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ВІТАННЯ СВЯТІЙШОМУ
ОТЦЕВІ НАШОМУ
ПАТРІАРХУ КИЇВСЬКОМУ І
ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ
ФІЛАРЕТУ

Святійший Владико!
Від
імені
Вікаріату
Помісної
Української
Православної
Церкви
Київського Патріархату в США та
Канаді вітаємо Вашу Святість з нагоди
23-ої річниці Інтронізації на Пресвятий
Престол
Київського
Патріархату
Помісної Української Православної
Церкви, як також Ваш багатолітній
внесок за признання і виправлення
істричної
справедливости,
Вселенським Патріархом, у визнанні
канонічності нашої Рідної Церкви.
Ваша Святосте, прийміть з глибини

наших сердець найщиріші і найкращі
побажання у Вашій тяжкій і відданій
праці у розбудові й закріпленні нашої
Святої
Помісної
Української
Православної Церкви і Незалежної
Української Держави.
Ми, заокенські вірні діти Київського
Патріарзату,
разом
з
нашими
співвітчизниками по всьому світі, в один
голос повторюємо слова виголошені в
Свято-Володимирському
Соборі, в
Києві 22-го жовтня 1995-го року Божого:
“Аксіос! Аксіос! Аксіос!”
Ми молимося, щоб Господь Бог
послав
Вашій
Святості:
міцного
здоров’я, безмежної витривалости і
найкращих успіхів на проводі нашої
Церкви-Великомучениці, яка дбає і
молиться за утвердження Української
Державности.
Ми молимося і дякуємо Всевишньому,
Господу Богу нашому, що не залишив
нас під чужим церковним проводом і в
наших молитвах дякуємо Пречистій
Богородиці, що Вона охороняє Своїм
Всезахищаючим Покровом нашу Святу
Помісну
Українську
Православну
Церкву, під мудрим і непохитним
управлінням Вашої Святості.
Ми пишаємося своїм Предстоятелем,
якому Господь Бог вручив любов до
Матері України і дарував соломонову
мудрість на благо нашої рідної Церкви
та всього українського народу.
Ми вітаємо Вашу Святість з річницею
Вашого
Патріаршого
служіння
–
Ісполла еті Деспота – Святійший
Владико!
Ми пересилаємо Вам, Ваша Святосте,
наші щирі і сердечні побажання.
Ми
покірно,
з
найглибшою
і
найщирішою пошаною, схиляємо наші
голови перед Вашою Святістю і
просимо
Вашого
патріаршого
благословення.
Прот. Віктор Полярний
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”PER ASPERA AD ASTRA”

НЕВТОМНИЙ БУДІВНИЧИЙ У
ВИНОГРАДНИКУ УКРАЇНСЬКОГО
ПРАВОСЛАВ'Я
Ваша Святосте, милостивий наш
Отче!
У цей історичний для нашого
побожного,
благочестивого
українського православного народу час
Ви вкотре явили приклад відомої всім
Вашої
твердості,
витримки
та
послідовності у відстоюванні Христової
віри.
Ви
в
наші
дні
яскраво
продемонстрували: правда у Христі
завжди перемагає!
Ви не зламались перед облудливими,
нікчемними московськими анафемами.
Віряни Православної Церкви, якій Ви
завжди були відданим сином з
народження (ще коли прийшли у цей
світ
на
благодатній
Донеччині,
зростали під час Голодомору та війни,
пройшли
все
пекло
радянської
атеїстичної
системи),
мають
завдячувати, що Ви непохитно збергли
вірність Христу, канонам, традицям і
переданню. Адже коли потім більшість
єпископату
та
духовенства
поклонилися тільцю та мамоні, зрадили
Вас, а отже і рідній Церкві, Україні, Ви
лишилися перед жертовником древної

Київської митрополії, нашої правдивої
автокефальної Церкви – Київського
Патріархату, несли важкий хрест
молитовника
за
наш
багатостраждальний народ.
Ви особисто для мене та не одного
покоління
єпископів
є
незримим
прикладом архієрейської жертовної
любові, зразком якої для Вас завжди
був Київський митрополит святитель
Макарій.
Коли Вас у Москві засуджували
Пилатовим судом ті, які ніколи не були
взірцем
навіть
найменших
християнських чеснот, Ваше постійне,
невсипне
служіння
біля
мощей
священномученика Київського було для
нас – тоді молодих семінаристів,
священиків,
архієреїв
–
живим
свідченням: правда завжди перемагає.
Своїм служінням Ви уподібнилися
святителю Петру Могилі, завдяки якому
велич Української Церкви засяяла над
усім християнським світом. Саме під
Вашим
керівництвом
вітчизняна
духовна освіта набула державного
визнання,
примножилася
справа
церковного
книгодрукування,
було
відроджене правдиве чернече життя.
Своїм словом та особистим прикладом
Ви запалюєте в священнослужителях
любов до Батьківщини, богослужінння
та ревної пастирської діяльності.
Продовжуючи справу перекладачів
Пересопницького
Євангелія
та
Острозької Біблії, а також діяльності
митрополита
Іларіона
Огієнка,
Пантелеймона Куліша, Івана Пулюя,
Пилипа Морачевського й Івана НечуйЛевицького, Ви здійснили переклад
Святого Письма та богослужбових
текстів сучасною рідною українською
літературною мовою.
Навчаючи нас бути смиренними та
богобоязливими
християнами,
Ви
витримали
всі
приниження
та
обріхування. Москва не змогла Вас
знищити
фізично
замахами,
не
зламала морально анафемами та
прокляттями.
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Святіший Владико!
Насамперед хочу подякувати Вам за
батьківську любов і повсякденну
підтримку,
зразок
справжнього
пастирського жертовоного служіння.
У
ці
благословенні
дні,
коли
вирішується
доля
нашого
благочестивого православного народу,
ми
відчуваємо
справжню
передпасхальну радість. На наших
очах реалізується та утверджується те,
чому Ви присвятили своє життя: постає
визана
вселенським
православ’ям
помісна
Українська
Православна
Церква, позбавлена московських пут.
Переконані, що лише Ви, завдяки
своєму
унікальному
досвіду
Предстоятельського
служіння,
що
триває більше 50 років (!), маючи
безпрецедентну підтримку пастви та
суспільства загалом, користуючись
всенародною повагою до Вас як совісті
української нації, зможете продовжити
справу утвердження єдиної помісної
Української Церкви як Патріарх. Саме
Вам,
як
тому,
хто
найбільше
потрудився
у
розбудові
автокефального
українського
православ‘я, має бути вручений томос
Вселенського Патріарха.
Як вірні діти Вашої Святості бажаємо
Вам довгих і благословенних літ
Патріаршого служінння!
Εις πολλά έτη Αγιώτατε δέσποτα!
Епіфаній,
митрополит
Переяславський
і
Білоцерківський

ЗАЯВА
Прес-центру Київської
Патріархії про рішення
Священного Синоду
Константинопольської
Матері-Церкви та їхнє
значення для Церкви в
Україні

12 ЖОВТНЯ 2018
9-11 жовтня 2018 р. Святий і
Священний
Синод
Константинопольського Патріархату на своєму
засіданні під головуванням Його
Всесвятості Варфоломія, Архієпископа
Константинополя – Нового Риму і
Вселенського Патріарха, розглянув
низку питань і звернень, що протягом
багатьох років надходили до нього з
приводу приведення до канонічного
порядку церковної ситуації в Україні,
зокрема щодо проголошення Томосу
про
автокефалію
Української
Православної Церкви.
Синод прийняв належні рішення, про
які за його підсумками було офіційно
оголошено.
З цього приводу з благословення
Святійшого Патріарха Київського і всієї
Руси-України Філарета Прес-центр
Київської Патріархії сповіщає наступне.
1. Київський Патріархат з подякою
Всемогутньому Богові та з вдячністю
Вселенському Патріарху Варфоломію і
Константинопольській
Матері-Церкві
сприйняв рішення Священного Синоду,
про які було оголошено 11 жовтня 2018
р. у Вселенській Патріархії. Ці рішення
усувають ряд канонічних аномалій та
відкривають шлях до утворення в
Україні єдиної помісної автокефальної
Української Православної Церкви і до
одержання
нею
Патріаршого
і
Синодального
Томосу
про
автокефалію.
2. Відновлення патріаршої Ставропігії
як
представництва
Вселенського
Патріарха в Києві сприятиме кращій
взаємодії між Константинопольською
Матір’ю-Церквою та Помісною УПЦ,
слугуватиме
видимою
ознакою
постійного спілкування між двома
Церквами.
3. Задоволення Апеляції Патріарха
Київського і всієї Руси-України Філарета
на неканонічні дії щодо нього з боку
Московської Патріархії, визнання не
дійсними і не чинними рішень про нього
Російської Православної Церкви щодо
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«позбавлення сану» та «проголошення
анафеми»
–
є
відновленням
канонічного порядку і справедливості.
Від 1992 р. наша Церква і особисто
Патріарх
Філарет
вважали
не
законними і не дійсними всі ці
заборони, бо вони були накладені з
політичних причин, а не через
порушення догматів та канонів Церкви.
Вселенський Патріархат засвідчив,
що всі згадані рішення Московського
Патріархату є не дійсними і не
чинними,
відтак
поновив
на
всеправославному
рівні
канонічне
визнання ієрархічного сану і Патріарха
Філарета, і всього єпископату та
духовенства Київського Патріархату.
Так само підтверджено дійсність та
дієвість усіх звершених ними Таїнств.
Відтепер не існує штучно створеної
Російською Православною Церквою
ізоляції Київського Патріархату від
церковного,
молитовного
та
євхаристичного
спілкування
з
Повнотою Православ’я.
Все вище сказане рівною мірою
стосується і УАПЦ.
4. Київський Патріархат з радістю
сприймає усунення наслідків, до яких
привела
анексія
Московським
Патріархатом Київської Митрополії,
здійснена у 1686 р. Вкотре було
підтверджено,
що
Московський
Патріархат не має канонічних прав
щодо Православної Церкви в Україні та
що Українська Православна Церква, як
спадкоємиця
давньої
Київської
Митрополії, не має підпорядкування
Церкві Росії.
5.
Зазначені
вище
рішення
відкривають
шлях
до
скликання
Надзвичайного Об’єднавчого Собору
ієрархів
Української
Православної
Церкви у складі всього українського
єпископату, який у квітні 2018 р.
звернувся до Вселенського Патріарха
Варфоломія з проханням надати Томос
про автокефалію УПЦ.
Київський
Патріархат
закликає
ієрархів УАПЦ та залучених до процесу
єднання
ієрархів
Московського
Патріархату в Україні приступити до

підготовки
Надзвичайного
Об’єднавчого Собору. Завданням цього
Собору є затвердити рішення про
церковну єдність, обрати Предстоятеля
єдиної помісної автокефальної УПЦ,
який від її імені одержить Патріарший і
Синодальний Томос про автокефалію
УПЦ.
Ми очікуємо того, що беручи до уваги
всі обставини – давність історії, плідну
діяльність, велике число єпископату,
духовенства і вірних, монастирів та
духовних шкіл, інші фактори –
Патріаршим і Синодальним Томосом
також
буде
всеправославно
затверджене достоїнство Патріарха за
Предстоятелями помісної УПЦ.
Київський
Патріархат
закликає
єпископат, духовенство та вірних
УАПЦ, як і єпископат, духовенство та
вірних
Московського
Патріархату,
підтримати
процес
об’єднання
українського православ’я.
6. Київський Патріархат повністю та
беззаперечно
поділяє
звернення
Вселенського Патріархату до всіх
залучених
сторін
із
закликом
утримуватися від захоплення церков,
монастирів та іншого майна, а також від
будь-яких інших насильницьких дій та
помсти, щоб перемагали мир і любов
Христові.
Процес
об’єднання
українського
православ’я
повинен
відбуватися
добровільно, мирно та без примусу,
кожен член Церкви, як і кожна громада
мирян чи ченців матимуть право вільно
обрати
центр
свого
церковного
підпорядкування
–
належати
до
Української чи до Російської Церкви.
Ті ієрархи, духовенство і миряни, які
бажатимуть, попри всі обставини,
надалі
підпорядковуватися
Московському
Патріархату,
мають
право на це. Російська Православна
Церква в Україні буде рівноправно
співіснувати з усіма іншими Цервами і
релігійними організаціями, як це
гарантовано Конституцією та законами
нашої держави і міжнародним правом.
7. Святійший Патріарх Філарет
закликає
всіх
вірних
Київського

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США 19-жов-18 Рік XX Число 386 c. 5

Патріархату
та
усіх
віруючих
продовжити підносити молитви за
Вселенського Патріарха Варфоломія,
за
Президента
України
Петра
Порошенка і Верховну Раду України, за
всіх, хто працює для досягнення
єдності українського православ’я і
проголошення Томосу про автокефалію
УПЦ.
8. Київський Патріархат висловлює
вдячність Президенту України П.
Порошенку, Верховній Раді та Уряду
України,
представникам
місцевого
самоврядування, політичним партіям та
громадським організаціям, українським
дипломатам, науковій та творчій
інтелігенції, Українським Православним
Церквам у Діаспорі та в цілому
світовому українству, представленому
через Світовий конгрес українців,
журналістам та усім, хто своєю працею
і допомогою наближав нинішній день
відновлення
справедливості
щодо
Української Церкви.
Нехай у довершенні доброго діла
єднання
Української
Церкви
та
утвердження її автокефалії всім нам
допомагає Господь!
Прес-центр
Київської
Патріархії
12 жовтня 2018 р.

Патріарх Філарет зустрівся
з Президентом України
Петром Порошенком
Предстоятель
Української
Православної
Церкви
Київського
Патріархату,
Святійший
Патріарх
Київський і всієї Руси-України Філарет
особисто привітав Президента Петра
Порошенка
із
рішенням
Синоду
Вселенського Патріархату. «Я Вас
поздоровляю з першою перемогою», сказав Патріарх Філарет Главі держави
під час зустрічі.
«Я хочу Вам особисто подякувати,
тому що завдяки Вашій наполегливості,
завдяки Вашій мудрості ми досягли
цього. Бо і попередні президенти також
працювали, але не досягли. А Ви

досягли цієї нашої загальної мети», підкреслив Філарет.
Президент наголосив, що сьогодні
історичний день. «Історичний день не у
вимірі року чи десятиліття. Історичний
день у вимірі 1030-річчя хрещення
нашої землі і нашої країни УкраїниРуси. Довгих 332 роки Україна та
українська церква чекала автокефалію.
І сьогодні це рішення прийнято щодо
автокефалії і продовжується процес
надання Томосу», - зазначив Петро
Порошенко.
Глава
держави
наголосив,
що
сьогодні Синод прийняв рішення з дуже
важливих питань, які допоможуть
Україні створювати єдину помісну
православну автокефальну церкву.
«Я вважаю, що є декілька дуже
важливих дат в історії України. Це і
дата проведення референдуму у 1990
році, коли великою волею українського
народу було обрано незалежність. Це і
дата 24 серпня, коли відродилася
Українська держава. Я думаю, що дуже
важлива і назавжди увійде в історію
України дата 11 жовтня. Дата, коли
українській
церкві
повернуто
автокефалію», - підкреслив Петро
Порошенко.
Він додав, що буде радий, коли кожен
українець зрозуміє велич сьогоднішньої
події.
Президент Петро Порошенко також
наголосив,
що
поясненням
його
активної участі в процесії отримання
автокефалії Української Церкви є
розуміння того, що це надзвичайно
важлива
частка
процесу
державотворення.
«Українська
незалежність без наявності помісної
автокефальної церкви, коли церква
буде
п’ятою
колоною
сусідньої
держави, є не повна незалежність. Це є
залишок колоніального статусу. І лише
той факт, що Україна зараз, саме
сьогодні
11
жовтня,
отримала
автокефалію
є
завершенням
формування
незалежності
дуже
великої держави Україна. Найбільшої
за територією держави в Європі», сказав Президент.
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«Я Вас вітаю із сьогоднішньою
подією. Сьогодні насправді дуже
щасливий день для всіх віруючих, для
всіх християн, для всіх православних і
для всіх українців. Господь почув наші
молитви», - сказав Президент.
В свою чергу, Патріарх Філарет ще
раз
поздоровив
Президента
і
український народ з цією важливою для
України датою – прийняттям рішення
про
автокефалію
Української
Православної Церкви. «Це епохальне
рішення», - сказав він.
«Тому що українська церква ніколи не
була автокефальною. Вона мала
широкі права за київських князів, але
знаходилась
у
складі
Константинопольського патріархату. А
потім попала у російську неволю і теж
була невільною. У ХХ столітті, коли
виникла
Українська
Народна
Республіка,
нібито
відродили
українську автокефальну церкву, але
тут же вона і загинула», - сказав
Патріарх Філарет та зауважив, те що
зараз відбувається – це вперше за
1030 років.
Водночас
Предстоятель
УПЦ
зазначив, що потрібно буде ще
здійснити відповідні кроки. «Я думаю,
що ми досягнемо і більшого – створимо
єдину українську православну церкву.
Але створимо її на вільних засадах, без
насилля і без будь-якого тиску,
добровільно», - підкреслив він.

СЛАВА ТОБІ, ГОСПОДИ
СЛАВА, ТОБІ!
Громада Святого Апостола Андрія
Первозваного
Української
Православної
Церкви
Київського
Патріархату в м. Блумінгдейл молилася
за відновлення справедливості нашій
Святій Церкві Київського Патріархату.
Прот. Віктор Полярний в сослужінні
прот. Анатолія Басараба і ієрея
Михайла Лещишина звершив подячний
молебень до Пресвятої Богородиці.
Катедральний хор під керівництвом
Тараса
Руденка
з
великим

захопленням
виконував
церковні
піснеспіви,
а
вірні
Київського
Патріархату з радістю вітали один
одного з знаменитою датою 11 жовтня
2018 року – визнанням і прийняттям
Вселенським Патріархом Варфоломієм
нашу Святу Церкву у лоно всесвітнього
православ’я.
Многоліттям Вселенському Патріарху
Варфоломію, Святійшому Патріарху
Філарету,
Президенту
України
Порошенкові, Верхованій Раді України і
всім, що трудяться у завершенні
автокефалії Українській Православній
Церкві.
Слава Богу і Слава Україні!

Say
an
extra
prayer
tonight.
Pray for those who worked and died
fighting for autocephaly and for those who
currently are working for this goal. I don't
think everyone realizes the gravity of the
upcoming decisions which will be made
by the Ecumenical Patriarch regarding the
Tomos of Autocephaly for The Ukrainian
Orthodox Church. The church of Kyivan
Rus was the Orthodox Church and since
988 it has been controlled or incorporated
into foreign jurisdictions. Many times
due to political regimes or by the simple
fact that we had not realized our
independence as a country we have been
subjuggated to others. Our Metropolitans
from Petro Mohyla, Vasyl Lypkiwskyj, Ivan
Pavlovsky, Mykola Boretsky, Nestor
Sharayivsky, tens of thousands of priests
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including the father of our parishioner Mr.
Taras Kochno, Rev. Mykyta Kochno and
millions of believers were exiled, tortured
and murdered for the simple fact that they
supported an autocephalous Ukrainian
church. Our Kniazi like Yaroslav Mudry
and our Hetmans like Ivan Mazepa who
built churches such as St. Sophia in 1054
and others all gave their riches in order to
build the Ukrainian Orthodox Church into
the fabric of our nation. It is impossible to
comprehend that after 1030 years we
may actually be the chosen sons and
daughters who will witness the dream of
all of these figures. It defies me that our
generation was able to witness the
independence of Ukraine in 1991 and
now possibly the independence of the
Ukrainian Orthodox Church. It is also by
God's will that this is happening during
the 100th anniversary of the Ukrainian
National Republic which was proclaimed
and
even
though
short-lived
it
immeadiately understood the need for an
autocephalous
Ukrainian
Orthodox
Church. Otaman Symon Petlura's words
ring true today, In order to have a truly
independent country one needs an
independent army, independent church
and its own language. We stand at the
gateway to achieving all three of these
items and the church was always the one
that eluded our people. We are watching
history unfold and watching how God
creates the necessary environment for
these historic decisions to take place. So,
say an extra prayer for those that came
before us and sacrificed their lives for the
Holy Ukrainian Orthodox Church and pray
that the decision to grant autocephaly is
made soon.
John Jaresko
October 9, 2108

Діалог Варфоломія –
Кирила з українського
питання
Андреас Лударос

Які аргументи, бурхливі діалоги та
розбіжності у поглядах були під час
зустрічі Константинополя та Москви?
Вперше orthodoxia.info публікує частину
розмови,
яку
мали
Константинопольський та Московський
патріархи 31 серпня на Фанарі.
Протягом трьох годин Варфоломій та
Кирил
обговорили
питання,
які
розділяють
дві
Церкви:
Україна,
демарш РПЦ на Всеправославному
Соборі та міжхристиянський діалог.
Як видно з діалогу, який мали два
очільники
церков,
Вселенський
Патріархат вважає, що Україна не
входить в юрисдикцію Москви, в той
час як РПЦ намагається будь-яким
чином це заперечити.
«Нас
ніколи
не
полишало
усвідомлення, що ми – [одна] країна та
[один] народ. Неможливо відокремити
Київ від нашої країни, оскільки це
початок нашої історії. Національна
самосвідомість росіян і українців
зберігає
єдність
з
Російською
Православною Церквою» - сказав
патріарх Московський, який вважає, що
джерелом усіх проблем в регіоні є
Ферраро-Флорентійська Унія.
«Якби не унія, росіяни б не висвятили
митрополита
Іова
без
згоди
Константинополя. Автономія не була
би
проголошена
і
юрисдикція
Константинополя в тих землях тривала
ще
довго»
патріарх
Кирило
підкреслив, що ідея окремої української
нації розроблена в кінці XIX-го століття
уніатами, для розширення сфери свого
впливу та щоб позбутися Царя.
Повна незгода
З
діалогів
двох
Предстоятелів
очевидна повна протилежність у
поглядах
між
патріархом
Константинопольским та патріархом
Московським. Останній не згодний не
тільки з проголошенням Автокефальної
Української Церкви, але і з самою
державною незалежністю. Показовим є
наступний діалог:
Вселенський
патріарх:
Однак
українці відчувають себе не комфортно
під владою Росії і прагнуть повної
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свободи - релігійної, так само, як вони
мають її політично. Вони підносили свої
прохання до Матері Церкви, яка вважає
їх бажання справедливим і буде діяти в
цьому напрямку відповідно до рішення,
вже прийнятого на останній сесії
Священого Синоду.
...За
виключенням
президента
Януковича, якого я зустрів десять років
тому, всі інші [президенти] приїздили до
Вселенського Патріархату і благали
про надання автокефалії. В останні
роки не тільки президент Порошенко та
прем'єр-міністр [Арсеній Яценюк –
Cerkvarium], але і Парламент прийняв
офіційне рішення...
Московський
патріарх:
Ваша
Всесвятість, ті, кого ви згадуєте, є
однією і тією ж самою політичною
силою.
Вселенський патріарх: Але вони
представляють український народ.
Московський патріарх: Вони не
представляють цих людей. Вони
отримали владу внаслідок державного
перевороту
на
«Майдані».
Вони
просять автокефалії для того, щоб
зміцнити свою владу, бо їх влада
незаконна. Люди повалять цю владу та
виженуть її. Саме тому вони хочуть
заручитись підтримкою та використати
авторитет Вселенського Патріархату.
Вселенський патріарх: Надання
автокефалії Церкві в Україні - це
справа Матері-Церкви.
Московський патріарх: Надання
автокефалії Церкви в Україні є
питанням
не
тільки
Константинопольської Церкви, але
справою,
яке
стосується
всього
православ’я, а отже, і нашої Церкви.
Вселенський
Патріарх
нагадав
патріарху
Московському
та
митрополиту Іларіону, що вони не
можуть
відвідати
Україну,
а
священнослужителі не згадують ім’я
Кирила на літургії. «Хіба це не викликає
занепокоєння? Чи це не є чітким
доказом того, що ви небажані в
Україні?» - запитав Вселенський
патріарх.
«Ви стверджуєте про відношення

українського народу до мене або
теперішньої
політичної
сили?
Я
вважаю, що це два різних аспекти.
Політична сила, яка має підтримку 8%
населення, сьогодні проти мене, а
православний народ України молиться
та підтримує мене», - відповів патріарх
Московський. «Ті, хто не згадує ваше
Блаженство – це церковні люди, а не
політики», - відповів Вселенський
патріарх.
Спроба принизити Матір-Церкву
У багатьох частинах обговорення
двох
Предстоятелів,
які
подає
orthodoxia.info, присутня радикальна
відмінність Церков щодо тлумачення
історичних подій. Московський патріарх
кілька разів просив організувати
міжнародну наукову конференцію, яка
аналізуватиме та пояснюватиме події,
однак Вселенський патріарх зазначив,
що «такий процес відкладе справу до
грецьких календ».
«Я вважаю, що діалог – більш
вигідний, а ніж помилка, яка зруйнує
єдність
православ'я»
відповів
Московський патріарх, продовжуючи
наступний діалог:
Вселенський патріарх: Єдність та
одностайність порушив не Вселенський
Патріархат.
А
ті,
хто
підриває
авторитет
Константинопольської
Церкви
Матері
та
намагається
принизити її.
Московський патріарх: Ви маєте на
увазі нас, Ваша Всесвятосте?
Вселенський патріарх: Саме так.
Московський патріарх: Тому ми тут,
Ваша Всесвятосте, щоб обговорити з
Вами це питання.
Вселенський патріарх: Ви говорите,
Блаженнійший, що у Вас є мільйони
ваших вірних, що дає Вам політичну
владу. Але скільки цих мільйонів були
хрещені? Скільки з них ходять на
богослужіння? Для Православ'я ніколи
чисельність не була критерієм. Але
критерієм були священні правила,
традиція та канонічний порядок.
Великі розбіжності
Серед речей, які обговорювалися на
зустрічі в Стамбулі, окрім відомого
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права
Константинопольського
патріархату на територію України,
Російська Церква заперечує його як
вищу апеляційну інстанцію, так і право
Константинополя
надавати
автокефалію.
Щодо апеляції, Вселенський патріарх
попросив
Московського
патріарха
надіслати «справу Філарета», який
неодноразово просив розглянути його
справу.
Патріарх Варфоломій посилався на
правила 9 та 17 Халкідонського
Собору, який дав архієпископу Нового
Риму право приймати та розглядати
такі
апеляції.
Проте
патріарх
Московський оскаржує це право.
«У нашому розумінні правила 9 та 17
Вселенського Халкідонського собору
надають право архієпископу Нового
Риму приймати звернення єпископів,
які перебувають під його юрисдикцією.
Якщо я правильно пам'ятаю, Педаліон
саме так інтерпретує ці правила. І ми
повинні разом обговорити це питання»,
- відповів патріарх Кирил.
Що
стосується
автокефалії,
то
патріарх Кирил висловив позицію
Російської Церкви: «Ми розглядаємо
цю
практику
інакше.
Привілей
Вселенського Патріархату надавати
автокефалію здійснюється не тому, що
він має цю владу, а тому, що помісні
православні церкви були створені в
межах
юрисдикції
Вселенського
патріархату. Україна є частиною
території Російської Церкви».
Брехня
митрополита
Волоколамського
Особливо жорстким був Вселенський
патріарх щодо митрополита Іларіона,
якого звинуватив перед патріархом
Кирилом у ворожості по відношенню до
Вселенського
патріархату
та
систематичній брехні проти нього.
Патріарх Варфоломій був дуже
суворим,
особливо
з
приводу
нещодавнього інтерв'ю митрополита, в
якому
той
натякав
на
підкуп
Вселенського патріархату.
«Ви
заявили,
що
Президент
Порошенко
підкупив
Вселенський

Патріархат. Я Вас прямо запитую: чи
можете ви це довести? Якщо ви не
можете довести це – ви хулите МатірЦеркву, і будете під її прокляттям» сказав
патріарх
митрополиту,
продовжуючи, що «Це не можна
вибачати,
коли
Ви
навмисно
брешете...».
Митрополит відповів, що в своєму
інтерв'ю він не згадав ім'я Порошенко.
«Я сказав, що розкольники, які
відвідують Вселенську патріархію, як
нам в Росії відомо, приїжджають не з
порожніми руками». Тоді Вселенський
Патріарх йому відповів: «Все з Вами
зрозуміло».
Цей
інтенсивний
діалог
було
перервано Патріархом Московським,
який попросив Патріарха Варфоломя
оточити єпископа Іларіона любов'ю,
але відповідь Вселенського Патріарха
була остаточною.
«Його Преосвященство зробив це не
один раз, а постійно був агресивний та
ворожий
до
Матері-Церкви
Константинопольської. Я прошу вас
покарати його, щоб він поводився
відповідно до свого сану, тому що він
заподіює вам шкоду».
Ми повинні розвивати відносини з
Ватиканом і підтримати його в
питанні щодо педофілії
Особливо цікавою є заява Патріарха
Кирила з питання міжхристиянського
діалогу.
Російський
предстоятель
зазначив у розмові з Вселенським
патріархом, що у його Церкви немає
ніяких питань щодо діалогу з Римокатолицькою церквою, підкреслюючи,
що ці відносини «повинні розвиватися і
розширюватися», і додав, що немає
такого зустрічного бажання з боку
протестантів,
і
висловив
свої
застереження з приводу подій у них,
особливо рукоположення жінок і
гомосексуалістів.
Треба відзначити, що Московський
патріарх роз'яснив свою позицію щодо
скандалів з педофілією, які є одними з
найбільш
серйозних
питань
для
Римсько-католицької Церкви.
«Криза, яку переживає сьогодні Римо-
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католицька
Церква,
і
зусилля,
спрямовані на її знищення, всі ці
фантазії про педофілію турбують і
нас», сказав Патріарх Кирил та додав,
що «різні твердження, згідно яких
нібито тридцять років тому якийсь
єпископ щось таке робив, без жодних
доказів, завдає шкоди Церкві і створює
дуже
хворобливу атмосферу. Ці
претензії,
ці
звинувачення
є
катастрофічними,
і
ми
повинні
підтримувати братів католиків і заявити
про нашу з ними солідарність».
Уточнений та адаптований переклад з
грецької Cerkvarium.

На що розраховує МП,
оголосивши «Мінську
схизму»
а) На мобілізацію інших Помісних
Церков
проти
Вселенського
Патріархату і його рішення.
б) На фінансовий тиск через втрату
доходів, які російські паломники (в т.ч.
мільйонери і мільярдери) приносили на
Афон.
1. Від 2016 р. було ясно видно, що
РПЦ прагне зібрати навколо себе
коаліцію Церков - як противагу
Вселенському
Патріарху.
Коаліція
виявилася слабка і мало ефективна, бо
її учасники були не стільки вірними
Москві, скільки діяли разом з нею через
свої власні інтереси. З 14 запланованих
учасників Собору на Криті Москву
підтримали лише 3, тож вона від
початку опинилася в меншості.
Протягом
літа
2018
р.
після
паралельних дипломатичних візитів
переговорників
від
МП
і
від
Константинополя у Помісні Церкви з
приводу
української
автокефалії
виявилося, що максимум, на який може
розраховувати Московська патріархія це заяви про «глибоку стурбованість».
Після
провального
візиту
Московського
патріарха
до
Вселенського,
після
призначення
Екзархів у Київ та реакції Синоду РПЦ з

частковим розірванням відносин двох
Патріархатів - знову ж таки, реакція
Помісних Церков була стриманою,
навіть найближчі до МП - обмежилися
«глибокою стурбованістю», ЖОДНА
Помісна Церква не ухвалила рішень
слідувати прикладу РПЦ і почати
розрив відносин з Константинополем.
Тож розрахунок на те, що зараз
Москва таки зможе сколотити якусь
анти-Константинопольську коаліцію лише
марення,
яке
виглядає
реальністю хіба що з московських
вікон.
В нинішніх умовах очевидно, що
змусити Константинополь відступити
Москва вже не здатна, адже йдеться
про майбутнє і авторитет самого
Вселенського Патріархату: відступивши
він поховав би одне й інше. Тож
розрахунок на «коаліцію» та що вона
змінить ситуацію на користь РПЦ марний.
2. Монастирі Афону знаходяться у
прямому підпорядкуванні Вселенського
Патріарха. Отже Синод РПЦ своїм
рішенням
заборонив
усім
своїм
мирянам і духовенству їздити туди.
При чому для преси було кілька раз в
коментарях офіційними особами МП
підкреслено цей момент - і не
випадково.
Відомо,
що
низка
афонських
монастирів,
в
першу
чергу
Пантелеймонівський
(пов‘язаний
з
РПЦ) та Ватопед, відіграють важливу
роль для «афонітів» - vip-паломників з
Росії, чиновників високого ранку та
інших багатіїв, що шукають там
«ексклюзивної духовності». Таким був,
до речі, і Янукович (через санкції він не
може тепер в’їхати до Греції) та є низка
осіб з його оточення.
«Афоніти»
дотепер
приносили
монастирям, які вони відвідували,
чималі
пожертви,
обчислювані
десятками
мільйонів
євро.
Тож
забороняючи вірянам МП паломництва
на Афон Синод РПЦ розраховує на те,
що
зменшення
таких
значних
надходжень змусить монастирі Афона
виступити
проти
Вселенського
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Патріарха.
Не слід також забувати і про скандал,
який виник не так давно, коли влада
Греції офіційно видворила російських
дипломатів, а низку структур РФ
звинуватила
в
систематичному
втручанні у внутрішні справи країни йшлося, зокрема, про підкуп Москвою
грецьких архієреїв та провідних осіб з
Афону.
Розрахунок МП на цей важіль впливу
- теж провальний, адже греки давно
вже занепокоєні розростанням впливу
Росії на Афоні. Вони не хочуть
повторення
ситуації
столітньої
давності, коли у себе вдома, через
тотальну російську присутність, вони
були часто не як господарі, а як гості чи
підлеглі.
Також і Греція, попри прихильне
ставлення до Росії та особисто Путіна і
в суспільстві, і в урядових колах, буде
турбуватися в першу чергу про свої
інтереси, які полягають у мирі й
стабільності на Балканах, що може
бути забезпечене лише входженням
усіх країн регіону в НАТО і ЄС. Росія ж
всіляко підриває цей процес, провокує
протистояння - тим самим вступаючи в
пряму
конфронтацію
з
Грецією,
змушуючи її до жорсткої протидії.
Отже так само, як розрахунок
Московського патріарха, що 31 серпня
він зможе «домовитися» щодо України
був провальним - так провальною є і
обрана
Синодом
РПЦ
стратегія
самовідлучення.
Відмова Кремля від пармезану і
прошутто - не змусила Європу
відступити від санкцій за агресію в
Україні. Тим більше не змусить
відступити Вселенського Патріарха
відмова
кремлівських
бронз
від
паломництв на Афон.
https://www.facebook.com/yevstr/posts/1851254864922789

Патріарх Філарет взяв
участь у Молитві за Україну
на Софіївському майдані

14 жовтня 2018 року, в день свята
Покрови Божої Матері, Святійший
Патріарх Київський і всієї Руси-України
Філарет, на майдані перед Софіївським
собором, взяв участь у подячному
молебні за благодіяння, які Бог подає
Україні та Православній Українській
Церкві.
Його
Святість
супроводжували
Патріарший
намісник,
митрополит
Переяславський
і
Білоцерківський
Епіфаній,
митрополит
Луцький
і
Волинський
Михаїл,
архієпископ
Вишгородський Агапіт, архієпископ
Дрогобицький і Самбірський Яків,
єпископ Васильківський Лаврентій,
духовенство та численні віряни.
На
молебні
було
присутнє
керівництво держави на чолі з
Президентом Петром Порошенком,
якого
супроводжувала
дружина
Марина. Приєдналися до події і
представники українських Церков і
громадських
організацій,
військовослужбовці,
політики,
діячі
культури
та
велика
кількість
небайдужих громадяни.
На початку заходу були виголошені
урочисті слова та вітальні промови.
Після виступу Глави держави до
присутніх звернувся Предстоятель
Київського Патріархату:
“Вельмишановний Петро Олексійович
Порошенко,
Президент
України,
шановна наша влада, дорогі захисники
Вітчизни, дорогі браття і сестри. Я
від імені нашої Церкви Київського
Патріархату поздоровляю вас зі
святом Покрову Божої Матері, Днем
захисника України, а найбільше, з
одержанням перемоги в отриманні
автокефалії
Української
Церкви.
Отримання автокефалії Української
Церкви – це епохальна перемога, яку
ми отримали протягом 1030-ти років
існування Православної Церкви на
нашій землі.
Боролись довго, жорстоко, багато
хто віддав життя, а автокефалії не
мали. І нарешті Господь створив
умови такі, що іншого шляху, як
дарувати Україні автокефалію – нема.

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США 19-жов-18 Рік XX Число 386 c. 12

Тому
ми
вдячні
насамперед
Вселенському Патріарху Варфоломію
за його мужність, тому що ви знаєте,
які козні Москва направляє проти
Вселенського Патріарха. Ми вдячні
нашому Президенту, тому що завдяки
його мудрості і силі волі ми маємо
автокефальну Українську Церкву. Але
не тільки Президент працював у
цьому напрямку, вся Україна боролась
за те, щоб Вселенський Патріарх
надав автокефалію Українській Церкві.
Але
початок
боротьби
за
автокефалію поклали ми на Соборі 1-3
листопада 1991 року. Тоді ми
прийняли
рішення,
що
нас не
задовольняє
“самостійність
і
незалежність в управлінні”, які були
надані Московським Архієрейським
собором нашій Церкві. Чому не
задовольняє? А тому що ми стали
незалежною Державою 24 серпня 1991
року. І через декілька місяців ми
прийняли таке рішення: в Україні
повинна бути автокефальна Церква.
Ось з того часу почалася боротьба
проти мене, як ініціатора цієї
автокефалії. Але я знав, що це
московська неправда, та неправда,
яку вони застосовували не тільки по
відношенню до мене, а й по
відношенню до всіх, хто боровся за
незалежну Україну і за автокефальну
Церкву. І ми, незважаючи на протидію
Москви, незважаючи на зраду, яку ми
витерпіли,
ми
стояли
за
автокефалію. Тепер ми отримуємо
те, чого ми хотіли. Вселенський
Патріарх надає нам автокефалію. Яке
це має значення для України?
Величезне значення! Без незалежної
Церкви, незалежної держави не може
бути. І ця війна, яка іде на сході, іде
тому, що тут є п'ята колона, яка
підтримує Росію, підтримує Путіна.
Тому ми і наполягаємо, щоб в Україні
була одна Українська Церква. Не три,
а
одна:
помісна
автокефальна
незалежна, яка буде служити своєму
народу. Ми раді тому, що патріотичні
Церкви підтримали нашу армію.
Сьогодні ми можемо пишатися нашою

армією, бо вона боєздатна і може
захистити нашу землю. Невипадково
в Москві переполох – збирають раду
безпеки.
А що трапилося? А
трапилось те, що Вселенський
Патріарх хоче утворити в Україні
автокефальну Церкву. А причому тут
рада безпеки Росії? Значить, це має
значення? Має!
Тому
ми
особливо
повинні
наполягати не тільки прийняти
рішення
про
автокефалію,
а
створити автокефальну Церкву. Бо
сьогодні ми ще не з'єднані, ми ще різні,
а нам треба бути єдиними, однією
силою, однією Церквою, а не трьома
Церквами.
І
ми,
як
досягли
автокефалії,
так
досягнемо
і
об'єднання всіх православних Церков в
одну, незважаючи на те, що протидії
будуть, і ми передбачаємо ці протидії.
Але нехай вороги наші знають, що ми
і тут переможемо, і створимо одну
Українську Православну Церкву на чолі
з Київським Патріархом. Бо багато
хто думає, що а може не Патріарх, а
Митрополит?
Ні!
Ні!
Україна
достойна
мати
свого
главу
Патріархом. Іншого ми не хочемо
знати.
В цей урочистий день, коли ми
святкуємо Покров Божої Матері, ми
відчуваємо, що Божа Матір завжди
покривала український народ. Вона
допоможе нам і нашого ворога на сході
подолати. І ми знаємо, не віримо, а
знаємо, що перемога незабаром. Ще
хочу подякувати особливо нашим
воїнам, які показали таку любов, про
яку сказав Господь Ісус Христос, що
немає ніхто більшої любові, як хто
душу свою покладе за друзів своїх. А
скільки тисяч кращих синів і дочок
України віддали своє життя за нашу
волю? І ми не даремно в Гімні співаємо:
“Душу й тіло ми положим за нашу
свободу”. Ми дійсно покладаємо і душу,
і тіло за нашу свободу. Покладаємо
тому, що з нами Бог, а з нами Бог,
тому що з нами правда.
Ядерну зброю віддали? Хто віддав із
ядерних держав свою ядерну зброю
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крім України? Про що це свідчить?
Про миролюбність. І що, Господь не
бачить нашу миролюбність? Бачить.
А раз бачить, то і захистить, і
захищає. Тому – Слава Україні!”
По закінченню виступів відбувся і сам
подячний молебень, за яким співав хор
Київської православної богословської
академії.

Natalie Jaresko
https://www.facebook.com/natalie.jare
sko/posts/10156881966896812
“After a three-day synod last week, the
Istanbul-based spiritual leader of the
Eastern Orthodox Church took a
momentous step. Ecumenical Patriarch
Bartholomew of Constantinople said he
intended to grant a breakaway church in
Ukraine full recognition, or autocephaly,
removing it from control of the Russian
Orthodox church in Moscow. The Russian
church has signalled it might respond by
breaking with Istanbul — potentially the
biggest rupture since the Great Schism
between Eastern Orthodoxy and Roman
Catholicism in 1054.
The Russia-Ukraine church split is a
geopolitical rift, too. It further undermines
Moscow’s attempts to keep Kyiv within its
political orbit, and to re-establish influence
across the former Soviet Union. It hits at
president Vladimir Putin’s concept of a
broader “Russian World” spanning the
supposedly brother nations of Ukraine
and Belarus, united in part by Orthodoxy.
It marks another unintended reversal,
stemming from Russia’s move, after
Kyiv’s pro-western revolution in 2014, to
annex Crimea and instigate a separatist
conflict in east Ukraine.
The Moscow patriarch was given the
power to ordain the orthodox church’s
head in Kyiv in 1686. But a breakaway
Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv
Patriarchate was formed in the 1990s
after the Soviet collapse. Its ranks have
swelled since 2014, fuelled by anger in

the Kyiv church over Russian orthodoxy’s
failure to condemn the east Ukraine
bloodshed that has cost 10,000 lives.
Indeed, Orthodox Russian businessmen
and officials played a role in fomenting
the conflict.
When Bartholomew grants autocephaly
to the Kyiv church in November as
expected, Ukrainian independence will
receive a powerful boost. So, too, may
the prospects in elections next May of
President Petro Poroshenko, who has
championed Kyiv’s religious freedom. His
support has been languishing in single
digits with Ukrainians yet to see living
standards recover after the economic
downturn caused by Moscow’s military
intervention.
The blow to his Russian counterpart is
arguably even bigger. Mr Putin has coopted the Moscow church in efforts to
rebuild Russian statehood and restore the
country to great power status. In recent
years, as nationalist populism has risen in
Europe, he has used the church to project
an image of Russia as a bulwark of
“traditional” values.
Losing the Ukrainian patriarchate will
diminish Russia’s weight in eastern
Orthodoxy, and hence Moscow’s 500year-old claim to be the “Third Rome”
since the fall of Constantinople to the
Ottomans. It will also demonstrate the
extent to which Mr, Putin’s actions have
backfired by driving a wedge between
Ukrainians and Russians.
What makes the moment particularly
perilous is that it coincides with a steep
fall in the Russian president’s approval
rating after unpopular pensions reforms
that raised the retirement age. Kyiv and
western capitals fear Russia might again
send special forces into Ukraine, to
barricade churches loyal to Moscow and
prevent them shifting to the Kyiv
patriarchate,
leading
to
potential
bloodshed. Kurt Volker, the US special
representative for Ukraine, warned last
week that any such violence would be
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“tragic”.
Mr. Putin’s popularity at home soared
after the Crimean annexation. The
weakness of the Russian economy might
prompt Kremlin strategists to try a similar
manoeuvre again. Given the longer-term
harm it is now clear that the 2014
intervention did to Mr. Putin’s neoimperial project, however, any attempt to
impinge on Ukraine’s religious freedom
would be even more misguided — and
dangerous.“

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ
ОСВЯТИВ ХРАМ
21 вересня 2018 року, в день свята
Різдва Пресвятої Владичиці нашої
Богородиці
і
Приснодіви
Марії,
Патріарх Київський і всієї Руси-України
Філарет
благословив
початок
діяльності парафії та звершив першу

Богослужіння прикрашав майстерний
спів хору Свято-Андріївського собору
під керівництвом Тараса Руденка.
Після причастя мирян Патріарх
Філарет звернувся до присутніх із
словом проповіді на тему свята.
За розбудову помісної Української

Божественну
літургію
в
СвятоМиколаївському храмі м. Вадсворт
штату Огайо.
Перед богослужінням Святійший
Владика
прочитав
молитви
на
освячення приміщень храму та окропив
їх свяченою водою.
Предстоятелю
Української
Православної
Церкви
Київського
Патріархату співслужили митрополит
Переяславський
і
Білоцерківський
Епіфаній, архієпископ Чернігівський і
Ніжинський Євстратій, член Вищої
церковної
ради
УПЦ
Київського
Патріархату протоієрей Олександр
Трофимлюк,
настоятель
СвятоТроїцького храму м. Норт Роялтон
протоієрей
Роман
Загурський,
настоятель
Свято-Миколаївської
церкви м. Вадсворт протоієрей Олег
Шутак та клірик Свято-Андріївського
кафедрального собору м. Блумінгдейл
священик Михайло Лещишин.

Православної Церкви в США Святіший
Патріарх
відзначив
церковними
нагородами тих, хто сприяв організації
відкриття нової парафії в Огайо:
орденом святого великомученика Юрія
Переможця – протоієрея Романа
Загурського, а орденами святителя і
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чудотворця Миколая – настоятеля
храму протоієрея Олега Шутака та
голову управи парафії Олександра
Зайцева.
Завершилося богослужіння співами
многоліття та духовного гімну України.
Текст – прот. Олександр Трофимлюк
Фото - Alex Fedorchuk
23 вересня 2018 року Святійший
Патріарх Київський і всієї Руси-України
Філарет звершив Божественну літургію
в Свято-Троїцькому храмі м. Норт
Роялтон штату Огайо.
Із запашним короваєм Предстоятеля
помісної Української
Православної
Церкви Київського Патріархату зустрів
голова управи Олександр Барков, а
настоятель храму протоієрей Роман
Загурський
запросив
Архіпастиря
очолити богослужіння.
Святійшому Владиці співслужили
митрополит
Переяславський
і
Білоцерківський Епіфаній, архієпископ
Чернігівський і Ніжинський Євстратій,
член Вищої церковної ради УПЦ
Київського
Патріархату
протоієрей
Олександр Трофимлюк, настоятель
Свято-Троїцького храму м. Норт
Роялтон протоієрей Роман Загурський,
настоятель
Свято-Миколаївської
церкви м. Вадсворт протоієрей Олег
Шутак, настоятель Свято-Троїцької
церкви м. Парма протоієрей Петро
Акружну, клірик Свято-Андріївського
собору священик Михайло Лещишин та
протоієрей Василь Шайда з Детройта.
Богослужіння прикрашав спів хору
Свято-Андріївського
кафедрального
собору
м.
Блумінгдейл
під
керівництвом Тараса Руденка.
Зі
словом
проповіді
на
тему
євангельського читання до присутніх
звернувся Святіший Патріарх.
Після літургії на честь приїзду
Патріарха Київського і всієї РусиУкраїни Філарета та в ознаменування
1030-ліття хрещення України та 100ліття
Православної
Церкви
в
Сполучених Штатах Америки було
влаштоване святкове прийняття та
концерт. До святкувань приєдналося
духовенство
Пармської
єпархії

Української Греко-Католицької Церкви
на чолі з правлячим архієреєм
Богданом Данилом та єпископомемеритом Робертом Москалем, а також
пастор української баптистської церкви
«Нове життя» Федір Дежнюк.
За заслуги з розбудови СвятоТроїцького
храму
Його
Святість
відзначив
церковними
нагородами
активних парафіян, зокрема орденом
Христа Спасителя був нагороджений
меценат Олександр Сас, орденом
рівноапостольного князя Володимира
ІІІ ступеня – голова управи Олександр
Барков,
орденом
святої
великомучениці Варвари – голова
Українських
злучених
організацій
Марта Ліщинецька-Келлегер.

Глава держави: Томос – це
фактично ще один Акт
проголошення
незалежності України
Президент
Петро
Порошенко
наголосив на важливості посилення
єдності в нашій країні та підкреслив, що
сприятиме цьому створення Єдиної
Помісної Православної Української
Церкви. При цьому він зазначив, що
екзархи Вселенського Патріарха, які
прибули до Києва, вже повідомили, що
процес надання автокефалії Україні
виходить на фінішну пряму.
«Сказали це публічно. Я не знаю,
коли саме ухвалять Томос і коли його
привезуть до Києва. Але точно
впевнений, колесо цієї історії ми
розкрутили так, що повернути назад
його вже ніхто не зможе», - наголосив
Петро Порошенко під час виступу у
Верховній Раді з Посланням «Про
внутрішнє та зовнішнє становище
України в 2018 році».
Президент нагадав, що ще сто років
тому
питання
автокефалії
було
поставлене
на
порядок
денний
державним
проводом
Української
Народної Республіки. 27 років тому
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Україна відновила свою боротьбу за
автокефалію,
але
«вирішальними
стали останні чотири роки спочатку
тихої і кропіткої, а тепер вже публічної
дипломатії, в тому числі із вашою,
шановні народні депутати, допомогою».
«Як і велить Святе Письмо, ми з вами
точно не будемо поклонятися чужим
богам. І у внутрішні справи церкви не
буде втручатися держава, особливо
іноземна держава. Чому вони так
б’ються за це? Бо імперія втрачає один
із останніх важелів впливу. Томос – це
фактично ще один Акт проголошення
незалежності
України»,
сказав
Президент.
«Для нас власна церква – гарантія
духовної свободи. Це – запорука
суспільної злагоди», - додав він.
Президент
підкреслив,
що
він
гарантує, що держава поважатиме
вибір тих, хто вирішить залишитися в
тій церковній структурі, яка зберігатиме
єдність з Російською православною
церквою.
«І називати її так само і будемо для
того, щоб полегшити розуміння. Але в
той самий час я гарантую, що держава
захистить, і не треба їх лякати, права
тих
священиків
і
мирян
УПЦ
Московського
патріархату,
які
добровільно приймуть рішення вийти зпід Москви, щоб разом з іншими
православними творити Єдину Помісну
Православну Українську Церкву», сказав Петро Порошенко.
Президент підкреслив, що значення
Томоса виходить за межі України. «Це
–
падіння
Третього
Риму
як
найдавнішої концептуальної заявки
Москви на світову гегемонію. Тут, на
наших теренах, вирішується і майбутнє
світового
православ’я.
Його
з
росіянами ми теж розуміємо абсолютно
по-різному, і це ще одна з причин, чому
нам з росіянами не по дорозі. У них
церква
–
так
звана
скрепа
авторитарного режиму. А ми як
найбільша православна країна Європи
продемонструємо, як органічно в
одному
національному
організмі
уживаються християнство
східного

обряду і демократія», - зазначив Петро
Порошенко.

Реакція російської духовної
і світської влади свідчить,
що Україна на правильному
шляху – Президент про
рішення Синоду РПЦ
Президент Петро Порошенко під час
зустрічі з екзархами Вселенського
Патріарха в Україні Архієпископом
Памфільським УПЦ в США Даниїлом та
Єпископом Едмонтонським УПЦ в
Канаді Іларіоном ще раз подякував за
рішення
Синоду
Вселенського
Патріархату про надання автокефалії
українській православній церкві.
«В той же час з очевидної подачі
Кремля, керівництва країни-агресора,
повністю від нього залежне російське
церковне начальство заявило про
розрив євхаристійного спілкування з
Константинопольською
Матір’юЦерквою. Впевнений, що така реакція
духовної і світської російської влади і
повністю залежним від російської
влади церковним керівництвом лише
підтверджує, що ми з вами на
правильному шляху», - наголосив
Глава держави.
Президент додав: «І так само як і
Росія зараз протиставила себе всьому
світові в питаннях російської агресії на
сході нашої держави, незаконної анексії
Криму, позиції по Абхазії та Південної
Осетії, позиції по Придністров’ю та
іншому. Так само зараз, на жаль, і
російська церква поставила себе на
шлях самоізоляції і конфлікту з усім
світовим православ’ям».
«Сподівався,
що
цього
не
відбудеться, але ми з вами мали бути
готовими до цього процесу», зауважив він. Президент нагадав, що
майже одночасно з засіданням Синоду
РПЦ, 14 жовтня більше 30 тисяч
українців взяли участь у подячній
молитві на Софійській площі за те, що
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Господь руками Його Всесвятості
дарував автокефалію.
«Думаю, що це як два світи: один – за
мир, один з молитвою Богові, а інший –
за конфлікт, за протистояння. Я твердо
переконаний, що наші з вами зусилля
вдячні і такі, яких потребують зараз моя
країна і мій народ, бо фактично спроба
закрити двері храмів для вірних
українців або навіть для православних
по всьому світові – це точно невдячна і
неправильна
справа,
яку
зараз
намагаються запропонувати РПЦ», наголосив Глава держави.
Він додав: «Може, я не маю цього
казати, але я був дуже розчарований
голосуванням саме двох українських
представників. Впевнений, що ми
маємо шукати мир і саме те, як
пройшло 14 жовтня – День захисника
України, День Покрови, коли українські
політичні сили і весь український народ,
навпаки об’єднався і не піддався на
московську провокацію. Бо вони з
таким нетерпінням чекали, що хтось
буде штурмувати храми, що десь там
будуть якісь бійки. Вони навіть
приготували своїх «тітушок», які мали
виконувати цю роль». За словами
Президента, Господь зробив так, що
все відбулося, відбувається і буде
відбуватись
абсолютно
мирним
шляхом.
«Ми з свого боку будемо робити все
можливе, щоб зусилля щодо створення
єдиної помісної православної церкви
відповідно до рішень Синоду, МатеріЦеркви і Вселенського Патріарха
були зроблені в
належні
терміни,
відповідним
чином
–
мирно
і
відповідаючи очікуванням українського
народу», - резюмував Глава держави.

ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
Цьогорічне відзначення цього свята
традиційно відбулося біля пам'ятника
"Небесної Сотні та Героїв України"
(м.Блумінгдейл,
штат
Іллінойс).
Після
поминальної
молитви
з

промовами виступили Генеральний
консул України в Чикаго Лариса
Герасько,
президент
Українського
Конгресового
Комітету
Америки
(відділення Іллінойс) Ігор Дячун, голова
Спілки Української Молоді (м.Чикаго)
Павло Бандрівський. Серед присутніх
мали честь вітати наших воїнів:
Олександра
Місюру
та
Романа
Гаврильчак. Відзначення свята герої
продовжилося
переглядом
документальної стрічки ‘Rehab’, що
присвячена українським воїнам-героям,
які після отримання важких поранень
під час війни на Сході України
проходили реабілітацію в США.
Дякуємо Голові Парафіяльної ради St.
Andrew Ukrainian Orthodox Church Kyiv
Patriarchate п.Івану Яреську,
який
постійно надає підтримку в організації
цього свята, а також усім тим, хто
приєднався до нас сьогодні.
Слава Україні!
Слава Захисникам України!
Генеральне консульство України в Чикаго

ХРАМОВЕ СВЯТО ГРОМАДИ
СВЯТОЇ ПОКРОВИ В
ЧИКАГО
В неділю 14-го жовтня 2018 року
прот.
Віктор
Полярний
звершув
Божественну Літургію в сослужінні
настоятеля Собору Святої Покрови
прот.
Анатолія
Басараба,
прот.
Ярослава Марикота, прот. Михайла
Плескуна, прот. Бориса Забродського,
ієрей Димитршя Бігуна та диякоа
Бориса
Мецкова.
Після
Літургії
священнослужителі
відправили
подячний молебень до Пресвятої
Богородиці
з
нагоди
історичної
справедливости і подіями сполучені з
процесом
отримання
автокефалії
Української Православної Церкви.
Після божественних відправ,
у
церковній залі, вірні насолоджувалися
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дуже смачними стравами приготовлені
сестрицями Громади Святої Покрови,
як
також
українська
громада

потішалася
дорослих.

Окупанти, які вбили 10
тисяч людей, не є
проблемою для УПЦ (МП), Олександр Палій

створено потужний центр суспільної
легітимності, і Москва вже не зможе
використовувати віру та Церкву як
прикриття для своїх підступних намірів.
Про це на телеканалі ZIK заявив
політолог Олександр Палій.
Як повідомлялося, Священний синод
УПЦ МП вимагає, щоб екзархи,
призначені
Константинопольським
патріархом,
покинули
«канонічну

Для УПЦ МП не є проблемою
окупанти, які вбили 10 тисяч людей,
для них є проблемою два екзархи.
Після надання Томосу в Україні буде

виступами

дітей
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та

територію» УПЦ МП. Відповідна заява
була оголошена після засідання, яке
відбулося 25 вересня в КиєвоПечерській Лаврі.
Відповідаючи на запитання, про що,
на його думку, свідчить спротив, який
чинить УПЦ МП Томосу й до чого він
може призвести, пан Палій сказав, що
відбуваються колосальні зрушення, які
призведуть до того, що в Україні буде
створено
дуже
потужний
центр
суспільної легітимності.
«Москва
вже
не
зможе
використовувати віру і Церкву як
прикриття для своїх підступних і
нецерковних намірів», – відповів
політолог.
За його словами, заява УПЦ МП
свідчить, насамперед, про крайню
нервозність, про втрату ґрунту під
ногами.
Тобто,
на
переконання
політолога,
вони
зайнялися
самовикриттям.
«УПЦ МП не зверталося до
російських військ, до російського
політичного керівництва, до Путіна
для того,
щоб
вони
вивели
окупантів з території України. Для
них окупанти, які вбили 10 тисяч
людей, поранили 50 тисяч і зробили
біженцями півтора мільйони, не є
якоюсь проблемою, для них є
проблемою два єрархи», – зауважив
Палій.
Пан Палій вважає, що це чітко
показує, наскільки структура, яка
називається Церквою, може втратити
всі церковні підстави для свого
існування.
«Тому що порушення росіянами
заповіді «не вбий, не вкради, не
побажай поля ближнього свого» – це
не є проблемою для УПЦ МП. Є
проблемою візит двох екзархів з того
міста, звідки Україна й наша земля
отримали
християнство»,
–
прокоментував Палій.

Рада передала Андріївську
церкву в користування
Константинополю

Верховна Рада передала Андріївську
церкву
в
безоплатне
постійне
користування
Вселенському
патріархату
для
здійснення
богослужінь і обрядів.
Відповідний проект закону №9208,
внесений президентом 17 жовтня,
підтримали за основу і в цілому 237
депутатів.
Лідер "Радикальної фракції" Олег
Ляшко й один із лідерів "Опозиційного
блоку" Юрій Бойок заявили, що Петро
Порошенко
використовує
питання
релігії для передвиборчої агітації.
Бойко навіть заявив, що за це
розраховуються державним майном.
Але голова Верховної Ради Андрій
Парубій
заперечив
це. За
його
словами, церква на Андріївському
узвозі залишиться
у
власності
держави.
Під час голосування опоненти закону
кричали "В нас є зауваження" і "Є
неособисте голосування". Але спікер
закликав: "Голосуємо… Чорти хай
бісяться, а українські сили голосують
за".
Спершу проголосували лише 216
депутатів, але після повернення
законопроект підтримала достатня
кількість голосів.
У документі сказано, що Андріївську
церкву передають у користування
Вселенського
патріархату
для
відновлення
зв’язків
із
Константинопольською
Церквою-
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матір’ю, усунення негативних наслідків
втручання Росії у життя українського
православ’я і "протистояння загрозам
для національної безпеки, викликаним
таким втручанням".
Також метою цього кроку названо
"створення передумов для об’єднання
української православної спільноти і
всього суспільства, визнання помісної
православної церкви в Україні світовим
православ’ям й усунення підстав для
дискримінації віруючих, що належать
до
неї,
забезпечення діяльності
ставропігії Престолу Святого Андрія".
У законопроекті наголошується, що
Андріївська церква, що "перебуває у
державній власності", є об’єктом
культурної
спадщини,
пам’яткою
архітектури національного значення,
культовою спорудою з комплексу
Національного заповідника "Софія
Київська".
Відтак "використання Андріївської
церкви Вселенським патріархатом
здійснюється
з
додержанням
законодавства про охорону культурної
спадщини".
Закон набуває чинності з дня,
наступного
за
днем
його
опублікування.
Петро
Порошенко зазначив:
"Андріївська
церква
передається
Константинопольському
Престолу
Святого Андрія у користування для
роботи його представництва".
"Ми ще на крок наблизились до мети
– отримання томосу про автокефалію
Православної церкви в Україні", –
додав президент.

Українська Помісна
Православна Церква
Думки стосовно свіжих провокацій від
русо-журналістів "Филарет и Макарий
успели поругаться после Синода
Вселенского
патриархата.
Объединительный Собор оказался под
угрозой", "Раскол для раскольников:
Филарет и Макарий уже разругались".

Непомітно
промайнув
тиждень
відтоді
коли
у
Константинополі
розпочалося чергове засідання Синоду
Вселенської Патріархії, який прийняв
доленосні рішення для Православної
Церкви України. Згідно рішень МатеріЦеркви
Україна
звільнилася від
трьохсотрічного Московського ярма і
найголовніше уперше за сотні, а то і
навіть тисячу років отримала право на
свою законну церковну незалежність –
автокефалію. Від тепер Українську
Церкву до отримання довгоочікуваного
Томосу відділяє лише один останній
крок, що полягає в об’єднані усіх,
донині роз’єднаних, гілок українського
православ’я
в
Єдину
Помісну
Українську Православну Церкву. Все
це викликало неабияку хвилю спротиву
і гніву у Російських можновладців і
церковників і тому вони кинули усі
можливі сили на те аби не допустити
цього об’єднання, використовуючи для
цього усі свої можливі традиційні
засоби. Одним з таких засобів є
пропаганда у підконтрольних ЗМІ, в
яких
подається
недостовірна
інформацію, перекручуються факти, і
вкотре видається бажане за дійсне.
Яскравим прикладом цього стали
безліч публікацій в інтернет-мережі під
кричущими заголовками «Филарет и
Макарий успели поругаться после
Синода Вселенского патриархата.
Объединительный Собор оказался под
угрозой», «Раскол для раскольников:
Филарет и Макарий уже разругались».
Автори цих текстів апелюють до
інтерв’ю
предстоятеля
УАПЦ
Митрополита
Макарія,
яке
він
напередодні дав одному із українських
телеканалів.
У
цьому
інтерв’ю
Митрополит відповідаючи на питання
журналістів про те чи має він
спілкування з Патріархом Філаретом,
заявив що таке спілкування відбулося
14 жовтня на софіївській площі перед
святковим подячним молебнем. Також
владика
поділився
деякими
подробицями цієї розмови, і саме ці
подробиці були всіляко перекручені і
подані у корисній для українських
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ворогів формі і стилі. Тож спробуємо
розібратись що ж насправді сказав
Митрополит Макарій, і що ж дійсно
відбулося на софіївській площі.
Зокрема в інтерв’ю владика Макарій
повідомив, що при зустрічі Патріарх
Філарет сказав, що необхідно провести
об’єднавчий собор і після цього згідно,
слів
владики
Макарія,
між
Предстоятелями двох Церков виникли
деякі непорозуміння щодо статуту і
назви
Єдиної
Церкви.
Варто
відзначити, що дійсно згідно слів
митрополита Макарія, ієрархи не
знайшли взаємної згоди щодо цього
питання
і
навіть
більше
того
залишились на своїх позиціях. Але це і
недивно, адже такі рішення не можуть
вирішитись у такій неформальній
обстановці
і
за
таке
коротке
спілкування. Для цього і потрібен
собор, на якому би зібрались усі
єпископи і обрали із усіх існуючих
позицій єдиновірне і найкорисніше для
майбутнього Єдиної Православної
Церкви. Про це сказано навіть і у
Біблії, в якій написано що повинні бути
мiж вами i суперечки, щоб виявилася
серед вас істина.
Друге на чому спекулюють вороги,
що нібито Патріарх Філарет зі злобою
говорив про майбутній статут Церкви і
взагалі що ця розмова приголомшила
митрополита Макарія і як висновок,
вони нібито «вже» посварились.
Можливо
і
дійсно
розмова
супроводжувалась певними емоціями,
але
ж
ніякої
сварки
між
Предстоятелями Церков не було. І
свідками цього були більше тридцяти
тисяч українців, які зібралися у цей
день біля Святої Софії, безліч
операторів, працівників охорони та й
нарешті і самі священнослужителі,
котрі були присутні під час цієї
розмови. Та й власне митрополит
Макарій не заявив у інтерв’ю що між
ними відбулась сварка. Та й самі
Предстоятелі це спростували своєю
спільною молитвою за українській
народ, за українських воїнів і нашу
скору спільну перемогу.

І останнє про що говориться у цих
публікаціях, це те що нібито собор
тепер під загрозою. Але митрополит
Макарій у своєму інтерв’ю цього ніяк
не озвучив, як і не заявив він про це у
своєму слові на софійській площі.
Взагалі варто відзначити, що їх
урочисті промови засвідчили, що саме
таких єпископів потребує Український
народ і майбутня Єдина Помісна
Українська Церква. Адже в їх словах
не було ані краплі злоби, а були
переповнені християнською любов’ю,
тою любов’ю яка загорілася у серцях
всіх тих, хто стояв перед ними, і які
виявили
її
у
своїх
щирих
багаторазових оплесках. Згадуючи ці
натхнені слова незламного духом
борця за незалежність Української
Церкви Патріарха Філарета і такі щирі і
відверті слова Митрополита Макарія
вкотре переконуєшся, що ніякої сварки
навіть не може бути, як не було її на
софійському майдані і з впевненістю
можна сказати, що вже не буде ні на
об’єднавчому соборі ні в майбутній
Єдиній Українській Церкві і Державі.
Тому не варто вірити подібним
публікаціям, котрі намагаються лише
посіяти смуту і розбрат як між
пересічними прихожанами так і самими
Предстоятелями поки що роз’єднаних
Українських Церков.

Єпископ Макаріос
Христопольський,
помічник Патріарха
Варфоломія
Рішення про автокефалію України
було складним. Томос – другий
крок, і це не так важко.
Єпископ
Макаріос
Христопольський
–
помічник
Вселенського
Патріарха
Варфоломія, постійний професор
Патріаршої
академії
Криту
і
запрошений
професор
богословського факультету одного
з
вишів
Естонії
та
інших
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університетів.
Одразу після закінчення Синоду
Вселенського
патріархату,
який
пройшов у жовтні, Укрінформ направив
свої
запитання
Його
преосвященству Макаріосу – одному з
учених, які готували канонічні підстави
для вересневого Синаксу і наступного
рішення Синоду Константинопольської
церкви. Це перші коментарі офіційного
особи Вселенського патріархату щодо
вже прийнятих рішень.
РОЗГЛЯДАТИ
АПЕЛЯЦІЇ
–
ПРИВІЛЕЙ
І
ВЕЛИЧЕЗНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПАТРІАРШОГО
ПРЕСТОЛУ
- Ваше преосвященство, рішенням
нещодавнього
Синоду
Константинопольського
Патріархату, якщо ми правильно
розуміємо, зняті «анафема» та
відлучення
предстоятеля
Української православної церкви
Київського патріархату Філарета та
глави Української автокефальної
православної
церкви
(УАПЦ)
Макарія. Рішення цього питання є
остаточним,
чи
воно
буде
переглядатися у майбутньому?
- Справді, на останньому засіданні
Священного Синоду Вселенського
Патріархату були вивчені питання
апеляцій «екліту» (право верховного
церковного
суду
заслуховувати
справи, щодо яких подана апеляція –
прим. перекл.) Філарета Денисенка та
Макарія Малетича, і єпископів та
духовенства, які до них належать.
Після ретельного вивчення цих вимог
було
вирішено
повернути
обох
позивачів, а також єпископів, кліриків і
мирян, які до них належать, у
канонічне поле. Це означає, що
відтепер
Філарет
і
Макарій
є
канонічними ієрархами Церкви і мають
канонічний архієрейський сан. Те саме,
звичайно, стосується і їх інших
єпископів, духовенства та мирян, які
приймали від них священні обряди.
- Оскільки ми не дуже добре
розбираємося в цих термінах, чи
можете ви пояснити нам – що

означає «апеляція «екліта»?
- Йдеться про привілеї, а також про
величезну
загальноцерковну
відповідальність, яка була надана
Константинопольській
Церкві
IV
Вселенським Халкідонським Собором
451 року. Правило 9 і 17 цього Собору
визначають, що, якщо якийсь єпископ
або клірик буде судимий його
митрополитом або місцевим Синодом,
і
буде
вважати
це
рішення
несправедливим, у такому разі він
може
законно
звернутися
до
Патріаршого
Престолу
Константинополя, який зі свого боку
зобов'язаний
переглянути
дане
питання і прийняти остаточне рішення.
Цей
привілей
Вселенського
Патріархату незліченну кількість разів
в історії був застосований щодо
єпископів
інших
Патріархій
і
Автокефальних церков. У деяких
випадках Вселенський
Патріархат
вирішував на користь заявника, у
деяких інших випадках він виносив
рішення
проти
нього,
тобто
погоджувався з рішенням органу
церковної влади, у відомстві якої
перебував позивач, і у певних
випадках Патріархат ухилявся від
прийняття рішення.
У
1663
році,
наприклад,
на
Константинопольському Соборі, який
проходив за участю всіх Східних
Патріархів, і був зібраний для розгляду
питань богословського, літургійного та
канонічного
змісту,
порушених
Московським
Патріархатом,
було
розглянуто, серед іншого, і питання
«екліту». Московська Церква порушила
тоді питання про те, чи належить
Патріаршому
Престолу
Константинополя право суду щодо
інших Церков, і чи ним виноситься
остаточне рішення щодо будь-якої
церковної справи. Східні Патріархи
письмово
висловили
визначення
Православної Церкви з питання про
«екліт». У відповідному посланні, яке
було відправлене Російській Церкві, і
яке через його важливість було
названо «Томосом», ними одностайно
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стверджується, що «питання всіх
Церков
для
кінцевого
судового
розгляду
подаються
в
Константинополь і ним приймається
остаточне рішення». Саме це було
зроблено
і
зараз.
Вселенський
Патріархат застосував своє канонічне
право, вивчив відповідні звернення
Філарета і Макарія і вирішив, що на
благо Церкви і українського народу,
оскільки
відсутні
догматичні
відмінності, має відновити в сані
єпископів, підданих покаранню.
МОСКОВСЬКА
ЦЕРКВА
НЕОБҐРУНТОВАНО
ПЕРЕРВАЛА
РОБОТУ КОМІСІЇ З РОЗГЛЯДУ
АПЕЛЯЦІЙ З УКРАЇНИ
- Чи викликало це рішення
Вселенського
Патріархату
заперечення під час проведення
Синоду, чи воно було одностайним?
- Святійший Патріарх Варфоломій не
приймає швидких і поверхневих
рішень. Хоча це рішення було
прийнято на останньому Синоді,
Вселенський
Патріархат
протягом
багатьох років вивчав ці питання.
Достатньо прийняти до уваги, що
Філарет подав Святійшому Патріарху
Варфоломію шість апеляцій «екліту».
Також кілька років тому була створена
спільна комісія з ієрархів Вселенського
Патріархату та ієрархів Російської
церкви для вивчення церковного
розколу в Україні. На жаль, Московська
церква необґрунтовано перервала
роботу
цієї
комісії,
і
відтоді
відповідальна
за
те,
що
не
прикладалися жодні зусилля до
вирішення цієї проблеми. Однак у
розумінні Ієрархів нашої Патріархії
визріла необхідність розгляду апеляції
«екліта»
Філарета.
Патріарх
Варфоломій виніс його на розгляд
Синоду в потрібний час. Не тільки не
виникло жодних заперечень, але
навпаки, – з великою рішучістю та
участю було прийнято одностайне
рішення.
ДАЄШ ДРУГИЙ ШАНС І ЧЕКАЄШ З
МОЛИТВОЮ
- Виявилося, що у випадку України

анафема була використана як засіб
(інструмент) більше для політичних
цілей, ніж для релігійних. Як ви
прокоментуєте той факт, що канони
використовуються одним братом
проти іншого?
- Я хочу сказати вам насамперед, що
Священні канони існують не для
покарання, а для порятунку. Ми
використовуємо
правила
не
як
інструмент для зміцнення наших
позицій, а з метою здійснення
праведної місії Церкви і на справу
проповіді
Христової.
Крім
того,
церковний досвід показує нам, що у
великих церковних проблемах ми не
маємо бути поспішними у покаранні чи
у помсті. Ми чекаємо і перебуваємо у
молитвах. Вселенський Патріархат має
величезний
досвід
застосування
Священних Канонів. Подивіться, як він
вчинив, коли Московська Митрополія у
1448 році обрала митрополита без
благословення Константинополя. По
суті, Москва була відрізана від
материнської Церкви. Розрив відбувся
у 1459 році з рішенням Помісного
Синоду Росії, яке визначало, що
обрання Митрополита Московського
буде
здійснюватися
Помісним
Синодом, а не Константинополем.
Цей вчинок екклезіологічно не сильно
відрізняється від того, що зробив
Філарет.
Дивіться,
однак,
як
Вселенський Патріархат поставився до
цього питання, і як Московський
Патріархат.
Якби
тоді
Константинопольська
Церква почала карати, відлучати і
анафемствувати, ми не добилися б
канонічності та єдності, що урочисто
було досягнуто у 1589 році, коли
Святішим
Патріархом
Константинопольським
Єремією
Московська
Метрополія
була
проголошена Патріархатом.
І, щоб ви не думали, що я маю на
увазі тільки Московський Патріархат,
хочу сказати вам, що те саме
відбулося і у випадку з Автокефальною
церквою
Греції.
Коли
вона
відокремилася
від
Вселенського
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Патріархату, ніяких санкцій не було. Те
саме було і у випадку з Болгарською
церквою. Тоді наш Патріархат не
поспішав карати і, як я думаю, вчинив
мудро. Тому, відповідаючи на ваше
запитання, я вважаю, що священні
Канони – це не засоби чи інструменти
влади та сили, як ви сказали, а
інструменти жертовності. Ми не
повинні забувати, до речі, що це
велика справа, коли ти можеш
покарати когось і не робиш цього.
Даєш другий шанс і чекаєш з
молитвою. Вселенський Патріархат
продемонстрував, що він діє саме так,
– розсудливо.
- З офіційного повідомлення
Синоду ми дізналися, що рішення
про
Українську
Автокефалію
прийнято, але ще не дарований
Томос. Чи існують якісь істотні або
процедурні відмінності щодо цього?
- Справді, рішення про автокефалію
України
прийнято.
Це
було
найскладнішим. Томос – другий крок, і
це не так важко. Томос – це
завершення даного рішення, іншими
словами – «засвідчення». У потрібний
час і Томос буде надано. Патріарх
Варфоломій веде справу і зробить все
в свій час.
- В офіційному повідомленні
говорилося про Ставропігію. Що
саме
це
означає?
Може,
за
допомогою
неї
Вселенський
Патріархат хоче створити чернечу
громаду, яка буде представляти
Константинополь в Україні?
Жодні
форми
тиску
чи
властительства не будуть застосовані
з
боку
Константинополя
щодо
Автокефальної Української Церкви, як і
немає втручання з нашого боку у
внутрішнє життя інших Автокефальних
церков. За винятком тих випадків, коли
питання, які виникають, виходять за
межі компетенції Помісної церкви.
Лише у цих випадках Константинополь,
як Головна Церква, на основі прав,
обумовлених священними канонами,
вирішує
виникаючі
проблеми.
Ставропігія буде незалежним від

Автокефальної
церкви
України
органом. Крім того, в Україні, як ви
знаєте,
було
багато
патріарших
Ставропігій,
які
мали
пряме
підпорядкування
Константинополю.
Таким чином,
йдеться не
про
втручання
у
внутрішню
або
адміністративну діяльність Помісної
Церкви, а про відродження старої
традиції, – бути представництвом.
Наскільки
відрізняється
церковна ситуація в Україні від
історичної ситуації в інших Церквах,
в якій вони перебували до того, як
отримали Томос їхньої автокефалії?
І як ця ситуація зміниться після
надання Томосу, знову ж таки,
порівняно з іншими церквами?
- Кожна Помісна церква пройшла свій
власний шлях до отримання своєї
Автокефалії від Константинопольської
Матері-Церкви. У деяких випадках
були такі самі труднощі, як і в Україні, і
знову ж, деякі з цих труднощів були
особливими і одиничними. Загальною
ознакою, яка спостерігається під час
створення майже всіх нових Церков, є
те, що завжди буває звернення, з
тиском або без, з боку політичної
влади, чи то цар, князь, імператор чи
прем'єр-міністр.
Вже зараз, з недавнім рішенням
Вселенського Патріархату, ми бачимо
улікування двох ситуацій з розколу.
Деякі
говорять
про
легалізацію
розколу, однак насправді йдеться про
вирішення
проблеми
розколу
відповідно
до
прикладів
діянь
Вселенських Соборів. Одна річ – це
вирішення проблеми розколу і зовсім
інша річ – легалізація. Ми б узаконили
розкол, якби сказали Філарету і
Макарію: «Ідіть в Православну Церкву і
ми визнаємо вас як патріархів та
архієпископа». Але було не так.
Вселенський Патріархат вчинив згідно
з Канонами і церковним правом. Не з
політичних мотивів, а зі святою
мудрістю. Результати, як ми бачимо,
такі: Патріарху Варфоломію і Синоду
вдалося об'єднати дві розкольницькі
групи, відновити їх у канонічності без

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США 19-жов-18 Рік XX Число 386 c. 25

запитів з боку цих організацій щодо
посад і почестей. Це чимало. Москва
неодноразово намагалася вирішити це
завдання у минулому, але їй це не
вдалося.
Я особисто пережив недавні події у
безпосередній близькості до патріарха,
і
є
свідком
величезних
його
батьківських зусиль
Отже, це те, що зроблено зараз.
Проходячи
свій
шлях,
Помісна
Автокефальна Церква змужніє і
зміцніє. Константинопольська Церква,
знову ж таки, буде поруч і буде її
підтримувати, якщо це буде потрібно, і
якщо
до
нього
звернуться.
Я
впевнений, що на початку будуть
труднощі,
але
зрештою
ми
переконаємося у тому, що всім рухає
добра воля. Я впевнений, що й інші
Церкви
з
часом
визнають
Автокефальну Церкву України.
Я
ВІРЮ,
ЩО
ВСІ
ІЄРАРХИ
ВСЕЛЕНСЬКОГО
ТРОНУ
ОДНОСТАЙНІ В ЦЬОМУ ПИТАННІ
- Чи є у ієрархів Константинополя
готовність
прийняти
нову
Українську Церкву? Ця готовність
продиктована почуттями любові і
братолюбства чи почуттям боргу?
- Насамперед, є ініціатива Патріарха
Варфоломія, і це головне. Український
народ повинен відчувати велику
вдячність до цієї людини. Дозвольте
мені зізнатися, що я кажу, дуже добре
знаючи це, так як я особисто пережив
недавні
події
у
безпосередній
близькості до патріарха, і є свідком
величезних його батьківських зусиль
щодо улікування цієї рани. І він зміг це
зробити. Я вірю, що всі ієрархи
Вселенського Трону одностайні в
цьому питанні. Ми бачимо велику
наснагу і велику участь щодо останніх
подій. Хочу вірити, що і Митрополит
Онуфрій, і його ієрархи з мудрістю
поставляться до нових змін. Коли є
любов і добра воля, тоді всі проблеми
вирішуються. І вони вирішаться.
Процес буде тривати, і зрештою, я
думаю, всі прийдуть до миру та
спокою.

- Ваше Преосвященство, як ви
можете прокоментувати рішення,
прийняті Москвою щодо повного
припинення
спілкування
з
Константинополем?
- Я не хочу судити рішення Церков
або заяви їхніх Предстоятелів. Я не
згоден з тим, що відбувається, з тим,
що деякі здійснюють особисті нападки
навіть щодо Вселенського Патріарха.
Мені не подобається ця тактика, і нам,
як ієрархам Православної Церкви, це
не робить честі. Коли ми хочемо щось
сказати,
потрібно
правильно
застосовувати
наші
церковні
та
канонічні постулати. Духовенство і
народ все розуміють і судять. Я в
жодному разі не недооцінюю інтелект
або розсудливість читачів. Тому я не
буду судити тих, хто каже, що Патріарх
Варфоломій і Синод всупереч Канонам
ухвалили рішення про відновлення
Філарета і Макарія. Я раніше наводив
правила Священних Канонів, які дають
таке право Константинополю. Цього
цілком достатньо, і кожен має право
робити свої висновки. Щодо рішення
Московської Церкви, я не можу
сказати, що воно мені до душі. Думаю,
цим рішенням незадоволені всі. Але,
якщо вони вирішили чинити так, я
поважаю їхнє рішення. Підношу мої
молитви і сподіваюся на те, що
проблеми пізніше будуть подолані і
відновиться євхаристійне спілкування
в Ісусі Христі.
Прошу український народ бути
єдиним і ніколи не забувати про
благодіяння
Великої
Константинопольської Церкви
- Ваше Преосвященство, велике
вам спасибі за вашу любов і ваш
час. Те, що ви нам сказали, було
дуже повчально. Можливо, ви
хочете наостанок сказати щось
нашим читачам?
- Я прошу український народ бути
єдиним. Зберігати чудові українські
традиції та звичаї. Любити нашого
Святійшого Патріарха і молитися про
нього. Молитися про те, щоб не
народжувалися ненависть і злість між
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людьми, а щоб запанували любов і
мир. Прошу український народ ніколи
не забувати про благодіяння Великої
Константинопольської Церкви.
І дякую вам за ваше терпіння.
Ольга Будник, Лана Самохвалова,
Стамбул-Київ

ПОЯСНЕННЯ ПРОЦЕСУ
ОБ’ЄДНАННЯ
ПРАВОСЛАВНИХ
Архієпископ Євстратій Зоря
В інтерв‘ю єпископа Макарія з
Вселенського Патріархату (посилання
у попередньому дописі) вказано на
кілька важливих речей, про які
останніми днями точиться дискусія.
1. Рішення по апеляції прийнято
Вселенським
Патріархатом
не
спонтанно, вивчення справи велося
багато років, в тому числі за участю
РПЦ.
2. Рішення стосується лише визнання
законності сану архієрея як у самого
заявника, так і сану всіх, кого він
рукоположив. Рішення не торкається
питання визнання чи не визнання
посадового звання заявника - адже про
це не йшлося і у самій апеляції.
Таким чином Вселенський Патріархат
демонструє такт, повагу і добру волю не ставлячи ані себе, ані Патріарха
Філарета в не зручне становище.
3. Рішення відкриває шлях до
об‘єднання православних в Україні, і
ця єдина Церква отримає Томос,
вручення якого - «технічне питання»,
адже принципове рішення про статус
автокефалії
ВЖЕ
ПРИЙНЯТЕ.
Автокефалія не дається якійсь з
існуючих юрисдикцій, але всі, хто
перебуває в трьох юрисдикціях тепер
поставлені в рівні умови - немає
«канонічних» і «неканонічних».
4.
Ставропігія
Вселенського
Патріархату
виключно
ПРЕДСТАВНИЦТВО, а не якась

окрема
юрисдикція
в
Україні.
Патріархат не втручається у справи
Автокефальних Церков, і не має
наміру ніяк втручатися в управління чи
життя Української Церкви, а лише
сприяти їй.
Коли хтось береться оцінювати
деталі нинішнього становища Церкви в
Україні, то слід пам‘ятати: вона
знаходиться
в
ПЕРЕХІДНОМУ
ПЕРІОДІ, коли низка розпочатих
процесів ТРИВАЮТЬ.
1. Патріархат. Патріарше достоїнство
для Церкви в Україні було самостійно
проголошене Всеукраїнським Собором
в червні 1990 р. Першим Патріархом
України
був
блаженної
пам‘яті
Мстислав (Скрипник). Після нього УПЦ
КП очолював блаженної пам‘яті
Патріарх Володимир (Романюк), а з
1995 р. - очолює Патріарх Філарет. У
1993-2000 р. в УАПЦ Патріархом був
Димитрій (Ярема).
Отже те, що Українська Церква має
гідність Патріархату - це не чиєсь
одноособове рішення, а соборна воля
Церкви.
За
всіма
зовнішніми
ознаками
Українська Церква не поступається
іншим Патріархатам - давність історії,
число
вірних
та
духовенства,
монастирів та духовних шкіл. І
перевершує автокефальні Церкви, що
не мають статусу Патріархату.
Тож немає жодних логічних підстав
для того, щоби Українській Церкві було
відмовлено в статусі Патріархату.
Російська Церква у 1589-90 рр.
отримала
від
Вселенського
Патріархату одночасно і автокефалію, і
статус
Патріархату,
тому
і
в
українському випадку така можливість
є.
З українського боку Вселенський
Патріархат і Матір-Церква вже не раз
чули відповідну позицію, маючи
можливість її обміркувати. Просити не заборонено, а якщо українська
сторона не буде про це говорити - то
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яка підстава для Матері-Церкви навіть
обмірковувати питання?
Для
утвердження
незалежності
Української Церкви від Московської
важливо, щоби статус Української
Церкви
був
рівноправним
з
Московською, тобто автокефальний
Патріархат. Також в інтересах і самої
Української Церкви, і Вселенського
Православ‘я, щоби Церква в Україні не
перетворилася
на
московського
сателіта, але щоби урівноважувала
ситуацію, повноцінно підтримуючи
Матір-Церкву Константинопольську в
протистоянні
московським
ідеям
«Третього Риму».
Отже якщо ЗАРАЗ немає відповіді від
Вселенського Патріарха щодо статусу
Патріархату для Української Церкви це не означає, що її і не буде! Адже
півроку тому ще не було відповіді і
щодо
автокефалії,
однак
вона
з‘явилася, є твердою та послідовною.
Тож так само, як Українська Церква
наполегливо просила надати визнану
автокефалію - і отримала згоду, так
просить і встановити визнаний статус
Патріархату - і сподівається отримати
згоду Матері-Церкви. Бо хто шукає той знаходить, хто стукає - тому
відчиняють.
А хто чекає, що за нього зроблять
його роботу - може чекати вічність.
2.
Питання
Собору.
Рішення
Вселенського Патріархату, про які
оголошено 11 жовтня - це платформа,
що створює можливість для скликання
Об‘єднавчого Собору. Підготовка до
нього - це ПРОЦЕС, і він не має
відбуватися шляхом обговорення в
медіа чи в мережі, а шляхом прямого
спільного ВІДПОВІДАЛЬНОГО діалогу
ВСІХ СТОРІН, які включені в цей
процес - УПЦ КП, УАПЦ, ієрархів УПЦ
(МП), Вселенського Патріархату та
Української держави. Перші три творять єдину Церкву, Вселенський
Патріархат модерує і спрямовує
процес, а держава забезпечує зовнішні

умови, включно з нейтралізацією
спроб держави-агресора втрутитися у
справу.
Якби
три
українські
юрисдикції ВЖЕ мали повну згоду між
собою - то у нас не було б трьох
юрисдикцій, а була би єдина Церква.
Тож нікому не треба робити вигляд,
що ніби щойно тепер довідалися про
відмінність позицій, та впадати від
цього в паніку!
Слід розуміти, що коли є воля та
бажання досягти результату - єдиної
Церкви, то цей результат буде
досягнутий. І процес єднання НЕ БУДЕ
ЗАРУЧНИКОМ жодних внутрішніх або
зовнішніх сил, які не хочуть, щоби він
довершився. Занадто багато українські
Церква і держава, як і Матір-Церква
Константинопольська, вже приклали
зусиль для успіху справи церковної
єдності - щоби дозволити противникам
процесу зупинити її досягнення.

ДЕ ЗГОДА В СІМЕЙСТВІ...
...БЛАЖЕННІ ТАМ ЛЮДИ...

22 вересня 2019 року на посилості
Громади Святого Андрія Первозваного
сестриці святої Софії
привітали з
днем народження пані Люсю Покотило
та її доньку Мар’яну Покотило
зробивши
маленьку
несподіванку
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накривши стіл смачними стравами та
напитками. прот Віктор Полярний
привітав ювілятів многоліттям.
Завдяки відданої праці сестрицва
Святої Софї при парафії Святого
Андрія наша Громада пишається
успіхами і розквітанням Громади.
Честь і хвала працьовитим і
трудящим сестрицям.

80 років тому в Росії
розстріляли еліту
українства, яка могла
створити вільну від впливу
Кремля країну
У лісовому урочищі Сандармох
убили 300 українців.
Їх, роздягнутих до білизни, з кляпом у
роті уночі вивозили на розстрільний
полігон… Ставили на коліна і
приставляли дуло до потилиці. Так

рівно 80 років тому в російській Карелії
винищували
еліту
українства.
Найяскравіших.
Найталановитіших.
Волелюбних. Цвіт нації.
27 жовтня 1937-го в лісовому урочищі
Сандармох почалися масові розстріли
в’язнів. У рапорті штатного катакапітана
Держбезпеки
Матвеєва:
“Приговор в отношении осужденных
мною приведен в исполнение в
отношении тысячи сто одиннадцати
человек”. Серед них – тіла 300
українців.
Розстріляне
українське
відродження. Серед жертв – Микола
Куліш, Микола Зеров, Лесь Курбас,
Марко
Вороний,
Валер’ян
Підмогильний,
племінник
Грушевського, професор історії Сергій
Грушевський, письменник і міністр
освіти УНР Антін Крушельницький з
обома своїми синами. А ще –
письменники, журналісти, військовики,
священики…
Вони ще могли народити дітей.
Навчити своїх і дітей інших. І збудувати
зовсім іншу Україну. Ніж та –
зросійщена і пригнічена, яку отримали
ми після 74 років Радянського Союзу.
Саме цього боявся Кремль тоді у 1937му і, як бачимо, і тепер.

Слава Ісусу Христу!
Цього
року
Свято-Покровська
громада міста Батурин відзначає
десяту річницю відбудови свого храму.
З благословення Його Святостості
Патріарха Київського і всієї РусиУкраїни Філарета, та значної підтримки
ініціаторам - жертводавцям парафії
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Св.
Андрія
Первозваного
міста
Блумінґдейл Іл. в 2007 році було
розпочато будівництво, а 2008 році
завершено і освячено. З нагоди
напрестольного свята архієрейське
Богослужіння очолить преосвящений
Євстратій єпископ Чернігівський і
Ніжинський, та собор священиків.
Зустріч архієрея о 10 годині 14 жовтня,
храм Покрова Пресвятої Богородиці
місто Батурин.

Лубенському вчительському інституті
(1937–1941).

ПОСМЕРТНЕ СЛОВО БІЙЦЯ
Петро Сиченко

Білий сніг покрив криваву січу...
Сколихнув тривожну тишу крук...
Тут усі, хто ворогу навстрічу
Не підняв над головою рук.
Впав і я тут на безкраї доли
У Землі і Сонця на виду.
Впав тому, що Рідний Край ніколи
Не хотів оддати на біду.
Син землі... землею знову стану
За всіма законами буття.
Я здобув найбільшу в світі шану –
Врятував нащадкові життя.
Я не прагнув слави світової,
Встав, як сотні тисяч, на заброд.
Впав я безіменним у двобої.
Буду жити в імені Народ.
СТОЛІТТЯ ВІД ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ
Світлої пам’яті
ЯКОВА СИДОРОВИЧА ЄМЦЯ

Майбутній педагог, редактор,
видавець і патріот української
нації народився 23 жовтня 1918
року в козацькій родині Ганни і
Сидора Ємець в селі Безсали,
нині
Лохвицький
район
Полтавської області. У 1934–
1937 рр.
вчився
в
Лохвицькому
педагогічному
технікумі,
потім —

На початку Другої світової війни Яків
був мобілізований і попав в оточення,
але з Божою поміччю врятувався і
вернувся додому.
Учителював, редагував газету «Вісті
Лохвиччини» і літературний додаток до
неї, де вміщував свої твори. Випустив
брошуру “Таємниці Кремля та ДПУ“.
В 1943 році наступ комуністичної
навали примусив Якова шукати кращої
долі поза межами своєї Рідної
Батьківщини.
З 1945 р. перебував у таборі імені
Лисенка,
Ганновер,
Німеччина,
редагував журнал «Через терни» та
журнал «Соборник».
1950 емігрував до США. Відкрив
видавництво «Батурин» і книгарню у
місті Клівленді.
З
1951
року
організував
і
розбудовував політичну організацію у
США – Спілку Визволення України
(СВУ) і був її Головою.
У 1960-х рр. переїхав до міста ЛосАнджелесу, Каліфорнія і працював у
«Рідній школі».
Довголітній член ради митрополії
УАПЦ.
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В 1999 р., в листі до Президента
України Леоніда Кучми Яків писав: «я
ніколи не думав, що ще побачу Україну
незалежною... Але Бог допоміг мені
дожити».
Вірний Син української нації - св.п.
Яків С. Ємець - відійшов у вічність 5го листопада 2006 року у місті Мерсед,
Каліфорнія, залишив у великому
смутку та горем прибитих: дружину
Лідію, дочку Ларису з її чоловіком
Стефаном, синів Юрія з дружиною
Елизабет та Валентина і дружиною
Стефанією, п’ять внуків і багато рідних.

прапор. Це важливіше, ніж гроші. Я
дуже люблю свою країну, я патріотка",
- сказала Білодід.

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЙОМУ
ПАМ’ЯТЬ!
23 жовтня 2018 р.
прот. Віктор
Полярний
звершив
Заупокійну
Панахиду у Катедрі Святого Апостола
Андрія
Первозваного
Української
Православної
Церкви
Київського
Патріархату в м. Блумінгдейл.
Замість квітів на могилу сл.п. Якова –
дружина
покійного
пані
Лідія
Олексієвна
Капустянська
Ємець
пожертвувала сто доларів ($100) на
видавничий
фонд
Інформаційного
Бюлетня
Вікаріату
Української
Православної
Церкви
Київського
Патріархату в США та Канаді.

18-річна чемпіонка світу з
дзюдо Дар’я Білодід
Українська чемпіонка
відмовилася від великих
грошей за зміну
громадянства
Про це повідомляє "5 канал". За
словами Дар’ї Білодід їй пропонували
громадянство Азербайджан, Грузія та
ОАЕ, але вона відмовилася.
"Пропонували
громадянство
Азербайджан,
Грузія,
Арабські
Емірати. Звичайно, це великі гроші,
але для мене це не головне. Головне –
це золото, коли піднімається мій

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 386-е число
нашого видання. Сердечно дякуємо
жертводавцям на видавничий фонд
“Інформаційного Бюлетня”:
26,160 Марія і бл.п. Іван Гнип
12,000 Надя і Юрій Федорів
5,100 Володимир і бл.п. Раїса Братків
4,560 Тереза і Стефан та бл.п. Володимир Бакум
3,445 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
2,385 Марія Савеленко Гнип
2,350 Марія Товстопят
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
2,050 Тамара і бл.п. Василь Дудка – Канада
1,890 Іванка і бл.п. Іван Богданів
1,825 бл.п. Ляля і бл.п. Юрій Вибачинський
1,725 Люба і бл.п. Володимир Шипілка
1,650 Катя і др. В’ячеслав Вестон
1,600 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
1,335 Галина і др. Михайло Темник
1,270 бл.п. Марія і Василь Кушнір
1,250 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій Крамаренко
1,240 Галина і Петро Слюсаренко
1,230 бл.п. Олена Зубенко
1,200 Ольга і бл.п. Петро Матула,
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Марія і Віктор Одарченко
1,165 Мінодора і бл.п. Анатолій Яцюк
1,150 Валентина і бл.п. Василь Косогор
1,135 Ольга і бл.п. Микола Пайчук
1,125 Оля Гнип Трущ і бл.п. Григорій Гнип
1,085 бл.п. Галина Шевченко
1,050 Катерина і Іван Безпалий, бл.п. Марія Ярмоленко
1,030 Ярина і бл.п. Віктор Лютий
1,025 прот. Георгій Ощапівський та п/м. Віра
1,010 Ольга і Василь Карпенко, бл.п.Людмила і бл.п.
Петро Доброноженко, Євгенія і бл.п. Осип
Головацький
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
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 Віра і бл.п.Василь Швець, 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, бл.п. Софія Барусев
140 Марія Сулківська, Анна Грицик
135 Зінаїда і бл.п. Віталій Гречнів
110 Анна Снігач, Ніколас Забродський
100 Livingston Farmers Association, Галина Сивий, бл.п.
Валентин Кап, Валентина Бунь, Парафія Святої ПокровиФінікс, 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, бл.п. 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 бл.п. 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
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Vicariate of the Ukrainian Orthodox Church
Kyivan Patriarchate
in the USA and Canada
300 East Army Trail Rd.
Bloomingdale, Illinois

60108

His Holiness Patriarch of Kyiv and all Ukraine FILARET
Secretary of the Vicariate Very Rev. Victor Poliarny – Tel: (630) 217 5524
Web Site: www.uockp.net

12 жовтня 2018 р.
До Святійшого Отця нашого
Патріарха Київського і всієї Руси-України
ФІЛАРЕТА

Слава Ісусу Христу!
Святійший Владико, від імені Вікаріату Української Православної Церкви
Київського Патріархату в США та Канаді та від імені заокеанських вірних дітей
Рідної Церкви з великим піднесенням висловлюємо нашу щиру вдячність за Ваш
довголітній внесок в розбудові, закріпленні і завершенні Остаточної Мети –
Автокефалії Помісної Української Православної Церкви у лоні всесвітнього
православ’я.
Ваша Святосте, Ви пройшли тернистий шлях, перенесли тяжкі та видумані
наклепи з сторони наших недругів, але Ваша відданість Рідній Церкві,
наполегливо і непохитно прямувала до завершення Остаточноі Мети.
Ми тішимося, що на проводі нашої Святої Церкви маємо Вірного і Незламного
Сина Української Православної Церкви та Українського Народу.
Честь і хвала Вам - Святійший Владико!
Покірно схиляємо наші голови і просимо Вашого благословення.
Лишаємося з щирою пошаною та христянською любов’ю!
Прот. Віктор Полярний
Секретар Вікаріату
Української Православної Церкви
Київського Патріархату в США та Канаді
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