалив захоплення 
Києва.     
 П’ять годин безперестанку 
студентський курінь стримував наступ 
червоних, втрачаючи молоді життя, під 
градом куль і гранат. Московські 
солдати без жалю багнетами 
проколювали юначі груди, прикладами 
рушниць розбивали голови, добивали 
поранених – розповідали очевидці тих 
трагічних подій.   
 28 студентів потрапили в полон. 
Муравйовці цілу ніч по-звірячому 
мордували їх, а на світанку повели на 
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розстріл. У зимове холодне небо 
злетіли звуки гімну „Ще не вмерла 
Україна”.     
 Пролунала кулеметний звук. 29 січня 
було вбито останнього з трьохсот 
крутівських героїв. Більшовицькі кати 
заборонили місцевим селянам 
поховати за християнським обрядом 
тіла захисників Києва, залишивши їх на 
засніженому полі.    
 У березні 1918 року військо 
Української Народної Республіки 
столицю України звільнило Київ від 
московських загарбників.   
 Тільки тоді почали розшукувати тіла 
молодих людей, які загинули під 
Крутами. Юних героїв Крут урочисто 
поховали у братській могилі у Києві на 
Аскольдській горі.   
 „Стримайте ж ваші сльози, які 
котяться: ці юнаки поклали свої голови 
за визволення Вітчизни, і Вітчизна 
збереже про них вдячну пам’ять на віки 
вічні”, — сказав Президент УНР 
Михайло Грушевський під час 
поховання героїв.   
 Ця героїчна й водночас трагічна 
подія знаменувала початок нової епохи 
національного пробудження українців, 
усвідомлення нашого права жити на 
власній землі та святого обов’язку — 
боронити її. „Понад все вони любили 
свій коханий край”, — писав Павло 
Тичина. Визначально, що ця жертовна 
любов зародилася в серцях молодих 
людей, найкращих представників 
українського студентства.  
 День пам’яті героїв Крут – 29 січня 
став одним із символів боротьби 
українського народу за свободу і 
незалежність.   
 Сьогодні Україна пишається 
молодими Героями. Пам’ять про них, як 
і та велична слава, за яку вони 
боролися – невмируща.   
 Дорогі брати  і сестри! Як би наші 
славні предки 1918 року не посіяли 
зерна ідеї незалежності вона б ніколи 
не розрослася до майже одностайної 

підтримки на референдумі 1991 року.
 Царство їм небесне кращим синам 
нашої Батьківщини і Героям Слава..  

 

...ВІДЛІТАЮТЬ СИВИМ 

ШНУРОМ ЖУРАВЛІ У 

ВИРІЙ... 

 З сумом сповіщаємо, що на 91-му 
році життя відійшла у вічність одна з 
засновниць Свято-Троїцької громади та 
багаторічна парафіянка пані Надія 
Фалько.    
 Панахида відбудеться в п'ятницю 26 
січня о 18 годині в Pistey Funeral Home: 
2155 Main Street, Stratford, CT 06615  
Похорон в суботу 27 січня о 9-й годині у 
Свято-Троїцькому храмі: 99 York St. 
Bridgeport, CT, 06610   
 Про життя пані Надії Фалько з 
ювілейної книги “Божа зміна” виданої 
до 60-ліття Свято-Троїцької парафії. 
 Для мешканців села Смілого 
Смілянського району на Чернігівщині 
Зелені Свята 1935 року були сповнені 
тривоги й недобрих передчуттів. Ззовні 
все виглядало, як звичайно: великі 
кленові гілки, закріплені на воротах та 
ґанку, старанно прибрані подвір’я та 
чепурні оселі. Запах святочних страв 
змагався з п’янким ароматом квітів. 
Але, крім святочних пахощів, повітря 
бриніло тривогою й страхом. 
 Особлива небезпека нависала над 
заможною сільською родиною 
одноосібників Івана та Марії Горячун. 
Неодноразово місцевий комнезам 
пропонував Івану вступати до колгоспу. 
Озброєні революціонери вже 
конфіскували двох коней, реманент, 
корів і частину господарства. На обмін 
пропонували різні “блага” спільного 
господарювання, що неодмінно мали 
чекати селянина, як одразу після 
вступу до колгоспу, так і вдесятеро 
після побудови комунізму. Впертий 
Горячун упирався тискові й 
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відмовлявся від “переваг”, що ними 
совєтська влада обдаровувала селян. 
 Іван, останній представник 
репресованої заможної родини Андрія 
Горячуна ― господаря єдиної у селі 
мурованої з червоної цегли хати та 
сільської крамниці, мав підстави не 
вірити комуністам і ненавидіти їх. Його 
батьки, шестеро братів та сестра важко 
працювали, стягуючи родинне 
багатство. У крамниці Горячунів можна 
було купити все необхідне, починаючи 
від лопат, підков та муки, закінчуючи 
золотом і прикрасами. 1930-го, в лютий 
зимовий холод, родину заарештували, 
вивезли до Сибіру та висадили серед 
поля без їжі, одягу і жодних засобів до 
життя. Протягом місяця вони померли 
від холоду й голоду.  
 Доля батька й братів оминула Івана, 
бо на той час він був одружений, 
побудував власний дім і вів окреме 
господарство. Важко сказати, що було 
легше: померти одразу, чи пережити 
Голодомор 1932-33. Вижили Горячуни 
лише тому, що заощадливий батько 
закопав у саду золото, яке Торгсіни 
міняли на крупу та муку, але виживши, 
знову очолили список класових ворогів.
 Арешт призначили на перший день 
Троїцьких Свят, щоби зробити його 
показовим уроком для непокірних 
селян. Відчуваючи небезпеку, Іван 
прийняв рішення втікати, але комуністи 
виставили патруль червоноармійців, 
який курсував довгою сільською 
вулицею, пильнуючи ймовірних 
утікачів.    
 Того дня святочно прибране подвір’я 
Гарячунів кипіло потаємною, 
непомітною для чужого ока, роботою. 
За зачиненими дверми великої клуні 
сховані вози нашвидкуруч 
завантажувалися спакованим 
домашнім крамом. Мати стояла в 
дозорі. Коли патруль проходив повз 
хату, всі роботи припинялися, а коли 
відходив на безпечну відстань ― 
оживали. Разом із сутінками 

приготування були завершені. За 
материнським сигналом ворота 
розчинилися, дві підводи виїхали на 
дорогу й помчали геть від села. Щільно 
зашторені вікна світилися до ранку, 
вводячи в оману патруль і даючи змогу 
втікачам віддалитися на недосяжну 
відстань. Так почалися поневіряння 
Івана та Марії Горячунів та їхніх доньок 
Ганни, 1923 та Надії, 1927. 
 Просторий будинок у невеликому 
містечку Сімор штату Коннектикут 
зовсім не нагадує Сміле. На подвір’ї ні 
саду, ні городу, лише старанно 
викошена трава та квіти, що ціле літо 
милують око своєю красою. Лесик, 
невеличке собача, за статурою подібне 
на порося, а за швидкістю пересування 
на реактивний снаряд, чується 
господарем цього двору.   
 Надія Фалько (в дівоцтві Горячун) 
вправно, як у молоді роки, порається на 
кухні. Ікона Богородиці покрита 
вишитим українським рушником, запах 
свіжого борщу та чорного хліба 
нагадують їй дитинство. І хоч десятки 
років і тисячі кілометрів відділяють її 
від Смілого, де вона народилася 14 
вересня 1927 року, дитинство 
відчувається так, як ніби все 
відбувалося вчора. За тарілкою густого 
пісного борщу з грибами пані Надія 
продовжує свої спогади.   
 Усю ніч небезпека підганяла родину 
Горячунів. Заспокоїлися лише під 
ранок, прибувши до Ромнів (зараз 
районний центр на Сумщині). 
Невеличкий будиночок на вулиці 
Савченка на околиці міста став 
прихистком утікачів. Курей та козу, що 
їх прихопили зі Смілого, оселили в 
сараї, а пізніше до них приєдналося 
порося.    
 Тато влаштувався рахівником у 
Засульській заготівельній конторі, де на 
додачу до мізерної платні отримав 7 
соток городу. Мама збирала на станції 
вугілля, розсипане після завантаження 
паротягів, стежила за невеликою 



 

 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   25-січ-18   Рік XIX Число 376   c.  11 

 

господаркою та обробляла город. 
Дівчата вчилися в школі. Надія 
відвідувала 3-ю Роменську школу, але 
не встигла отримати атестат, бо 
почалася війна. 1941-го в Івана та Марії 
народився син Олександр. 
 Німці виявилися не кращими за 
комуністів. Окупаційна влада 
заохочувала українців їхати на роботи 
до Німеччини, але бажаючих було 
значно менше, ніж потребувала 
націлена на війну економіка. З 1943-го 
німці почали забирати людей силоміць. 
На початку вересня, увірвавшись до 
хати Горячунів, забрали старшу Ганну 
й п’ятнадцятирічну Надію. За 
німецькими законами дитину до 16 
років не могли відривати від батьків, 
тому Іван сміливо виступив на захист 
доньки, лише розлютивши німців. 
“Якщо вони так не хочуть розлучатися, 
то забирайте всіх”, ― наказав 
німецький офіцер.   
 Череда возів, під охороною озброєних 
кінних солдат, повільно сунула до 
Києва й далі до Вінниці. Волога осінь 
холодними дощами відігнала теплі 
вересневі дні, але й сама, довго не 
втримавшись, поступилася сніговим 
завірюхам. Товарні вагони, що 
підвозили зброю на фронт, 
поверталися в Німеччину забиті 
робочою силою. До станції 
призначення потяг прибув 31-го грудня. 
Майже через чотири місяці змучених 
дорогою людей вивантажили до 
колишньої стайні, де холод, 
пробираючи до кісток, потроював 
відсутність теплого одягу. Опівночі 
постріли салюту сповістили про прихід 
нового 1944-го року й початок життя на 
чужині.    
 Першого січня людей вигнали на двір. 
Чоловіків відокремили від жінок і дітей, 
миттєво перетворивши робітників на 
в’язнів. Табличка “ОСТ” означала 
“робітник із сходу” й була єдиною 
прикрасою убогого арештантського 
одягу. Івана Горячуна відрядили на 

дорожні роботи. Надія разом з мамою, 
сестрою та маленьким братиком 
опинилася в дерев’яному бараці за 
колючим дротом під цілодобовою 
охороною табору Люберштет. 
 Залізну пічку посеред 50-містного 
бараку топили дровами та торфом, 
тому тепла завжди не вистачало. Коло 
неї гріли воду, сушили білизну та 
грілися. Вранці поліцай будив жінок, на 
кухні їх поїли кавою, виводили на 
вулицю, рахували та колонами гнали 
на роботу. Трирічного Сашка разом із 
шістьма іншими дітлахами залишали в 
бараці.    
 Замаскована серед лісу фабрика 
виробляла снаряди. Відповідальну 
роботу німці виконували самі, а 
остарбайтери протирали снаряди від 
бруду, пакували їх до ящиків і 
вантажили у вагони.  
 Коли одного разу виснажена та 
хвороблива Надія посеред робочого 
дня втратила свідомість, її перевели на 
кухню чистити картоплю, мити казани, 
різати овочі та виконувати різну 
допоміжну роботу. Від постійної 
вогкості та мерзлої картоплі дівочі руки 
почали гнити, лишаючи довічно глибокі 
шрами на передпліччях. Робота на 
кухні вважалася легшою та відкривала 
доступ до їжі. Кухар-німець, що 
виявився добрим християнином, щодня 
черпав кілька додаткових порцій, які 
Надія носила в барак голодним 
дітлахам. В суботу та неділю, окрім 
звичайної брукви з картоплею, давали 
рибу або м’ясо. Раз на кілька тижнів під 
охороною водили в кіно або до 
крамниці.    
 Так минув 1944 рік. Війна гуркотіла 
Європою, а навесні 1945-го стало 
зрозуміло, що німцям не уникнути 
поразки. Серед остарбайтерів ходили 
недобрі чутки. Говорили, що фашисти 
підривають фабрики разом з 
полоненими та розстрілюють 
робітників, щоби не перейшли на бік 
ворога.     
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 У квітні 1945-го налякані жінки ночами 
рили підкопи під колючим дротом й 
втікали поодинці. Першою втекла 
Ганна, наступної ночі ― Надія, 
останньою ― мати із малолітнім 
Сашком на руках. Втікачам належало 
непоміченими пройти сім кілометрів 
нічного лісу й сісти на потяг. Зустрілися 
у призначений час на Бременському 
вокзалі, де перемішалися з іншими 
остарбайтерами, які сотнями 
розбігалися з розбомблених таборів. У 
Бременському таборі Ганна з Надією 
влаштувалися до фабричної їдальні, а 
мати доглядала за Олександром. 
 Бремен звільнили американці. Через 
кілька днів остарбайтерам сказали, що 
цей табір закривають, а їх перевезуть 
вантажівками до іншого. Незважаючи 
на запевнення американців, що 
полонених не відправлять до СРСР, 
в’язнів перевезли до совєтської 
окупаційної зони й вивантажили перед 
бараками. Червоний транспарант “Да 
здравствует тов. Сталин” над входом 
демонстрував непереможну силу 
Комуністичної партії. При американцях 
НКВД не арештовувало полонених, 
агітуючи повертатися додому 
добровільно. Не гаючи часу, жінки 
склали вузлики до Сашкового візочка, 
взяли дитину за руку й, вдаючи ніби 
гуляють, пішли геть від табору. За два 
дні дороги прибули до Мюнстерського 
табору, звідки, за чутками, не видавали 
до СССР.    
 Згодом біженців перевезли до 
Гайденав, в англійській окупаційній 
зоні, де перебувало 5000 українців, що 
мали статус “Переміщених осіб” або 
“громадян без держави”. Таборове 
життя дихало Україною. Діяла 
українська школа і гімназія, місцевими 
силами створили театр і оркестр. Тут 
родина Горячунів знову об’єдналася. 
“Яка то була радість, не можна 
передати словами”, ― каже Надія, 
згадуючи зустріч з батьком після років 
розлуки. Напівголодні, по 20 чоловік у 

кімнаті, з викресленим минулим і 
невідомим майбутнім, але щасливі й 
вільні люди починали нове життя. 
 Серед убогості й труднощів 
таборового життя Надія зустріла своє 
кохання. Неодружені хлопці жили в так 
званих бочкобараках по 40 осіб. Великі 
залізні ангари нагадували розрізану 
навпіл бочку, прилаштовану для життя. 
Комендантом бочок був молодий 
красень Анатолій Фалько, що вже тоді 
вирізнявся вмінням знаходити 
нестандартні рішення.  
 Оскільки більшість хлопців була 
напівроздягнута та напівроззута, 
Анатолій вирішив діяти негайно. Цілим 
бараком ловили бідну вошу, а коли 
впіймали, посадили у скляну банку та 
понесли до англійської окупаційної 
адміністрації. “Сьогодні воша ― завтра 
поголовний тиф. Якщо хлопці не 
отримають нові ліжка, білизну, одяг та 
взуття, розпочнеться епідемія”, ― 
заявив владі комендант. Бідні англійці 
про тиф чули лише страшні оповідання. 
За кілька днів, на заздрість всього 
табору, до чоловічих бараків почали 
прибувати вантажівки. Англійці 
виконали всі висунуті умови, а хлопці 
полюбили коменданта за вміння 
знаходити вихід з будь-якої ситуації. 
 Ще одна таборова історія мала 
набагато довші наслідки. Одного разу 
Анатолію доручили розподіляти жіночі 
чоботи. Чоботи дістали всі, лише Надія 
Горячун почула у відповідь: “Ті, що ти 
маєш зараз, ще добрі, послужать 
довго, для тебе немає чобіт”. За 
дивною іронією долі, все своє 
подальше життя йому доведеться 
купувати чоботи саме цій жінці, а вона 
буде все життя пригадувати йому ті 
“невидані” чоботи в холодному і 
голодному післявоєнному таборі. 
Замість взуття, Анатолій провів дівчину 
додому, за що отримав квиток на 
виставу “Назар Стодоля”. Другого дня, 
сподіваючись на побачення, Анатолій 
сів на своє місце в театрі, але, замість 
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красуні Надії, біля нього сіла старша 
жінка, як потім з’ясувалося, майбутня 
теща. “Запросила до театру, а сама не 
прийшла”, ― пізніше згадував 
Анатолій. Настрій було зіпсовано. Все 
змінилося лише тоді, коли піднялася 
завіса і на сцену серед артистів 
вийшла вона.   
 19 жовтня 1946 року о. Андрій 
обвінчав молодих у таборовому храмі, 
де Надія співала в хорі. Позичені 
плаття, черевики та фата, скромне 
весілля й куточок в бараці ― так 
починалося спільне життя молодих. 
Замість посади коменданта бочко-
бараків Анатолій отримав роботу в 
радіовузлі, що містився в 25-му бараці, 
в самому центрі табору. У цьому ж 
бараці молоді зайняли кімнату ― своє 
перше окреме житло. Надія 
влаштувалася телефонним 
оператором. Анатолій вдень лазив по 
стовпах, встановлюючи та ремонтуючи 
старі динаміки, а ввечері передавав 
новини. Паралельно молоді вчилися. 
Анатолій закінчив механічну школу, а 
Надія отримала гімназійний диплом, 
закінчила курси стенографістки й курси 
крою та шиття. 29 липня 1947-го в 
подружжя народився син Володимир. 
 Разом із церковною канцелярією в 
Гайденау перебував митрополит 
Полікарп (Сікорський). Анатолій 
познайомився з ним, коли ремонтував 
йому старенький телефонний апарат. 
Так почалася дружба з убіленим 
мудрістю ієрархом. Владика Полікарп 
допоміг родині Анатолія отримати 
виклик до Америки.   
 У середині березня 1950 року родина 
Фальків прощалася з таборовими 
друзями. Корабель, що прямував до 
Сполучених Штатів, перевозив понад 
1300 осіб. Спочатку судно зайшло до 
Венесуели, потім ― до Нового Орлеану 
й насамкінець ― до Нью-Йорка, тому 
подорож тривала більше трьох тижнів. 
11 квітня 1950 року родина Фальків 
висадилася на Американській землі. 

Виклик до США надійшов з Колорадо, 
але генерал Капустянський допоміг 
родині змінити місце призначення й 
перебратися до Норвалку, штат 
Коннектикут.    
 Першу роботу Анатолій з Надією 
знайшли в Ms. Haviland, але вже за 
шість місяців переїхали до Бриджпорту 
й оселилися у Павла та Віри Люльків. 
Протягом тижня Анатолій влаштувався 
на фабрику Steelwork і винайняв 
апартамент на Fairfield Ave. в 
Бриджпорті. 1948 року перейшов на 
Dolan Still, де працював оператором 
крана й заробляв $78 щотижня.  
 4 жовтня 1951-го народилася донька 
Люда. У лютому 1952 року, заради 
дитини, Фальки винайняли кращий 
апартамент на Bunel St, а в лютому 
1957-го за $16 500 придбали своє 
перше власне житло. Через п’ять років 
збудували нову хату на Lensend St. в 
Бриджпорті.    
 Ще в німецькому таборі Надія 
опанувала професію кравчині. Sam 
Leffer ― господар фабрики Leather 
Mode особисто приймав на роботу 
кожного працівника. Замість співбесіди, 
він посадив Надію за швейну машинку, 
видав шматок шкіри й попросив пошити 
спідницю. Результат настільки вразив 
господаря, що Надія не лише була 
прийнята на роботу, але одразу 
вважалася одною з найкращих. Через 
рік пан Leffer приніс Надії жіноче 
пальто й попросив пошити таке саме. 
Коли пальто було готове, Надію 
перевели на посаду заступника 
дизайнера.     
 Нова робота була творчою й 
відповідальною. Дизайнер малював 
модель нового одягу, а Надія робила 
викройки й шила зразки. Готову 
колекцію демонстрували на показах 
мод в Нью-Йорку, й на кращі моделі 
фабрика діставала великі замовлення. 
Для кожної партії Надія виготовляла 
викройки та пристосовувала лекала на 
різні розміри. 1968 року фабрика 
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збанкрутувала й Фалько влаштувалася 
на державну роботу до швейної 
майстерні Newtown Hospital. Крім 
шиття, Надія працювала перекладачем 
на англійську з німецької, польської, 
російської та української.   
 5 липня 1985 року родина Фальків 
переїхала до просторого будинку в 
невеличкому містечку Seymour. 
Володимир і Людмила, діти родини 
Фальків добре говорять українською, 
дотримуються церковних традицій і 
народних звичаїв, але відчувають себе 
швидше американцями ніж українцями. 
Володимир закінчив Бриджпортський 
університет і працював у телефонній 
компанії Нью-Гейвена. Має доньок: 
Наталію, Катерину й Стефанію. 
Людмила з донькою Меланією живе на 
Флориді.    
 Проживши 64-ри з половиною роки у 
шлюбі, 2-го вересня 2010 року спочив в 
Бозі Анатолій Фалько. Похований на 
цвинтарі святого Івана в Стратфорді. 
 Церковна діяльність Надії Фалько 
відзначена орденами св. Миколая 
Чудотворця, св. Архістратига Михаїла 
та св. Великомучениці Варвари. Як 
членкиня Союзу Українок з 1953 року 
вона відзначена грамотами та 
пам’ятними знаками.                          
Прот. Олександр Двінятін 

 

З ЖИТТЯ ГРОМАДИ СВЯТОГО 

АПОСТОЛА АНДРІЯ 

ПЕРВОЗВАНОГО В 

БЛУМІНГДЕЙЛІ 
 
«Господи освяти тих, що люблять красу Дому Твого 
і прослав їх Божественною Твоєю силою»                                                                                                                                                                            
                                                                                 (Заамвонна молитва)  

 Парафія Святого Андрія висловлює 
щиру подяку паням Мар’яні й Люсі 
Покотило за пожертву хоругв Пресвятої 
Богородиці і Христа Спасителя, які 
украшают Дім Господній – Катедру 
Святого Апостола Андрія 

Первозваного.  

 
Велике спасибі панові Миколі Скиба за 
пожертву Пасхального Трисвічника з 
Хрестом. 

       
    Громада Святого Андрія придбала, з 
України, дві додаткові Водосвятні Чаші, 
одну з них пожертвувала Школа 
Українознавства при Парафії Святого 
Андрія, а ну другу Водосвятну Чашу 
пожертвували Іван і Маруся Міщенко, 
Алла Раппапорт і Мирослава 
Зрайковська. Громада Святого Андрія 
вдячна всім жертводавцям, які дбають 
про красу Дому Господнього.  
 В Катедрі Святого Андрія, під 
куполом, величаво весить Панікадило, 
крім того Громада придбала чотири 
бічні люстра. Парафія Святого Андрія 
приносить щиру подяку панові 
Мирославові Поштар за пожертву в 
сумі $1,800.00 доларів на покриття 
коштів одного з чотирьох люстр. 
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В  катедрі Св. Андрія 

ОХРЕЩЕНО 

14 січня 2018 Елизавету Гладчук 
доньку Іванни Семянів і Вадима 

Гладчук 

ПОВІНЧАНО 

27 січня 2018 Василя Бручко з 
Христиною Брусіч 
 

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. 
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 376-е число нашого 

видання.  Сердечно дякуємо 

жертводавцям на видавничий фонд 

“Інформаційного Бюлетня”:                 
26,110 Марія і бл.п. Іван Гнип                                                               

11,000 Надя і Юрій Федорів                                                   

4,800 Володимир і бл.п. Раїса Братків                                      

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

3,245 Лідія Ємець Капустянська і бл.п. Яків Ємець                   

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

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

2,335 Марія Савеленко Гнип                                                         

2,300 Марія Товстоп’ят                                                                  

2,250 Лариса і бл.п. Андрій Івашко                                             

2,215 Раїса і Євген Дикун                                                                                                                                     

2,200 Надія і Олександер Северин                                               

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

1,950 Тамара і бл.п. Василь Дудка – Канада                                                              

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

1,790 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                                             

1,285 Галина і др. Михайло Темник                                              

1,270 бл.п. Марія і Василь Кушнір                                               

1,240 Галина і Петро Слюсаренко                           

1,230 бл.п. Олена Зубенко                                                          

1,200 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій Крамаренко,                                              

Марія і Віктор Одарченко                                          

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 Ольга і бл.п. Петро Матула, Валентина і бл.п. 

Василь Косогор                                                                 

1,085 бл.п. Галина Шевченко                           

1,050 Катерина і Іван Безпалий, 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 бл.п. Антоніна і Леонід Гусак, 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 бл.п. Надія і бл.п. Анатолій Фалько,                                              

900 Марія і Петро Новик, Віра і Юрій Капустянські                                                                             

856 Александра і Віктор Братків                              

850 Ольга і бл.п. Юрій Вермонт, Лідія і др. Петро Шаєнко                                                          

840 Віра Самодіна                                
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800, бл.п. Стефан і бл.п.Тамара Фаберовська                                                                             

780 «САМОПОМІЧ» Українсько-Американська Федеральна 

Кредитова Спілка - Чикаго                                                                

770 Парафія Святої Тройці - Норт Роялтон, Огайо                         

760 бл.п. Юрій Сиволап                               

750 бл.п. Людмила і бл.п. Євстахій Мазяр                       

745 Лідія Овечко                                                                               

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

700 бл.п. Надія Лотоцька, бл.п. Леся і бл.п. Микола 

Дудка                                                                                        

660 бл.п. Марія і Микола Андріянів                                                             

651 бл.п. Катерина Васильченко                                       

650 Ольга Петрончак, Петро Корнієнко                                            

615 бл.п. Іван і Сусана Білобронь                                                                              

610 Андрій Загура                                                                             

605 бл.п. Юрій Шеляк                                

600 Леся Татарко, Ukrainian National Federal Credit Union - 

New York                                                                                                        

580 Євгенія Громницька                                  

570 бл.п. п/м. Олена і бл.п. архєп. Степан Біляк                                                                                  

550 Валентина і Володимир Мантика, Леся і бл.п. Іван 

Мельник,                                                                                     

525 бл.п. Галина Білоус                                                                  

500 Парафія Св. Михаїла, Юніондейл, “О.Л.”, Стефан 

Матковський, бл.п. Марія і бл.п. Михайло Сущенко, Марія і 

Василь Краснобрижий, Оля Лак, Наталія і Арнольд Бірко                                                                                             

480 Анна Боровик                                                   

475 Валентина і Микола Міщенко                                   

470 п/м Валентина i прот. Віктор Полярний                                         

460 бл.п. Александра і бл.п. Михайло Ґабер                                                    

450 Ліда і Тарас Кохно, Алла і бл.п. Ігор Черний                                                                   

400 Ярослав Сидоренко, Леся і Юрій Мацик, бл.п. 

Олександра і Василь Дорошенко                                                          

390 Елізабет і Микола Ляшенко                              

385 бл.п. Анна і Петро Макуха                                  

375 Афанасія і Михайло Рачкевич                               

365 Віра і бл.п. Василь Масланчук                                   

360 Наталка і бл.п. Антін Угляр                                  

350 Микола Сороколіт, Лариса і др. Анатолій Вальков, Ольга 

Фрит                                                                                                           

345 Ліліана і Григорій Гнип                                                                

330 Любов і Борис Журa, Марія Кравець                             

325 Марія і Микола Барнай                                        

305 Христя і Ярослав Верещак                                       

300 Парафія Святої Покрови, Чикаго, Марія і Йосип Серна, 

Александер Власенко, Анна і Микола Кучеренко              

295 Петро Гнип                                                                                   

280 Галина і бл.п. Славко Лин                                                        

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

Кохно                                                                                                 

260 бл.п. Ольга Басараб                                                                   

250 Раїса Мачула, Галина і Роман Боднар                                      

240 Леся Марченко                                                        

220 Раїса Шлеґа                                                              

200 Маруся і Іван Міщенко, ієрей Олег і п/м. Роксоляна 

Сацюк, Лариса і Стефан Андрусяк-Ємець, Сестрицтво 

Святої Софії при Катедрі Святого Андрія, Блумінгдейл, бл.п. 

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

Теодор Костюк, 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 Елізабет і Юрій Ємець, Стефані і Валентин Ємець, 

Ольга Федак                                                                                                   

160 Ана Столець, Ізаура і Володимир Хремко                             

150 Катерина і Василь Вільчинський, 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 Livingston Farmers Association, Галина Сивий, Валентин 

Кап, Валентина Бунь, Парафія Святої Покрови-Фінікс, бл.п. 

Іван Сірик, Марія Антонишин, Петро і Наталія Буняк, 

Володимир і Ліда Коновал, бл.п. Таня Гарбуз, бл.п. Віра 

Кропівна, Добродійка Галина і прот. Ярослав Думанський, 

Ігор Яремкевич, Богдан Гальчак, Зіна Лупо, Леонід Клочко, 

Соня і Ендру Ґаудер Одарченко, Наталія і бл.п. Павло 

Коновал, Іларіон Хейлик, Катерина О. Северин, Галя О. 

Северин-Вітінґ                                                                                   

80 Михайло Дзвінка, Марія і Тоні Зулім                               

75 Ніна Брикнер, бл.п. В’ячеслав Партикевич, Катерина 

Довбенко, Петро Кардаш, Раїса і бл.п. Василь Євтушенко, 

Віра Руденко, бл.п. Магдалина Кавшан                                                              

70 Зоя Филипович                                  

60 Наталка Ортіз, Марія Лукасевич, Клара і Володимир 

Хомяк, Людмила і Андрій Задерей                                                               

55 Ліна Швейко, Александра Медвідь                                                                                                            

50 Семен Овечко, Сусана і Алберт Дідомізіо, Памела і Івась 

Яресько, Віра і Тоні Лаврішин, Роман Боднарук, Aлександер 

і Євгенія Тищенко, Рімма Івченко, Наталка Флендерс, Леонід 

Шаргородський, Василина Швейко, Дуся і Іван Швець, Люба і 

Яків Середа, Люба Ведмедик, Лілія Кіхевка, бл.п. Інна 

Врублівська                                                                                 

45 Михайло Цар, Люся і Михайло Гарасимів, бл.п. Андрій 

Полярний, Люба і Олексій Шевченко, бл.п. Василь Кива                                                                     

40 Пантелеймон Завірюха, Ірена і др. Володимир Ґерент, 

бл.п. Леонід Лисенко, бл.п. Валентина Бранчанська                                                                     

30 п/м. Місако і ієрей Павло Королюк, др. Андрій Олесюк, 

Галина Бистрицька, Антоніна Леcь                                                              

25 Валентина A. Lapierre, Галя Савеленко, 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  

 



 

 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   25-січ-18   Рік XIX Число 376   c.  17 

 

 


