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Різдвяне послання 

Блаженнішого Епіфанія 

Митрополита Київського і 

всієї України  

 
  Преосвященним 

архіпастирям, боголюбивим 
пастирям, чесному чернецтву 
та всім православним вірним 

України 
 

Дорогі браття і сестри! 
Христос народився! 

               Славімо Його! 
 
 Такі короткі й прості слова цього 
нашого традиційного 
християнського вітання, але 
наскільки глибоким змістом 
наповнені вони, адже засвідчують 
нашу віру в те, що обітниця Божа 
справдилася, Спаситель світу 
воістину з’явився, друга Особа 
Пресвятої Тройці – предвічний 
Син Божий – народився від Духа 
Святого і Марії Діви, ставши 
також і Сином Людським. 
«Немовля народилося нам – Син 
даний нам» (Іс. 9: 6), – пророкує 
святий Ісая, вказуючи, що 
народження Ісуса Христа 
відбулося саме для нас. 
 Цю ж думку пояснює і святитель 
Григорій Богослов, кажучи про 
народження Спасителя: «Він 
з’являється заради нас, 
народившись, щоб як Він дав нам 
буття, так Він і дарував нам 
блаженне буття... Ось, що ми 
святкуємо, ось, що ми 
прославляємо цього дня: 

пришестя Бога до людей для 
того, щоб нам переселитися або, 
краще, повернутися до Бога…, 
щоб, відклавши стару людину, 
зодягнутися в нову (Еф. 4: 22 – 
24), і як вмерли ми в Адамі, так 
ожили у Христі (1 Кор. 15: 22), з 
Христом і народжуючись, і 
розпинаючись, і погребаючись, і 
піднімаючись».   
 Через гріхопадіння наших 
прабатьків зло, тління і смерть 
увійшли в саму людську природу, 
пошкодивши її. Тому людина, 
створена Богом для блаженного 
вічного буття, через відступлення 
від Творця стала підвладною 
стражданням і смерті, 
визволитися від яких власними 
силами не здатна. Чому не 
здатна? Тому, що не сама себе 
людина створила і не своєю 
волею з’явилася у бутті, але є 
творінням Божим і Його волею 
створена з пороху земного. Таким 
чином, без Бога не може людина 
очиститися від влади гріха, і тому 
потребує Спасителя – Того, Хто 
визволяє її від рабства злу, Того, 
Хто відновлює її природу, Того, 
Хто повертає її до єдності з 
Творцем.    
 Предвічний Бог став людиною і, 
як пророкував святий Ісая, «узяв 
на Себе наші немочі, і поніс наші 
хвороби [...], ранами Його ми 
зцілилися» (Іс. 53: 4, 5). Саме 
тому радіють небеса і земля, 
саме тому славословлять ангели 
та втішаються люди, адже 
прийшов Переможець смерті, 
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народився Спаситель, Який 
відроджує нас для життя вічного. 
 Ми знаємо, що Господь Ісус 
Христос звершив все необхідне 
для спасіння всіх людей, але від 
кожного з нас особисто залежить, 
чи приймаємо ми цей дар вічного 
життя, приготовлений для нас. 
Тому свято Різдва Христового – 
це не лише нагадування нам про 
давні історичні події у Вифлеємі 
Юдейському, це не лише нагода 
для добрих мрій і побажань, для 
спілкування з рідними й 
близькими, для подарунків та 
веселощів. Різдво Христове – це 
особистий заклик до кожного дати 
своїм життям відповідь на все те, 
що Спаситель зробив для нас. 
 У чому полягає ця відповідь? У 
виконанні волі Божої, викладеної 
для нас у двох заповідях: 
«Полюби Господа Бога твого всім 
серцем твоїм і всією душею 
твоєю, і всією думкою твоєю [...], 
а ближнього твого – як самого 
себе» (Мф. 22: 37 – 39). Гріх 
розділяє, а любов – єднає. Гріх 
відділив людину від Бога, гріх 
робить нас чужими одне одному, 
а любов відкриває для нас 
єднання між собою в добрі та 
правді, любов повертає нас до 
втраченої колись єдності з 
Небесним Отцем.  
 Тому в ці святкові дні, 
осмислюючи значення Різдва 
Христового, радіючи, що Син 
Божий народився «заради нас 
людей і заради нашого спасіння», 
маємо спонукати себе до 

виконання волі Божої, до 
викорінення зі своїх сердець 
ворожнечі, неправди та всього 
того, що віддаляє нас від Господа 
і від ближніх, всього того, що 
протилежне любові. Не легка ця 
справа, і не в одну мить 
досягається успіх, але саме для 
того і прийшов Спаситель світу, 
щоб допомогти нам у її 
звершенні, зміцнити нас у 
боротьбі з гріхом, дати силу 
перемогти диявола.  
 Дорогі брати і сестри! 
 Всі ви знаєте, що 15 грудня 2018 
року у Святій Софії Київській 
відбувся Об’єднавчий собор, який 
поклав основу для відновлення 
єдності українського православ’я. 
Двері нашої єдиної помісної 
Православної Церкви України 
відчинені для всіх, хто бажає 
разом у ній служити Богові та її 
народові.    
 Попереду багато спільної праці 
для зміцнення цієї єдності. 
Найперше маємо надалі 
підносити молитви за Церкву, за 
подолання ворожнечі та за 
примноження любові. Також і ми 
самі маємо відкласти минулі 
протистояння, відчуження і 
ворожнечу, бо лише через 
прощення одне одному ми 
можемо справді утвердити єдину 
помісну автокефальну Українську 
Православну Церкву. Пильнуймо: 
заклики до розпалювання 
ворожнечі чи до насильства 
відкидаймо, а те, що слугує 
любові та миру, – приймаймо. 
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 Щоразу, коли промовляємо 
слова молитви Господньої 
«прости нам провини наші, як і ми 
прощаємо винуватцям нашим», 
усвідомлюймо, що ми не повинні 
уподібнюватися немилосердному 
позичальнику з притчі, який 
упросив царя пробачити йому 
великий борг, а сам не побажав 
значно менший борг пробачити 
ближньому своєму.  
 Дорогі браття і сестри!  
 У ці святкові дні сердечно вітаю 
всіх вас зі святом Різдва 
Христового, а також із Новим 
Роком. Вітаю Президента України 
Петра Порошенка, Верховну Раду 
України й Український уряд. Наші 
спільні теплі вітання передаємо 
Збройним силам України й усім 
нашим мужнім захисникам, які 
жертовно захищають 
Батьківщину, підносимо до Бога 
свої молитви за них і просимо в 
Нього оберігати їх. Від 
Золотоверхого Києва надсилаємо 
також вітання і молитовні 
побажання тим, хто святкує 
народження Сина Божого в 
умовах окупації, в полоні чи 
несправедливому ув’язненні, і 
просимо в Господа для них 
підтримки та захисту.   
 У ці радісні дні подякуймо 
Господу нашому Ісусу Христу за 
всі Його благодіяння, виявлені до 
нас, до нашої Церкви й України. 
Нехай Всемилостивий Бог 
простить усі наші гріхи вільні й 
невільні, утвердить єдину помісну 
автокефальну Українську 

Православну Церкву, дарує нашій 
державі перемогу та 
справедливий мир, благословить 
Україну й увесь український 
народ у 2019 році.  
 Заради нас Син Божий у 
смиренні прийшов у світ, 
закликаючи кожного до миру, 
злагоди та єдності, щоб ми 
ходили дорогою правди і не 
піддавалися на оману. Зробімо 
все від нас залежне, щоби дати 
добру відповідь на цей заклик! 

Христос народився!  
Славімо Його! 

 Епіфаній, 
Митрополит Київський і всієї 
України 

 Різдво Христове, 
 2018 / 2019 р., 
 м. Київ 

 

Різдвяне вітання секретаря 

Вікаріату Православної 

Церкви України в США та 

Канаді 

 Христос народився!                   

Славімо Його! 

Дорогі брати і сестри! 

 Вітаємо Вас з радісними святами 

Різдва Христового, Нового 2019-го року 

Божого, святого Богоявлення і 

Хрещення Господа Бога і Спаса нашого 

Ісуса Христа.    

 Сьогодні наші душі наповнюються 

радістю та внутрішним спокоєм, 

оспіваним ангелами в різдвяну ніч: 

“Слава на небі Богові, а на землі мир 
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людям доброї волі” (Лк. 2,14).  

 Святий апостол Павло, пояснюючи 

значення Різдва Христового, говорить: 

“Усе ж від Бога, Який примирив нас із 

Собою через Христа і дав нам службу 

примирення” (ІІ Кор. 5, 18-19).  

 У ці святкові дні наша Свята Церква 

пробуджує в нас почуття братерської 

любові з закликом примиритися з 

своїми ближніми.   

 Ми радіємо, що наша Свята Єдина 

Помісна Православна Церква України 

поволі, але невпинно приєднує в своє 

лоно пробуджених українських дітей. 

 Свято Народження Господа нашого 

Ісуса Христа приходить до нас, щоб з 

піднесенням духу, разом з більшістю 

українського народу, ми активно 

увійшли у лави розбудови і закріплення 

Єдиної Помісної Православної Церкви 

України.    

 Ми тішимося успіхами Української 

Держави і одночасно, сумуємо і 

відчуваємо біль коли “свої люди” 

ганьблять українські святині, коли 

зневажають український народ, коли 

спішать вислуговуватись перед 

недругами української нації.  

 З щирою і незрадливою 

християнською любов’ю вітаємо з 

Рідзвом Христовим Предстоятеля 

Помісної Православної Церкви України 

Блаженнійшого Епіфанія Митрополита 

Київського і всієї України, Святійшого 

Патріарха Філарета, Собор Єпископів, 

духовенство і всіх вірних нашої Святої 

Церкви.    

 Усвідомивши значення народження 

Сина Божого, ми повинні з більшою 

надією дивитися у майбутнє. Сьогодні 

події в Україні викликають страх і 

невпевненість у завтрішньому дні, бо 

віковічний ворог українського народу 

знову зазіхає на територіальну 

цілісність України і хоче знищити 

духовність українського народу.  

 У ці різдвяні дні, коли небесне 

благовістя про мир сприймається 

серцем, коли піснеспіви про 

благовоління Боже до людей лунає в 

наших храмах і наповнює радістю наші 

душі, – просимо Вас, дорогі брати і 

сестри, кому доля української нації не є 

байдужою – піднести щирі молитви, 

щоб Господь Бог дарував  перемогу 

над видимими і невидимими ворогами 

України.   

 Помолімось, щоб новонароджений 

Ісус Христос підкріпив нашу віру; віру в 

перемогу українського народу – 

перемогу добра над злом, бо з нами 

Бог, а Бог переможеним не буває. 

 Помолімось, щоб Пречиста Діва 

Марія захистила своїм покровом 

Українські Збройні сили, добровольчі 

батальйони, та всіх тих які захищають 

українську землю, і весь український 

народ.    

 Дай, Боже, всім нам злагоди, єдності, 

мудрості і братолюбства!   

 Вітаємо Вас, дорогі брати і сестри, з 

Різдвом Христовим і Новим Роком! 

Нехай благодать Різдва Христового, 

мир, радість, любов, єднання, здоров’я 

і благополуччя, небесні ласки і 

щедроти будуть з усіма нами, 

українцями – завжди, нині, і повсякчас! 

         Христос народився!           
Славімо Його! 

 

КОМЮНІКЕ 

 Прославляючи Бога та з великою 
радістю та задоволенням, Вселенський 
Патріархат оголошує про успішне 
завершення роботи об'єднуючого 
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Синоду (Собору) - заснування нової 
Православної Автокефальної Церкви 
України, який був скликаний сьогодні в 
Києві, 15 грудня 2018 р. Митрополит 
Епіфаній Переяславський і 
Білоцерківський був обраний її 
Предстоятелем.  
 Новообраний Блаженніший 
Предстоятель звернувся до Його 
Всесвятості, Вселенського Патріарха, 
висловив свою повагу і 
попросив добрих побажань та 
благословення Матері Церкви на те, 
щоби він здійснював своє 
предстоятельське служіння, яке 
починається під доброю егідою.  
 У цьому контексті оголошено, що 
Вселенський Патріарх Варфоломій 
запросив Його Блаженство Епіфанія 
для співслужіння Божественної Літургії 
на Фанарі на великому святі 
Богоявлення і надання йому Томосу 
створення нової сестринської 
Автокефальної Церкви. 

У Вселенському Патріархаті, 15 
грудня 2018 року 

Від Головного Секретаріату Святого 
і Священного Синоду 

 

У Києві відбувся 

Об’єднавчий Собор 

Українського Православ’я 
 15 грудня в Свято Софійському 
Соборі, в нашому Золотоверхому Києві, 
відбулася надзвичайна подія, де три 
галузі Української Православної 
Церкви з’єдналися в одно. За словами 
Апостола Іоана де у 10-ій главі Ісус 
Христос запевняє нас, що прийде час, 
коли ми почуємо  голос Доброго 
Пастиря… і буде одне стадо і буде 
один Пастир. І в суботу 15 грудня, 
звершилося Велике Чудо, зібравшись у 

Святій Софії, три гілки православ’я 
почули голос Сина Божого, 
об’єдналися і обрали Предстоятеля 
Єдиної Помісної Ураїнської 
Православної Церкви України 
блаженнійшого  Єпіфанія – 
Митрополита Київського і всієї України. 
 З цього дня Православна Церква 
України стає на рівні всіх цивілізованих 
народів, визнана Вселенським 
Патріархом.    
 До речі, 16 грудня 2108 р. перший раз 
в історії України, тобто від часу 
хрещення України, у Вселенському 
Соборі молилися за новообраного 
Предстоятеля Української 
Православної Церкви - Блаженнійшого 
Митрополита Єпіфанія.  
 Дорогі брати і сестри!   
 Хочу нагадати, що ця колосальна 
подія не впала з неба, з здійсненням 
вчорашнього чуда, багато наших 
співвітчизників поклали свої голови на 
жертівнику Української Автокефальної 
Православної Церкви.  
 На початку минулого століття 
митрополит Київський і всієї України 
Василь Липківський пожертвував своїм 
життям за визнання Української 
Православної Церкви, за що його 
більшовики розтріляли 27 листопада 
1937 року.   
 Подвижники Автокефалії Української 
Православної Церкви пройшли 
тернистий шлях до визнання  
автокефалії. Патріарх Мстислав до 
кінця свого життя не зійшов з 
правдивого шляху Церкви 
Великомучениці, Патріарх Володимир 
був у засланні і за останні роки 
Святійший Патріарх Київський і всієї 
Руси-України Філарет підніс до 
найвищого рівня Помісну Українську 
Православну Церкву Київського 
Патріархату і з допомогою Президента 
України Петра Порошенка ми дійшли 
до остаточної мети – Визнана 
Вселенським Патріархом – 
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Православна Церква України. 
 Честь і хвала заслуженим Великим 
Мужам Української Нації.  
 Від сьогоднішнього дня ми вже не 
будемо зазирати, чи якийсь чужий 
церковний провідник зробить якесь 
добро на благо Української Церкви. 
 З сьогоднішнього дня, наша 
Православна Церква України сама 
опреділяє шлях до спасіння своїх 
віруючих, сама опреділяє план захисту 
своєї Держави, сама визначає план 
співпраці з державними органами у 
захисту української духовності, 
українських кордонів та української 
нації.     
 Ми вірні діти Української 
Православної Церкви в Діаспорі 
молимося, щоб всі ті, що ще не 
прозріли відкрили Святе Євангелії від 
Апостола Іоана  і зрозуміли вчення 
Господа нашого Ісуса Христа, де 
Спаситель сказав, що і інших овець 
має, які не з цього двору, і тих Мені 
треба привести; і голос Мій почують, 
і буде одне стадо і один Пастир. 

 Отже, багато зроблено, але перед 
нами є ще багато випробувань і з вірою 
в Бога, з любов’я до Рідної Церкви і з 
надією про краще майбутнє, ми 
упевнені, що сонце засіяє і до світлиці 
українського народу.  
 Слава Ісусу Христу і Слава Україні. 

 

Вітання Святійшому 

Патріарху Київському і всієї 

Руси-України Філарету з 

нагоди 90-ліття від дня 

народження 

Святійший Владико! 

Слава Ісусу Христу! 
 
 Від імені Вікаріату Помісної 
Православної Церкви України в США та 

Канаді вітаємо Вас, Святійшмй Владико, 
з нагоди 90 ліття від дня народження – 
23 січня 1929 року.    
 Святійший Владико, Ваше життя 
переплетине тернистою дорогою. Ви 
перенесли, видумані наклепи та зневаги 
на провіді Святої Української 
Православної Церкви на Її правдивому і 
мученицькому шляху до Воскресіння.
 Сьогодні Єдина Помісна Українська 
Православна Церква, з кожним днем, 
приєднує до себе пробуджених дітей 
нашої заплаканої Матері-України.  
 З кожним днем цілі церковні громади 
присягають на вірність своїй 
Материнській Церкві і не тільки в Україні, 
а і по за Її межами.    
 Треба підкреслити і наголосити, що 
Ваша Святість належить до виняткових 
осіб в історії українського буття, а 
зокрема в Єдиній Помісній Українській 
Православній Церкві.   
 Роздумуючи над змістом цього 
ювілейного привітання приходять на 
думку слова Святого апостола Павла, 
висловлені в Першому Листі до 
християнської громади в Солуні, в якому 
він писав: “Прохаємо вас брати: 
поважайте тих, які серед нас 
працюють і які над вами в Господі 
старшинують та на розум вас 
наводять. Шануйте їх у надмірі любови 
за їхню працю...”(1Сол.5,12-13)  
 Саме ці слова сьогодні пригадують 
нам, що треба гідно шанувати РІДНОГО 
УКРАЇНСЬКОГО ПЕРШОІЄРАРХА, 
Святійшого Отця нашого Патріарха 
Київського і всієї Руси-України 
ФІЛАРЕТА, який понад 56 років 
трудиться у Винограднику Христовому. 
 Це дійсно довгий час, багатий на різні 
жертви і заслуги перед Богом і перед 
своїм рідним Українським Народом.  
 Ми святкуємо це величаве Свято в 
Діаспорі, як найбільше і найважливіше 
торжество в історії Помісної Української 
Православної Церкви.   
 Ми, вірні діти Рідної Материнської 
Церкви, які мешкають на теренах 
Америки, з найглибшою пошаною та 
відданою християнською любов’ю 
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вшановуємо нашого заслуженого, 
духовного і громадського Провідника 
Святійшого Отця нашого Патріарха 
ФІЛАРЕТА, який з допомогою Божого 
Провідіння здійснив історичну 
справедливість, у визнанні вселенським 
православ’ям нашої Святої Єдиної 
Помісної Української Православної 
Церкви.     
 Ми, з піднесенням і бадьорістю, 
вшановуємо Відданого Сина, Ученого 
Богослова, Палкого Патріота 
українського народу, Якого терпіння, 
релігійні, національні і політичні аспірації 
Їх Святість Ювілянт добре знає і розуміє.
 Наш улюблений Святійший Патріарх 
ФІЛАРЕТ належить до тих історичних 
постатей нашої Церкви Великомучениці, 
які є власністю цілого українського 
народу. Святійший Патріарх ФІЛАРЕТ є 
історичною постаттю не тільки в історії 
України, але в історії Діаспори всіх 
українців.     
 Поверх 56 років архіпастирства, 
Святійший Владика ФІЛАРЕТ 
розбудовував Помісну Українську 
Православну Церкву до такого розміру, в 
якому вона є найбільшою деномінацією в 
Україні.     
 Всі здобутки, як духовні, так і 
матеріальні, які ми сьогодні маємо, 
осягнула наша Свята Помісна Українська 
Православна Церква України і поза Її 
межами, завдяки вмілим і досвідченим 
енергійним духовним проводом 
Святійшого Владики Ювілянта 
ФІЛАРЕТА.     
 Ми є впевнені, що у Вільній Україні, з 
Божого веління, кожного дня наша Свята 
Помісна Церква буде закріплюватися і 
розквітати серед українського народу. 
 Нехай же Пастир-Начальник - Господь 
наш Ісус Христос зішле Своє 
благословення та обдарує кріпким 
здоров’ям, многими щасливими літами, 
душевним спокоєм і безмірними силами 
на продовження вельмикорисної 
архіпастирської та громадської 
діяльности і сповнить нашого Святійшого 
Патріарха Філарета постійною радістю у 
виконанні святих обов’язків, що ведуть 

на спасіння душ українського народу. 
 Святіший Владико Українська Діаспора 
одностайно поділяє Ваші слова 
виголошені в Одеській духовній семінарії 
в жовтні 1969 року, де Ви засвідчили, що 
«Пам’ятайте, що наставники й учні, всі 
ви робите одне Боже діло. Ваше 
майбутнє служіння, дорогі вихованці, 
пов’язане буде з народом, тож 
виховуйте в собі дух любові і пошани до 
свого народу. Якщо ви будете служити 
Церкві, а не будете шанувати свого 
народу, ваше служіння не буде 
повноцінним» (Духовні Діячі України, 
Митрополит Філарет, ст.45)  
 Ми підносимо наші щирі молитви до 
Всевишнього Господа Бога, щоб 
утвердив нашу Многострадальну Матір 
Україну на віки вічні, а Патріарха 
ФІЛАРЕТА поблагословив Своїми 
щедрими дарами: щастям, здоров’ям, 
добробутом, спокоєм і зберіг на довгі 
літа.     
 Святійший Владико, просимо Вашого 
Патріаршого благословення, схилаючи 
наші покірливі голови у глибокій пошані 
до Вас і лишаємося з непохитною вірою 
та відданістю до Рідної Материнської 
Церкви.      

 Протоієрей Віктор Полярний  
 Секретар Вікаріату   
 Єдиної Помісної Правослвної Церкви
 України в США та Канаді 

 

ГРОМАДА НАЙБІЛЬШОГО 

ХРАМУ УПЦ (МП) НА 

ЛЬВІВЩИНІ ПЕРЕЙШЛА ДО 

ПЦУ 
 

 Парафія храму святих апостолів 
Петра і Павла УПЦ (МП) у Жовкві 
перша на Львівщині вирішила перейти 
до Православної Церкви України. Про 
це у суботу, 22 грудня, у Facebook-
спільноті «Жовква – моє місто» 
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повідомив настоятель храму 
архимандрит Маркіян (Каюмов).  
 У коментарі ZAXID.NET о. Маркіян 
підтвердив цю інформацію і додав, що 
це рішення було прийняте у п'ятницю, 
21 грудня, під час засідання 
парафіяльної ради.  «Усе 
написане там – це правда. Таке 
рішення було спільно прийняте на 
засіданні парафільної ради вчора», – 
сказав о. Маркіян Каюмов.  
 Додамо, що о. Маркіян також є 
речником Львівської єпархії 
Московського патріархату.  
 Митрополит Львівський і Сокальський 
ПЦУ Димитрій (Рудюк) на своїй 
Facebook-сторінці привітав парафіян і 
настоятеля храму св. апп. Петра і 
Павла з цим рішенням:   
 «Щиросердечно вітаю православних 
жовківчан – парафіян храму свв. 
первов. апп. Петра і Павла м. Жовква 
на чолі з настоятелем о. 
архимандритом Маркіяном 
(Каюмовим) з тим, що вони вчинили 
мужній крок і перейшли в юрисдикцію 
Львівсько-Сокальської єпархії 
Православної Церкви України, 
змінивши свою приналежність з МП до 
Єдиної Помісної Православної Церкви 
України. Хочу побажати вам усім 
заступництва ваших небесних 
покровителів і молитовного стояння 
у Православній вірі», – написав 
митрополит Димитрій. 
 Нагадаємо, Православну церкву 
України було утворено 15 грудня на 
Об’єднавчому соборі, в якому взяли 
участь делегати УПЦ КП, УАПЦ і два 
єрархи УПЦ МП.  Нагадаємо 
також, що довкола жовківського храму 
свв. Петра і Павла влітку 2018 р. 
розгорівся скандал через події, що 
відбулися під час поховання 
Володимира Турчина, що загинув під 
час війни на сході України. Обурення 
місцевих мешканців викликало те, що 
тодішній астоятель храму о. Степан 

Хомин не відчинив дверей храму перед 
процесією, яка проважала в останню 
путь загиблого героя АТО.  
 Храм святих Петра і Павла був 
найбільшим храмом Львівської єпархії 
УПЦ (МП). Його будували спочатку для 
потреб УАПЦ (архітектор Олесь Ярема, 
племінник Патріарха УАПЦ Димитрія 
(Яреми)), але ще під час будови 
громада перейшла до УПЦ (МП). Тепер 
храм все таки буде належати до 
Української Церкви. 

 

На Вінниччині ще шість 

парафій приєдналися до 

Православної Церкви 

України  

     
 Днями на Вінниччині ще шість 
парафій УПЦ Московського 
Патріархату вирішили приєднатися до 
Православної Церкви України. Про це 
повідомляє прес-служба Вінницько-
Барської єпархії. Як відомо, до 
Православної Церкви України 
перейшли парафії у Вінниці, 
Козятинському, Калинівському і 
Вінницькому районах. 
 Вінниця     
 У м. Вінниці до Православної Церкви 
України приєдналася парафія 
скельного Свято-Троїцького храму, 
розташованого у колишньому 
командному бункері радянської армії, у 

https://www.facebook.com/groups/zhovkvacity/permalink/819907208352376/
https://zaxid.net/parafiya_upts_mp_na_lvivshhini_pereyshla_do_pravoslavnoyi_tserkvi_ukrayini_n1472476
https://www.facebook.com/lvividomosti/posts/1791767154285332
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/national_religious_question/73922/
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_society/67590/
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_society/67590/
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гранітних скелях на березі Південного 
Бугу.     
 Громада храму майже стовідсотково 
підтримала свого настоятеля 
протоієрея Олексія Волкова, який 
запропонував визначитися, чи 
залишатися надалі у єдності з 
Московським патріархатом, чи 
приєднатися до Помісної 
автокефальної Православної Церкви 
України. Вибір був зроблений на 
користь Української Церкви. Отець 
Олексій відомий у Вінниці як активний 
місіонер, а також як капелан-волонтер, 
який першим зі священиків Вінниччини 
ще у 2014 році розпочав регулярні 
поїздки на схід для підтримки бійців 
української армії.  
 Козятинський район  
 Також 23 грудня 2018 року свій вибір 
на користь Православної Церкви 
України зробила громада храму Різдва 
Пресвятої Богородиці с. Махнівка 
Козятинського району. Ініціатива 
переходу тут належала самій громаді, 
яку підтримав настоятель протоієрей 
Андрій Кіпер. Село Махнівка відоме 
тим, що тут народився преподобний 
Феофіл юродивий Київський, який 
входить до складу Собору Вінницьких 
святих.   
 Вінницький район  
 24 грудня 2018 року парафія храму 
Чуда архістратига Божого Михаїла в 
Хонях смт. Вороновиця Вінницького 
району оголосила про свій перехід з 
юрисдикції УПЦ (МП) до Православної 
Церкви України. Рішення було 
прийняте після обговорення на 
загальних зборах релігійної громади. 
Кілька гостей з сусідньої парафії, яка 
залишилася у Московському 
Патріархаті, намагалися агресивно 
агітувати проти Української Церкви, та 
зрештою, усі їхні спроби не мали 
успіху. За Помісну Православну Церкву 
України, яка є канонічною, незалежною 
у своєму управлінні і рівноправною 

серед 15-ти автокефальних 
Православних Церков світу, 
проголосували 60 парафіян разом зі 
своїм настоятелем протоієреєм 
Володимиром Мельниковичем. 
 Абсолютно одностайно підтримали 
пропозицію приєднатися до 
Православної Церкви України і на іншій 
парафії отця Володимира – у с. 
Іванівка Вінницького району. 
 Калинівський район  
 23 грудня 2018 року відбулися збори 
парафії у с. Сальник Калинівського 
району Вінницької області, на яких було 
розглянуте питання приєднання 
парафії до юрисдикції Православної 
Церкви України. Після обговорення і 
обміну думками, парафіяни підтримали 
пропозицію настоятеля парафії 
протоієрея Георгія Дончака і 
проголосували за вхід своєї громади у 
Православну Церкву України. 
Цього ж дня відбулися збори у ще 
одній парафії Калинівського району – с. 
Гущинці, де майже сто п’ятдесят 
парафіян разом із настоятелем 
протоієреєм Олегом Кожушним 
проголосували за приєднання до 
Помісної Православної Церкви. 

 
 

БОЖЕ НАМ ЄДНІСТЬ 

ПОДАЙ... 

З нагоди відновлення історичної 
справедливості України у визнанні 
Вселенським Православ’ям - 
Об’єднання православних українців в 
ЄДИНУ ПОМІСНУ ПРАВОСЛАВНУ 
ЦЕРКВУ УКРАЇНИ  жертвую $200 
доларів на прес-фонд Інформаційного 
Бюлетня Вікаріату Православної 
Церкви України в США та Канаді. 
 Дякуємо Всевишньому за Його 
милосердя та благодіяння! 
                           Володимир Братків    
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ХРАМОВЕ СВЯТО ГРОМАДИ СВЯТОГО АНДРІЯ ПЕРВОЗВАНОГО 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ В м. БЛУМІНГДЕЙЛ 

 
 9-го грудня 2018 року Громада Святого 
Андрія відзначила День  Свого 
Покровителя. Прот. Віктор Полярний в 
сослужінні прот. Ярослава Марикота, 
ієрея Михайла Лещишина та ієрея 
Димитрія Бігуна звершив Божественну 
Літургію з подячним молебнем до 
Пресвятої Богородиці. 
 Після Божественних відправ віряни 
перейшли до Культурного Осередку де 
присутні насолджувалися смачними 
стравами та з захопленістю привітали 
рясними оплесками виступи 
танцювального ансамблю «Горлиця».  
 Під час торжества пожертви на 
утримання Парафії перевищили 160 

тисяч доларів. Найбільша пожертва 
надійшла від парафіяльного сестрицтва 
- Святої Софії. 
 До речі, завдяки постійної і кропітливої 
праці сестриць Громада Святого Андрія 
пишається своїми успіхами.  
 В привітливім слові настоятель 

Громади звернувся до присутніх 

слідуючими словами:      

«Високопреподобні Отці, високопавжні 

пані матки, дорогий пане Голово 

Громади - Івась Яресько,                              

дорогі парафіяни і прихожани Катедри 

Святого Апостола Андрія Первозваного, 

дорогі брати і сестри! 
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Слава Ісусу Христу! 

 Від імені Громади Святого Андрія 

Первозваного вітаю Вас із святкуванням 

нашого храмового свята. Від щирого 

серця, дякую всім тут присутнім і 

учасникам в спільних молитвах за Рідну 

нашу Батьківщину Україну та молитви за 

спокій кращих дітей нашого 

многострадального українського народу.

 Коли ми вдумаймось в минуле, то ми 

згадаємо скільки було зусилля і відданої 

праці в заснуванні і постійної розбудови 

Громади Святого Апостола Андрія 

Первозваного.  

 Згадаймо наших попередників, які вже 

оселилися у Царстві Небеснім, згадаймо 

піонерів і наших батьків, які вклали свої 

зусилля в заснуванні Парафії Святого 

Андрія, щоб наші діти, наші внуки мали 

можливість продовжувати громадське і 

релігійне життя на цьому маленькому 

осторові української землі.  

 Честь і хвали засновникам і піонерам 

нашої Громади, а тим які вже відійшли 

від нас – Царство Небесне і вічна їм 

пам’ять.    

 Коли ми знаходимося на посилості 

парафії Святого Андрія, то ми 

відчуваємо подух повітря пахучого поля 

української землі. Ми відчуваємо, що ми 

є невід’ємна частину українського 

народу і Помісної Української 

Православної Церкви Київського 

Патріархату.    

 Сьогодні переглянувши події на нашій 

нескореній Україні, ми бачимо багато 

відданих дітей української нації, які 

проявляють найбільшу любов до свого 

ближнього, бо наша свята Церква вчить 

нас, що немає більшої любові, як хто 

покладе свою душу за друзів своїх, 

тобто хто віддасть своє життя, щоб 

забеспечити свобідне і вільне життя для 

своїх приятелів та своїх рідних. 

 Ми тішимося, що наша Церква 

підтримує ідею повної незалежности 

Національної Церкви і Української 

Держави. Бо наша Рідна Церква 

бореться проти нищівної русифікації, 

несправедливости і деморалізації 

нашого українського народу.  

 Сьогодні, як ніколи ми повинні 

показати всьому світові, що українська 

діаспора повинна проявити єдність і 

солідарність з українським народом у 

змаганні за повну незалежність 

Української Нації і збереження 

українських кордонів.  

 Сьогодні ми повинні усвідомити, що 

наш рідний край це – нечужа, небажана 

далечінь, яка стоїть на заваді особистих 

амбіцій.     

 На привеликий жаль, частина 

української діаспори стала осторонь від 

своєї Батьківщини та втратила всяке 

почуття до самого буття Української 

Нації та Рідної Церкви.   

 З волі Божої, де б ми не були, не 

забуваймо що ми є діти нашої Матері – 

Страдниці – України, нащадки 

побожного українського народу, який в 

найтяжчі часи своєї історії не забував 

Бога, не втрачав надії на Нього, 

гуртувавася навколо своєї Рідної 

Церкви, шанував її пастирів.  

 Як найдорожчий скарб, бережім нашу 

Рідну Батьківщину і будьмо вірні нашій 

Святій Помісній Українській 

Православній Церкві Київського 

Патріархату до кінця нашого життя. 

 Сьогодні ми звертаємося до всіх 

українців в Україні і поза її межами, 

словами нашого Пророка Тараса 

Шевченка, загляньте в свою душу 
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глибоко - глибоко. Нехай ваше сумління 

підкаже Вам чиї Ви діти, ким і защо 

закуті.     

 Від щирого серця, дякуємо нашим 

сестрицям за тяжку працю на кухні та за 

запезпечення красоти  Господнього 

Дому, завдяки вашої відданості і 

кропітливої праці Громада Святого 

Андрія дістає величезну фінансову 

підтримку, дякуємо нашим братчикам, 

які тримають господарку посилості в 

найкращому стані, дякуємо хористам які 

своїми голосами збагачують наші 

богослужіння, дякуємо управлінню і 

вчителям  школи українознавства які 

виховують нашу майбутність  в 

українськім дусі, дякуємо членам 

Парафіяльного Уряду, за чесне 

проведення громадської діяльності та 

утримання церковного цвинтаря, 

дякуємо нашому Голові Уряду пану 

Івану Яресько за його довголітню 

відданість Помісній Українській 

Православній Церкві Київського 

Патріархату, і сердечне спасибі всім 

присутнім за Вашу участь в сьгодняшнім 

торжестві Громади Святого Андрія.  

 Многі і щасливі літа Вам дорога 

громадо!    

 Слава Ісусу Христу і Слава Україні!». 

 

ГОЛОВА ГРОМАДИ – ІВАСЬ 

ЯРЕСЬКО, ВИСЛОВЛЮЄ 

ВДЯЧНІСТЬ З НАГОДИ 

ПЕРЕСТОЛЬНОГО СВЯТА 

СВЯТОГО АНДРІЯ 

 Щиро хочу подякувати духовенство, 
парафіянам, прихожанам, гостям та 
представникам Каси «Самопоміч» за 

їхню присутність та жертвенність під час 
Храмового Свята Катедри Св. Андрія. 
 Особливо хочу подякувати 
прицерковним організаціям, які 
невтомно працюють на благо нашої 
церкви. Вчора вони зробили дуже великі 
пожертви і проявили любов до своєї 
парафії. Сестрицтво св. Софії передала 
чек на $90,000! Цвинтар св. Андрія на 
чолі п. Алекса Слобідського $30,000, 
Голова винаймання залів пані Марія 
Яресько передала $25,000 та $15,000 
від бари. Разом $160,000 від наших 
парафіяльних організацій, це доказ 
великої праці, відданість та любов до 
нашої церкви і ми щиро їм вдячні!  
 Щира подяка також належиться 
нашим установам, Каса Самопоміч за 
пожертву $2000 та Фундації 
«Спадщина» пожертву в сумі $1000. 
 Також дякуємо всім парафіянам та 
гостям, які внесли особисті пожертви на 
утримання парафії, дай Боже Вам всім 
щастя, здоров’я та многих і щасливих 
літ!     
 Сьогодні, 9-го грудня 2018 р., Horlytsia 
Ukrainian Dance Ensemble виступали на 
Храмовому святі Української 
Православної парафії Св. Андрія 
(Київського Патріархату) в 
м.Блумінгдейл, штат Іллінойс.  
Це надзвичайно красива парафія, 
привітна і світла. Будівництво було 
завершене у 1987 році, тоді церква була 
посвячена Митрополитом Мстиславом 
(Скрипником).    
 Біля церкви височіють пам‘ятники 
жертвам Голодомору і Героям Небесної 
Сотні Майдану. А церковна зала, наразі, 
в роботі художників- іконографів і скоро, 
церква отримає свої нові шати з фресок, 
настінних образів святих і орнаментів. 
Головою парафіяльної ради є Іван 
Яресько, John Jaresko, - рідний брат 
колишнього Міністра фінансів України 
Наталії Яресько. У церкві служать добрі 

https://www.facebook.com/HorlytsiaDanceEnsemble/?__tn__=K-R&eid=ARALFJO5XgTKnvAuIkL6N7g-WSTw09mNdNOK-Q7f9NDE2_2JNSMjXeydZReAdpIdoAKE_KmmxbHto2rE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDomcJ3y9x8DOI0oZxD1Mx9rL6OVkUUSQreCZ-vxbYuWGZ9bpzAQB7dO67Hhlg4Ai_KNLbz54ZQpoekGw2VFZrXnk7nAnFgkJdf0sMYau2yWm_SG0ZQkkKBcYE4wHqWuEKNW_pXWVrW5W4kVi9tr4r78AC-0br8uVaLnCQ5xIL626T3ySVUmWU8EUd9rO6nEGQOUy6Bjsg1fD1ShQ
https://www.facebook.com/HorlytsiaDanceEnsemble/?__tn__=K-R&eid=ARALFJO5XgTKnvAuIkL6N7g-WSTw09mNdNOK-Q7f9NDE2_2JNSMjXeydZReAdpIdoAKE_KmmxbHto2rE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDomcJ3y9x8DOI0oZxD1Mx9rL6OVkUUSQreCZ-vxbYuWGZ9bpzAQB7dO67Hhlg4Ai_KNLbz54ZQpoekGw2VFZrXnk7nAnFgkJdf0sMYau2yWm_SG0ZQkkKBcYE4wHqWuEKNW_pXWVrW5W4kVi9tr4r78AC-0br8uVaLnCQ5xIL626T3ySVUmWU8EUd9rO6nEGQOUy6Bjsg1fD1ShQ
https://www.facebook.com/john.jaresko?__tn__=K-R&eid=ARCHjOSKh0CS5eeY7SUTO1zPI--iCO6WK7RXsmKL7wIaOtJunVquWvMA4H49toUTYSKytnZtvqIkBteX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDomcJ3y9x8DOI0oZxD1Mx9rL6OVkUUSQreCZ-vxbYuWGZ9bpzAQB7dO67Hhlg4Ai_KNLbz54ZQpoekGw2VFZrXnk7nAnFgkJdf0sMYau2yWm_SG0ZQkkKBcYE4wHqWuEKNW_pXWVrW5W4kVi9tr4r78AC-0br8uVaLnCQ5xIL626T3ySVUmWU8EUd9rO6nEGQOUy6Bjsg1fD1ShQ
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і мудрі отці, головує Прот. Віктор 
Полярний.    
 Церковне сестринство парафії, на 
чолі з пані Марією Яресько, вкладає всі 
свої сили і душу у фінансову підримку 
парафії. Жіночки-волонтери з 
сестринства готують надзвичайно 
смачні страви для бенкетів, і ліплять 
вареники. Кажуть, що завдяки продажу 
вареників і будуються українські церкви 
в діаспорі. А я додам, що завдяки 
сукупності людських рук і сердець, вірі і 
відданій праці, - так розбудовується 
українська церква в діаспорі.  
А мені було за честь танцювати 
українські танці для гостей Храмового 
свята Св.Андрія. Для парафіяльного 
ансамблю «Горлиця» тут завжди 
найгучніші оплески і найтепліші овації.        
Natalia Figel 

 

ЗАПРОШУЄМО 

ЗАКАРБУВАТИ ВАШЕ ІМ’Я В 

ЧАСТИНУ ЦЕРКОВНОЇ 

СПАДЩИНИ  
 Вшануймо далековізійну мрію наших 

предків, які під час свого життя боролися 

і навіть поклали свої голови на 

жертівнику повної незалежності 

Української Автокефальної 

Православної Церкви, на чолі якої 

повинен бути Київський Патріарх. 

 Катедра Святого Апостола Андрія 

Первозваного назавжди буде свідком 

величності Помісної Української 

Православної Церкви України в США. 

 З великою приємністю та щирим 

заохоченням закликаємо Вас 

приєднатися до украшення Господнього 

Дому – Катедри Святого Андрія – 

Центру Управління Вікаріату 

Православної Церкви України в США та 

Канаді.    

 Також, можна складати Ваші пожертви 

на адресу парафіяльного управління 

або через Інтернет: 

https://www.gofundme.com/UOCKPcath
edral/donate 

 

 

 Замість квітів на свіжу могилу мого 
чоловіка – бл.п. ІВАНА МАЧУЛИ, який 
відійшов у вічність 27 січня 2018 року, як 
також у пам’ять  моєї сестричка  бл.п. 
Люди, яка упокоїлася 9 грудня 2018 року 

у м. Торонто жертвую 50 доларів на 
нев’янучий вінок прес-фонду 
Інформаційного Бюлетня Вікаріату 
Православної Церкви України в США та 
Канаді. 
                                             Раїса Мачула 
 

 
  
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 389-е число нашого видання.  

Сердечно дякуємо жертводавцям на 

видавничий фонд “Інформаційного 
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Бюлетня”:                                          
26,160 Марія і бл.п. Іван Гнип                                                               

12,000 Надя і Юрій Федорів                                                           

5,300 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                            

1,940 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, 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 Раїса Мачула, 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 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 Покрови-

Фінікс, бл.п. Іван Сірик, Марія Антонишин, Петро і Наталія 

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

Віра Кропівна, Добродійка Галина і прот. Ярослав 

Думанський, Ігор Яремкевич, Богдан Гальчак, Зіна Лупо, 

Леонід Клочко, Соня і Ендру Ґаудер Одарченко, Наталія і 

бл.п. Павло Коновал, бл.п. Іларіон Хейлик, Катерина О. 

Северин, Галя О. Северин-Вітінґ                                                                                   
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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 

                                                   

 


