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Патріарх Філарет привітав 

Митрополита Епіфанія з 

днем тезоіменитства 
 

25 травня 2019 року Митрополит 
Київський і всієї України 

Епіфаній святкує День свого 
тезоіменитства. Святійший Патріарх 

Київський і всієї Руси-України 
Філарет привітав Митрополита 
Епіфанія зі святом та надіслав 

вітальну адресу. 
Блаженнійшому ЕПІФАНІЮ 

 
Митрополиту Київському і всієї 
України, 
Предстоятелю Української 
Православної Церкви 

  
Ваше Блаженство! 

 Прийміть мої щирі вітання з Днем 
Вашого Небесного Покровителя! 
 Молитовно зичу Вам душевного та 
тілесного здоров’я, наснаги та допомоги 
Божої у Вашому архіпастирському 
служінні на ниві утворення в Україні 
єдиної Помісної Української 
Православної Церкви.  
 Нехай Всемилостивий Господь завжди 
оберігає Вас і Вашу паству та допомагає 
Вам своїми милістю та щедротами. 
 Многії і благії літа Вам! 
  З любов’ю у Христі 
 ФІЛАРЕТ 
 ПАТРІАРХ КИЇВСЬКИЙ 
 І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ 
 

Святійший Патріарх Філарет 

взяв участь у засіданні 

Священного Синоду 

 24 травня 2019 р. у Митрополичому 
будинку Собору Святої Софії у Києві 
відбулося чергове засідання 
Священного Синоду Української 

Православної Церкви. У засіданні взяли 
участь усі члени Священного Синоду. 
 Помісна Українська Православна 
Церква зберігає внутрішню єдність та 
закликає єпископат, духовенство і вірних 
усі питання, які виникають, 
обговорювати та вирішувати в дусі 
заповіданої Господом нашим Ісусом 
Христом братньої любові, уникаючи 
розпалення ворожнечі, протистоянь та 
розділення. 

 

 

Синод Української 

Православної Церкви 

завершив своє засідання 24 

травня. 

 24 травня 2019 р. у Митрополичому 
будинку Собору Святої Софії у Києві 
відбулося чергове засідання 
Священного Синоду Української 
Православної Церкви. У засіданні взяли 
участь усі члени Священного Синоду. 
 Архієпископ Полтавський і 
Кременчуцький Федір був призначений 
головою Синодального управління у 
справах молоді, архієпископ 
Тернопільський і Кременецький Нестор 

https://www.facebook.com/PatriarchPhilaret/photos/pcb.2250739551844005/2250738411844119/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBReMRcbImh8xgx9e-jlWy2fY4QJ4v5XPjKAvN719JeUzPZTepQ5lDRbIacd-oE-AS8n0ssKn1tPl_H&__xts__%5B0%5D=68.ARDU1GFvcKmn9c0H6cQh-DoRG_nJmWBWcoHjc40cwYkd4-YpwmbcfZ0KX0mw8B_C9moAg-2pdniiNUu9WQ7eNaH5HcSPclv32GrHLYIyBX273SGtFSzfG_xZb9A8p7mT9xLROViFBGdo0OYB9zuYGtPftBDklVpFekr9GcWdBlIMY0Zz2YCMluo9aBRTjsziJcE57TuOj8FQxp61BzW_g68KSzRDwUHRoWyNtSBi_6A-MwOiN6QiytP0_nCcTGOcItK3nlGuZdbr76n4-SlZjp-Ntax4Taf__TKIRb1M1-z0gHIq3ZYoUGxIVKHz7KO2XYSMkwUZIvfsIbHdKR4McbTOtz8Q
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– головою Синодального управління 
взаємодії з молодіжно-патріотичними 
громадськими об’єднаннями, 
митрополит Львівський і Сокальський 
Димитрій – головою Інституту церковної 
історії.    
 Було визначено, що протягом місяця 
повинна завершитися реєстрація 
статутів Управлінь єпархій УПЦ. Також 
розпочато процес реєстрації в новій 
редакції статутів монастирів та духовних 
навчальних закладів УПЦ. 
 Відповідно до канонічного порядку 
закордонні візити, зокрема 
паломництва, повинні здійснюватися 
архієреями з благословення 
Предстоятеля, Блаженнійшого 
Митрополита Епіфанія.  
 Синод заборонив архієреям і клірикам 
висувати свої кандидатури для обрання 
до Верховної Ради України чи на посади 
місцевого самоврядування, де 
передбачене прийняття на постійну 
роботу. Разом з тим їм дозволено у 
виключних випадках з благословення 
церковної влади балотуватися у 
депутати органів місцевого 
самоврядування при дотриманні 
відповідно визначених умов. 
 Було прийняте рішення про 
відзначення в 2019 р. 30-ліття 
відродження Української Автокефальної 
Православної Церкви (19 сепрня 1989 
р.).     
 Раніше обраний на єпископа 
архімандрит Епіфаній (Димітріу) буде 
рукоположений на єпископа 
Ольвійського та на правах вікарія 
Предстоятеля УПЦ опікуватиметься 
грекомовною паствою в Україні. 
 Було роз’яснено, що відповідно до 
встановленого порядку за 
богослужінням у всіх храмах УПЦ (ПЦУ) 
повинні підноситися ім’я Блаженнійшого 
Митрополита Епіфанія та правлячого 
архієрея єпархії.   

 Синод заслухав та взяв до відома звіт 
комісії, яка вивчала ситуацію в 
кафедральному храмі Різдва 
Христового в м. Одеса.  
 Синодом було засвідчено, що у своїх 
житті та діяльності Помісна Українська 
Православна Церква керується 
Священним Писанням та Переданням, 
канонами Православної Церкви, 
власним Статутом, ухваленим 
Об’єднавчим Собором 15 грудня 2018 р. 
та відповідно зареєстрованим 
державою, Патріаршим та Синодальним 
Томосом про автокефалію від 6 січня 
2019 р., рішеннями власних статутних 
органів.    
 Помісна УПЦ зберігає внутрішню 
єдність та закликає єпископат, 
духовенство і вірних усі питання, які 
виникають, обговорювати та вирішувати 
в дусі заповіданої Господом нашим 
Ісусом Христом братньої любові, 
уникаючи розпалення ворожнечі, 
протистоянь та розділення. Синод також 
висловив повну підтримку 
Предстоятелю, Блаженнійшому 
Епіфанію, Митрополиту Київському і 
всієї України.   
 Прес-служба Київської Митрополії Української 
Православної Церкви 

Патріарх Філарет зустрівся 

з представниками 

Вселенського Патріархату 

 22 травня 2019 року Святійший 
Патріарх Філарет у своїй резиденції 
провів зустріч з представниками 
Вселенського Патріархату 
митрополитом Галльським Еммануїлом 
та другим секретарем Святого та 
Священного Синоду дияконом Григорієм 
(Франгакісом).   
 Патріарх Філарет тепло привітав 
високих гостей та висловив вдячність 
Церкві-Матері – Вселенському 
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Патріархату та, особисто, 
Всесвятійшому Патріарху Варфоломію 
за надання Томосу про автокефалію 
Української Православної Церкви та 
постійну підтримку.    
 «Я прошу Вас, передати подяку Його 
Всесвятості Вселенському Патріарху 
Варфоломію за те, що Його Всесвятість 
зробили для України та Української 
Церкви, коли надали нам Томос про 
автокефалію. Я шаную Патріарха 
Варфоломія, молюсь за нього кожної 
Літургії і буду молитись за нього до кінця 
життя» - сказав Патріарх.  
 Святійший владика наголосив, що у 
цей непростий для України час, коли 
проти держави триває відкрита агресія 
Росії, Церква буде робити все можливе 
заради захисту незалежності України та 
єдності Церкви, як духовної основи 
держави.    
 «Ми будемо завжди відстоювати 
інтереси незалежної Української 
Православної Церкви та робити все 
можливе, щоб Українська Церква була 
єдиною і завжди служила інтересам 
українського народу і Української 
держави» - відзначив Патріарх. 
 Митрополит Еммануїл передав 
Пасхальні вітання від Його Всесвятості 
Вселенського Патріарха Варфоломія і 
висловив радість від зустрічі та приїзду 
до Української Православної Церкви для 
того, щоб підтримати її та засвідчити 
любов і братську єдність. 
 Учасники зустрічі торкнулися 
загальних питань церковного життя, 
обговорили процес визнання 
автокефалії Української Церкви іншими 
Помісними Православними Церквами та 
багато інших питань, що становлять 
взаємний інтерес.   
 Бесіда, яка тривала близько трьох 
годин, відбулася у теплій і дружній 
атмосфері. Наприкінці зустрічі сторони 
обмінялися пам’ятними подарунками. 

Патріарх Філарет про 

Зеленського, Порошенка, 

«термос», суди та 

Великдень 

 Він каже, що молиться за те, аби 
новообраному президентові вдалося 
подолати корупцію, задоволений з 
того, що Володимир Зеленський «не 
буде втручатися у церковні справи», і 
не ображається на його жарти про 
«термос». Він не задоволений 
статусом митрополії і чекає на 
визнання Київського патріархату. 
Коли? Про це в ексклюзивному 
інтерв’ю Патріарха Київського і всієї 
Руси-України Філарета для Радіо 
Свобода.    
 Цей тиждень – дуже складний для 
України і для православних, оскільки 
це Страсний тиждень. А всі українці – 
віруючі чи не віруючі – обирали і 
обрали президента. Для багатьох це 
тиждень ейфорії, а для інших – 
розпачу. Як змиритися тим, хто 
втратив віру в те, що переможе його 
кандидат? Ви вже встигли привітати 
новообраного президента, побажати 
йому успіхів на цій посаді. Якісь 
маєте поради?    

 – Україна усьому світу 
продемонструвала демократію. Всіх 
здивувало, що новообраний президент 
набрав понад 70 відсотків голосів. Це 
переконує всіх, що нового президента 
обрали свідомо. Кого вони обирали? 
Вони обирали президента, який повинен 
зробити в Україні реформи. Про 
реформи ми говоримо вже десятки 
років, а що мається на увазі під 
реформами? Знищити корупцію. 
 – Як ви думаєте, вдасться йому? 

 – Вдасться чи не вдасться, я не можу 
сказати, тому що це ціла система, і 
треба цю систему поміняти. Чи буде у 
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нього така команда, яка зможе змінити 
цю корупційну систему? Якщо йому це 
вдасться, то йому буде велика шана від 
українського народу. Тому що Україна 
тоді продемонструє не тільки 
демократію, свободу і незалежність, а й 
те, що вона європейська країна. І ми 
молимося, щоб Господь послав йому 
сили зробити цей рішучий крок.  
 – Володимир Зеленський під час так 
званих дебатів, які були на стадіоні, 
дорікнув чинному президентові і 
своєму супернику Петрові Порошенку 
про те, що, мовляв, томос, який він 
ставить собі в заслугу, – заслуга не 
Петра Порошенка, а ваша. Як ви 
вважаєте? Як правило, кажуть, що у 
поразки один герой, а в перемоги 
багато. Насправді чия це заслуга? 
 – Треба реально подивитися. Якби не 
було Київського Патріархату, який я 
створив разом з народом православним, 
з архієреями, з духовенством, то могла 
би мова йти про томос, якби церкви не 
було? Ясно, що не було б. І тому 
заслуга в тому, що ми отримали томос, 
насамперед тих, хто побудував церкву. 
Але не треба применшувати і значення 
президента. Тому що церква була, і 
президенти попередні зверталися до 
Вселенського патріарха, але томосу не 
було. Тому звичайно, що є заслуга і 
президента Порошенка. Але основна 
заслуга – те, що Київський патріархат є. 
Оце є основа. Без цієї основи ніякого 
томосу не було б. І тому Володимир 
Зеленський правий, що основна заслуга 
– це те, що був Київський патріархат, 
який я очолював як патріарх.  
 – То виглядає так, що даремно була 
реклама за президента Порошенка 
«Армія! Мова! Віра!» і критикували 
його за той же «томос-тур»?  
 – Армія є. Була небоєздатною. А 
сьогодні боєздатна. Армія захистила 
Донбас? Захистила. Правда, частина 

залишається окупованою.  
 Церква є? Є. Визнана? Визнана. 
Правда, тільки Вселенським патріархом.
 Мова набирає силу в Україні? 
Набирає. Тому сказати, що все це – 
пусті слова, ми не можемо. 
 Церква повинна говорити правду. Гірка 
правда чи солодка правда, а говорити 
треба правду. Бо з правдою Бог! 
 – Ви знаєте, що Володимир 
Зеленський працював у жанрі 
«жартів». Іноді жартували і про 
церкву. І коли говорили про так 
званий «томос-тур», з яким їздив пан 
президент, вони казали: «Термос». Це 
такий жарт був. Чи варто йому зараз 
як новобраному президентові 
вибачитися? Бо багато людей на 
нього ображені за це…   
 – Звичайно, не можна називати томос, 
за який ми боролися понад 25 років, 
«термосом». Зеленський вже вибачився 
за це. Це образливо для церкви – томос, 
який має для нас велике значення, 
називати його «термосом». Але ми 
вибачаємо новообраному президенту за 
ці слова і не ображаємося.  
 – Як ви думаєте, чи буде він 
підтримувати курс на те, щоби нова 
Православна церква України 
розвивалася?    
 – Це залежить не від президента. Це 
залежить від церкви, від єпископату, від 
духовенства і від народу. Не треба 
думати, що Київський Патріархат 
створили президенти. Деякі президенти 
були і проти Київського Патріархату, 
особливо президент, який втік. Я маю на 
увазі Януковича. Були проти. Але не 
могли подолати церкву. І тому церкву 
створює сама церква, єпископат і народ. 
А народ чому? Тому, що народ хоче, 
щоб в незалежній державі була 
незалежна церква.    
 І тому це не залежить від президента, 
як він буде ставитися до церкви. Якщо 
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буде ставитися добре, ми будемо 
дякувати, що він добре ставиться до 
церкви. Але якщо навіть й буде 
ставитися негативно, чого ми не 
передбачаємо, то церква існувати все 
одно буде.     
 – Оптимістичні слова.  Але якщо 
говорити про те, що деякі політичні 
сили, зокрема народний депутат 
України, прихильник української 
церкви Московського патріархату 
Вадим Новинський сказав цього 
тижня, що потрібно буде всі ці 
рішення повертати назад, тому що 
захоплення церков відбувалося 
рейдерськими методами і так далі. Це 
реваншистські заяви?   
 – Це не залежить від Новинського. 
Ніяких захоплень храмів не було. В 
деяких місцях були суперечки не між 
віруючими Київського Патріархату і 
Московського патріархату, а між 
віруючими Московського патріархату. 
Вони між собою сперечалися. Одні 
хотіли перейти в Київський Патріархат, а 
інші не хотіли.    
 І тому ми просили Верховну Раду 
ухвалити закон, механізм, яким чином 
релігійна громада обирає свій релігійний 
центр. І Верховна Рада ухвалила такий 
закон. Якщо більшість парафіян, а 
парафіянами вважаються ті, які живуть в 
даній парафії, тобто в даному селі, або, 
якщо в містах, відвідують даний храм, то 
храм при виборі центру належить 
більшості.    
 Ми відкидаємо насильне навернення 
віруючих Московського патріархату в 
ПЦУ. Новинський, і не тільки 
Новинський, Москва і Московський 
патріархат в Україні – на весь світ 
трублять, що ось «захоплюють» їх. 
Ніякого захоплення немає, тому що УПЦ 
КП не зацікавлена, щоб в нашу церкву 
входили люди через застосування сили. 
Нам треба, щоб вони увійшли 

добровільно в українську церкву, а не 
силою. І тому ми відкидаємо насильне 
навернення віруючих Московського 
патріархату у Київський патріархат. 
 – Це вже не в Київський Патріархат, 
а в ПЦУ. Так?    

 – ПЦУ є офіційно визнана 
Вселенським патріархом. Але в Україні 
існує Київський Патріархат. Тому що ми 
не задоволені статусом митрополії. Ми 
понад 25 років існуємо як Патріархат. І 
народ обирав патріархів. Я – третій 
Патріарх. А до мене був Патріарх 
Володимир, Патріарх Мстислав. 
Патріархи були! І тому для України ми є 
Патріархат. А для зовнішнього світу, 
тобто для православного світу, ми є 
Київська митрополія. Але віримо, що 
прийде час, коли все православ’я 
визнає українську церкву не 
митрополією, а Патріархатом.  
 – Коли це буде?    

 – Коли буде? Буде це тоді, коли 
об’єднаємо все українське православ’я в 
одну церкву, отоді й наспіє час визнання 
Київського Патріархату.   
 – Не дуже закордонні церкви 
поспішають визнавати ПЦУ. З чим це 
пов’язано?     
 – Дійсно, не поспішають. А пов’язано 
це з Москвою. Москва настільки 
вплинула на ці церкви різними 
методами. І держава російська 
втручалася. З Греції ж вислали і деяких 
дипломатів за втручання. Значить, 
російська держава втручалася у ці 
церковні справи. І гроші відіграли свою 
роль. І керівництво їздило по помісних 
церквах і агітувало, щоб вони не 
визнавали рішення Вселенського 
патріарха про надання томосу про 
автокефалію. Все це вплинуло. 
 Але ми переконані, що прийде час, 
коли всі церкви, у тому числі і російська, 
визнають українську церкву. Чому 
визнають? А тому, що вона велика, 
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майже рівна буде Московському 
патріархату, і не визнавати таку церкву 
– неможливо.    
 У 1992 році, коли ніхто не вірив, що ми 
отримаємо томос про автокефалію, ми 
боролися, створили церкву – і її 
визнали. Так і зараз ми переконані, що і 
об’єднання буде всього українського 
православ’я, і визнання буде, але 
потрібен час.    
 – Точно, що потрібен час. Але поки 
що, вітаючи Володимира 
Зеленського з обранням на посаду 
президента, митрополит Запорізький 
Лука УПЦ (МП) писав про «розкол», 
про те, що священиків «виганяють з 
їхніх домівок», «забороняють 
працювати». Найстрашніше – те, що 
«виганяють з домівок». Наскільки це 
відповідає дійсності? Чи це він під 
впливом пропаганди перебуває? 
 – Справа в тому, що цей архієрей Лука 
багато неправди говорить. І те, що він 
говорить, не збудеться. Україна як 
держава є і буде. А раз є і буде 
держава, то в цій державі обов’язково 
буде незалежна церква, тобто 
автокефальна. І тут, щоб Лука не 
говорив, проти історичного процесу, 
проти волі Божої, не може нічого 
зробити.     
 – З іншого боку, митрополит ПЦУ, 
митрополит Білгородський Іоасаф, 
який до вас недавно приїздив, 
написав пост у мережі фейсбук і 
скаржився на те, що незрозумілий 
статус церков діаспорських, 
незрозуміле ставлення керівництва 
нової церкви і до вас. Тобто там 
такий був пост розпачу.   

 – Справа в тому, що, згідно з томосом, 
ПЦУ не повинна включати у свій склад 
парафії і єпархії, які є за межами 
України. Це в томосі написано. Але це 
залежить не від нас, тобто не від ПЦУ. А 
це залежить від тих єпархій і тих 

парафій, які є за межами України. Якщо 
вони хочуть бути у складі 
Константинопольського патріархату, ми 
заперечити не можемо. Але якщо не 
хочуть парафії і в Європі, і в Америці, і в 
Росії, і по всьому світу увійти до складу 
Константинопольського патріархату, то 
ми їх змусити не можемо. Але і не 
можемо їх відкинути. І тому ми, оскільки 
вони не хочуть від нас відійти, ми 
вважаємо їх своїми.   
 – А йому писали у відповідь про те, 
що він незадоволений відсутністю 
якоїсь посади чи ще щось. Чи все це 
від лукавого?    
 – Там багато з чим можна не 
погоджуватися. Але треба сказати, що 
митрополит Білгородський Іоасаф 
написав правду.    
 – Київський окружний 
адміністративний суд ухвалив 
рішення, щодо припинення 
перейменування УПЦ (МП). Вони так і 
залишаться поки що за рішенням 
суду УПЦ (МП). Очевидно, 
Міністерство культури подаватиме 
апеляцію.     
 – У нас суди, на превеликий жаль, 
несправедливі. І тому я не впевнений, 
що це рішення є справедливим на 
користь і української держави, і 
українського народу. Наші суди треба 
реформувати, щоб вони були 
справедливими судами, а не 
прилаштовувалися до тих чи інших 
політичних сил. Я вірю в перемогу 
правди.     
 – Вплив Москви залишається, як 
був. Зараз значно менший, але більш 
ворожий, очевидно. Як може народ 
протистояти цьому впливу?  
 – Народ може протистояти. Яким 
чином? Коли об’єднуються в Київському 
патріархаті, у правдивій ПЦУ. 
Поступово, крок за кроком. От минуло 
чотири місяці, як ми отримали томос про 

https://hramzp.ua/newsitem/privetstvennoe-obrashhenie-mitropolit?fbclid=IwAR2i1zkufsS8N9Z3ohQYDlpGabgPoU-VRHClKJq1O2uoq02FL-c_zTsRJ0Q
https://hramzp.ua/newsitem/privetstvennoe-obrashhenie-mitropolit?fbclid=IwAR2i1zkufsS8N9Z3ohQYDlpGabgPoU-VRHClKJq1O2uoq02FL-c_zTsRJ0Q
https://www.radiosvoboda.org/a/news-upts-mp-pereymenuvannya-sud/29897049.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-upts-mp-pereymenuvannya-sud/29897049.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-upts-mp-pereymenuvannya-sud/29897049.html
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автокефалію ПЦУ, вже перейшло в 
нашу церкву понад 500 парафій 
Московського патріархату. І цей процес 
триватиме.     
 – До речі, кажуть, що в останні дні 
перед виборами цей процес 
повільнішим став.   
 – Це дійсно так. Бо думали, що буде 
президентом людина, яка не буде 
підтримувати оцей процес об’єднання 
українського православ’я. Зеленський 
заявив, що він не буде втручатися у 
церковні справи. І це добре. Але якщо 
він не буде втручатися, то народ сам 
обере українську церкву.   
 – До речі, минулого разу, коли ми з 
вами зустрічалися, десь перед Новим 
роком, то говорили про КДБ і про те, 
як церкві було непереливки під час 
правління КДБ. Там був такий, що 
називається, недоговорений момент, 
стосовно реєстрації церков. Ви тоді 
сказали про те, що без згоди КДБ не 
ставили ні архієреїв, ні священиків. 
Треба було з ними узгоджувати всі 
призначення, тому й існувала 
реєстрація. Указ архієрея був 
недійсним, якщо немає реєстрації. 
Питання від моїх колег: у чому 
полягала ця реєстрація? Що потрібно 
було? І як все це відбувалося? 
 – Потрібно, щоб кандидат чи в 
архієреї, чи в священики був лояльним 
до радянської влади. Якщо кандидат 
лояльний до радянської влади, то тоді 
давали дозвіл в КДБ, точніше, Рада у 
справах релігій. Бо там працювали ті ж 
офіцери КДБ. В Раді у справах релігій 
давали дозвіл, що це людина лояльна 
до радянської влади. Якщо людина 
нелояльна, була проти радянської 
влади, то тоді не давали дозволу на 
рукоположення.    
 – А у чому полягала ця лояльність?

 – Вони стежили, чи дії твої 
відповідають твоїм словам, виступаєш 

ти проти радянської влади чи не 
виступаєш.     
 – Але водночас тих, хто не 
визнавав, відправляли до тюрем, 
таборів…     
 – Тих і розстрілювали, і до Сибіру 
відправляли. Коли поверталися вони, їм 
не давали право служити.  
 – У цьому сенсі церква завжди має 
бути лояльною до влади чи ні? 

 – Церква визнавала закони радянської 
влади і підпорядковувалася цим 
законам, крім того, коли це стосувалося 
віри. А коли вимагали відмовитися від 
Христа, тоді і священики, і єпископи, і 
миряни йшли в Сибір і йшли на розстріл.
 – Схожа ситуація зараз складається 
з священиками в анексованому 
Криму. Наприклад, архієпископ 
Климент. Вже було, що і його 
затримували, йому там дуже 
непросто.     

 – Справа в тому, що дійсно в Криму і в 
окупованих районах Донбасу свободи 
для нашої церкви немає. І тому на 
окупованих територіях Донбасу 
богослужіння звершуються, але 
підпільно. І Московський патріархат 
мовчить про це, не каже, що там 
захоплюють храми. Там не тільки храми 
захоплюють, а там взагалі не 
дозволяють звершувати богослужіння, 
особливо на Донбасі. Так само і в 
Криму.    
 Але ми спілкуємося і підтримуємо 
архієпископа Климента, він відстоює 
незалежність і територіальну цілісність 
Криму, який є частиною української 
держави. Але віримо, що і там настане 
свобода.     
 – Перед Великоднем мені завжди 
пригадується дитинство. Я на 
Великдень з бабусею ходила до 
церкви. Тоді це було заборонено. І 
вночі треба було піти, коли ти ще був 
маленьким, до церкви, а потім вдень 
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влаштовували такі собі «суботники» 
в неділю. І так визначали: хто не був 
на «недільнику», той, значить, ходив 
до церкви. І це таїнство зараз для 
загалу поволі зникає. Як це все 
повернути? Чи цього не треба 
повертати?     
 – Ходили і ходять. Зараз на пасхальні 
богослужіння приходять і діти, і молодь. 
Тому що ми маємо свободу. А не ходять 
тільки ті, які або ліниві, або маловірні. 
 – А як багато людей, а храмів мало?

 – Храмів зараз більше, ніж потрібно. 
Тільки Київський Патріархат зараз має 
понад 7 тисяч парафій. А Московський 
патріархат скільки! Взагалі Україна за 
кількістю парафій є найбільшою 
церквою серед всіх православних 
церков. Більша від Російської.  
 – Якщо говорити про Великдень і 
якісь мудрі побажання, напуття для 
всіх вірян?     

 – Ми святкуємо Воскресіння Христове 
– перемогу над смертю. А була ця 
перемога після чого? Після Голгофи, 
після страждань. Але ті, хто розпинав 
Ісуса Христа, – торжествували перемогу 
над «богохульником», але коли Христос 
воскрес і переміг смерть, то хто 
торжествував перемогу? Христос, його 
послідовники, апостоли, жони-
мироносиці і всі, хто вірили в нього. 
 Правда в земному житті завжди 
перемагає. Яким був Радянський Союз 
сильним і безбожним, але перемогли 
ми.      
 А первосвященики що робили? Гроші 
давали сторожі, щоб вона говорила 
неправду: «От ви кажіть, що Він не 
воскрес, а що Його вкрали». Так от, 
святкуючи Воскресіння Христове, ми 
повинні вірити не тільки в перемогу 
життя над смертю, а в те, що правда в 

земному житті завжди перемагає.
 Яким був Радянський Союз сильним і 
безбожним, але перемогли ми. Я 
пам’ятаю, як мені закидали в радянські 
часи, що нам прийшов кінець, що ми 
вступаємо в комунізм, де немає ніякої 
релігії. Я тоді їм сказав, що якщо вони 
не будуть терпіти нас в комунізмі – то 
комунізму не буде, а церква буде. Так от 
і стало: комунізму немає і ніколи більше 
не буде. А церква є і буде. Бо з церквою 
Бог і правда.    
 Тому в житті треба йти дорогою 
правди, навіть якщо ця дорога пов’язана 
зі стражданнями – потрібно перетерпіти 
і йти дорогою правди, бо кінець – це 
перемога, як і кінцем Голгофи було 
Воскресіння Христа.   
 – Але ж в деяких людей немає 
терпіння до такого тяжкого шляху. 

 – На те є божественна благодать. 
Якою силою мученики терпіли 
страждання?! Що їхня людська природа 
не може не перетерпіти? Божественною 
благодаттю.     
 А в радянські часи, коли йшли в Сибір 
– їм пропонували відмовитися від 
Христа взамін на свободу, але вони не 
відмовлялися і йшли і в Сибір, і на 
розстріли. Наприклад, преподобного 
Меркурія Чернігівського двічі на розстріл 
вели, і він не боявся, бо куля не 
вилітала – і тому вони не могли його 
розстріляти. Тобто божественна сила 
допомагає кожній людині, яка вірна 
Богу. Тому той, хто каже, що не може 
терпіти, – це неправда, звернись до 
Бога, і Він тобі допоможе, і дасть тобі 
силу – і ти подолаєш всяку неправду. 
 Інна Кузнецова  

 Головний редактор Київського бюро 
Радіо Свобода 

https://www.radiosvoboda.org/author/20501.html
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ВЕЛИКДЕНЬ У ГРОМАДІ СВЯТОГО АНДРІЯ ПЕРВОЗВАНОГО 

ПОМІСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В США 

 В суботу 27 квітня  на північно-західну частину передмістя Чикаго випало  більше десяти 
сентіметрів снігу, але непогода не пошкодила вірним Помісної Української Православної 
Церкви гідно відсвяткувати світле Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.   
 В суботу о 11:30 годині ночі  прот. Віктор Полярний і в сослужінні ієрея Михайла 
Лещишина звершив Полуношницю, за участю зворушливим співом чоловічого церковного 
хору, під проводом маєстра Тараса Руденка, де у дев’ятій пісні співають: «Не ридай, Моя 
Мати, бачачи у гробі Сина Твого, що Його в утробі носила Ти, бо встану Я і прославлюся і 
підійму зі славою без перестану, як Бог тих, що з вірою і любов’ю Тебе  величатимуть».
 І дійсно з непохитною вірою і правдивою любов’ю до Спасителя душ наших, вірні з 
сльозами на очах, уважно слухали співи Полуношниці.     
 Цього року, через непогоду, прийшлося провести процесію в середині храму з виходом до 
притвора. Під радісні співи Христос Воскрес вірні знову зайшли до храму де в присутності 
поверх 500 вірних, всі з радістю, прислухалися до мелодій церковного хору. Прот. Віктор 
Полярний прочитав Слово Оглашительне Святого Отця нашогоо Іоана Золотоустого, де 
сказано: «Воскрес Христос - і радіють ангели» Воскрес Христос і ми – вірні Автокефальної 
Української Православної Церкви радіємо разом з українським народом, що зникла смерть.
 Під час Великодньої Божественної Літургії, після читання Святого Євангелія, ієрей 
Михайло Лещишин прочитав Великоднє віттаня від нашого правлячого аріхієрея – 
Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.     
 О третій годині ранку вірні перейшли до авдиторії імені Трухлого де відбулося посвячення 
принесених кошиків.  
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 В день Великодня на Пасхальну Вечірню  о 12 годині полудня прийшло майже 500 осіб. 
Прот. Віктор Полярний і ієрей Михайло Лещишин звершили Богослужіння і відтак на подвір’ї 
були освячені принесені пасхальні кошики. 
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Слава Ісусу Христу і Слава Україні!        
 Христос Воскрес!   Воістину Воскрес Христос!  

                  СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ!
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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 

Помісної Української Православної 

Церкви, на чолі якої повинен бути 

Київський Патріарх. Катедра Святого 

Апостола Андрія Первозваного 

назавжди буде свідком величності 

Помісної Української Православної 

Церкви в США.    

 З великою приємністю та щирим 

заохоченням закликаємо Вас 

приєднатися до украшення Господнього 

Дому – Катедри Святого Андрія – 

Центру Управління Вікаріату Помісної 

Української Православної Церкви в США 

та Канади.    

 Також, можна складати Ваші пожертви 

на адресу парафіяльного управління 

або через Інтернет: 

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

 ВІЧНИЙ СПОКІЙ ПОДАЙ 

ГОСПОДИ РАБАМ ТВОЇМ... 
 

«Ніщо так легко не забувається, як розлука 

людини з людиною. Бо хоч короткий час і 

згадуємо когось, але забуваємо про смерть, 

маючи його за живого...» (Ікос 12). 
 

 8-го червня припадає сімнадцята 
річниця упокоєння мого дорогого чоловіка 
бл. п. протоієрея ГРИГОРІЯ 
КРАМАРЕНКА і сповнилося сім років коли 
відійшла у вічність 14 квітня 2012 року  
наша невістка бл. п. Христина, а 18-го 
березня 2017 року в місті Оснабрюк, 
Німеччина відійшов у вічність, мій 
дорогий брат бл. п. ВАСИЛЬ ЦЬОПА. 
 Замість квітів на могили складаю 
пожертву в сумі $50 доларів на прес-фонд 
Інформаційного Бюлетня Вікаріату 
Помісної Української Православної 
Церкви в США та Канаді. 
 

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ і ВІЧНА ЇМ 
ПАМ’ЯТЬ! 

Паніматка Поліна з родиною  
 

 

    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 394-е число нашого видання.  

Сердечно дякуємо жертводавцям на 

видавничий фонд “Інформаційного 

Бюлетня”:                                          

https://www.gofundme.com/UOCKPcathedral/donate
https://www.gofundme.com/UOCKPcathedral/donate
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26,160 Марія і бл.п. Іван Гнип                                                                

12,500 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                                      

1,700 бл.п. Паша і Микола Таран                             

1,650 Катя і др. В’ячеслав Вестон                                     

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                                               

1,300 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій  

Крамаренко                                                                             

1,270 бл.п. Марія і бл.п.  Василь Кушнір            

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                                                 

1,060 Ольга і Василь Карпенко, Ніна і Михайло Ґлавчеф                                               

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 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, 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 Марія Сулківська, Ана Столець, Ізаура і Володимир 

Хремко                             

150 Катерина і Василь Вільчинський, Марія і Олександер 

Багнівський, Борис Кучинський, бл.п. Софія Барусев                                                             

140 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 

 

                                                   

 

 

 

 

 


