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30 січня 2020 року
Блаженнійший Владико Епіфаній Слава Ісусу Христу!
Від імені Вікаріату Помісної Української Православної Церкви в США та Канаді
вітаємо Ваше Блаженство з першою річницею інтронізації Предстоятельства Української
Автокефальної Православної Церкви.
Ваше Блаженство, прийміть від нас всіх наші найщиріші й найкращі побажання у Вашій
відданій і нелегкій праці у Христовому винограднику на користь нашої Святої Помісної
Української Православної Церкви.
Ваша невтомна та віддана праця для Бога, Його Святій Церкві і Многострадальній Матері
Україні заслуговує на велике признання всієї України і Діаспори, бо Ваше Блаженство стоїть
непохитно на сторожі Помісної Української Православної Церкви.
Ми всі разом пливемо на однім і тім же самім кораблі, нам ніхто не дав права вибирати
якийсь більше вигідніший корабель. Ми не маємо права пересідати з свого рідного на чужий
корабель. Ми є, що ми є – і ми надіємось, що Господь Бог в найшвидшому часі припинить
бурю на морі і ми всі припливемо в тиху пристань нашого Золотоверхого Києва.
Ми є щасливі і дуже раді, що ми маємо Ваше Блаженство Предстоятелем на кермі нашої
Святої Церкви і ми щоденно молимось, щоб Господь Бог послав благословення на всіх нас,
закріпив нашу Святу Помісну Українську Православну Церкву і покращав долю нашої
Батьківщини України.
Уклінно просимо Вашого Благословення і бажаємо Вам – Блаженнійший Владико Многії і
Благії Літа.
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Митрополит Епіфаній

Про кожного із нас Бог турбується, і
ми маємо бути вдячними Йому за це.
Він спонукає нас до дій на благо, а
разом з тим дає сили й натхнення
довершувати добрі справи. І якщо Бог та
Церква кличуть до чогось – то слід
сприймати та виконувати цей заклик.
Рік тому, в день 40-річчя, я отримав
найвідповідальніше покликання – бути
Предстоятелем
Автокефальної,
Помісної Української Православної
Церкви.
Минув рік. Він, дійсно, був непростим
та повним різноманітних викликів і для
мене
як
очільника
помісної
Православної Церкви України, і для всіх
архієреїв та духовенства, для повноти
Церкви, для цілого суспільства. Але з
Божою допомогою ми ці виклики
долаємо і рухаємося вперед, зумівши
зберегти нашу єдність. Адже головне,
що нас об’єднує – це бажання йти разом
дорогою правди і добра, прагнення не

розділяти чи відбирати, а здобувати
справедливий мир і захищати те, що
дане нам Господом – життя, право
вибору, свободу, Батьківщину.
І саме завдяки нашій єдності ми вже
отримали визнання й підтримку з боку
Константинопольської
Церкви-Матері,
Олександрійського
Патріархату
та
Елладської Церкви.
Вірю, що, святкуючи наступну річницю
нашого
спільного
буття,
ми
прийматимемо в наших українських
святинях все більше й більше гостей та
представників
інших
помісних
Православних Церков, які неодмінно
будуть визнавати наш автокефальний
статус, бо це процес незворотній, хоча й
поступовий. Ми всі різні, але об’єднані
єдиним тілом Церкви Христової. Тож
будемо єдиними!
Щиросердну подяку висловлюю за
теплі вітання й побажання на мою
адресу, але впевнений, що вони
адресовані не тільки і не стільки мені, як
усім вам – моїм співбратам-архієреям,
духовенству, всім вірним нашої Церкви.
Адже всі ми разом сподобились
багатьох благодатних дарів від Бога.
Спільними зусиллями ми і надалі
будемо будувати Церкву відкриту для
всіх, щоб разом іти шляхом, який веде
до спасіння. А також – наполегливо
працювати, щоби всі православні
українці
об’єдналися
навколо
Київського престолу. Тож нехай
Господь укріпить нашу єдність, а
Боже
благословіння
й
надалі
перебуває з усіма нами.
Слава Ісусу Христу!
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Предстоятель Помісної
Української Православної
Церкви привітав Почесного

сослужінні прот. Ярослава Марикота та
ієрея Михайла Лещишина звершив
Велике
Повечір’я
Богоявлення
з
Великим
Освяченням
Води.

Патріарха Філарета з Днем
народження
23 Січня 2020
Дорогий Владико!
Прийміть вітання з нагоди Вашого Дня
народження. Ваша праця, яка стала
важливим підґрунтям для здобуття
Українською Церквою Томосу про
автокефалію, назавжди стане для нас
прикладом служіння та жертовності.
Нехай
Всемилостивий
Господь
благословить нас єдністю, сподобить
Вас і надалі бути відданим Божій правді
та справі утвердження нашої єдиної
незалежної автокефальної помісної
Української
Православної
Церкви.
Бажаю Вам мудрості від Бога, здоров’я
та всього, що на благо.
З любов’ю у Христі
Епіфаній
Митрополит Київський і всієї України,
Предстоятель Православної Церкви
України

СВЯТО
БОГОЯВЛЕННЯ
У
ГРОМАДІ СВЯТОГО АНДРІЯ
18-го січня 2020 року до Катедри
Святого Апостола Андрія Первозваного
Помісної
Української
Православної
Церкви в м. Блумінгдейл завітала
чисельна кількість вірян де о 5:00 годині
вечора прот. Віктор Полярний в
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Предстоятель
автокефальної
Православної Церкви
України митрополит
Епіфаній вдруге за останні
чотири місяці зустрівся з
державним секретарем
США Майком Помпео.

Після мировання вірні зійшлися в
Культурному Центрі Гр18-го січня 2020
року до Катедри Святого Апостола
Андрія
Первозваного
Помісної
Української Православної Церкви в м.
Блумінгдейл завітала чисельна кількість
вірян де о 5:00 годині вечора прот.
Віктор Полярний в сослужінні прот.
Ярослава Марикота та ієрея Михайла
Лещишина звершив Велике Повечір’я
Богоявлення з Великим Освяченням
Води.омади де всі насолоджувалися
пісними
стравами
приготовленими
працьовитими сестрицями.
В День Богоявлення прот. Віктор
Полярний в сослужінні прот. Ярослава
Марикота, ієрея Михайла Лещишина та
ієрея
Димитрія
Бігуна
звершив
Божественну Літургія Василія Великого і
Велике Oсвячення Води перед храмом і
майстерно
виготовленим
льодовим
хрестом, під 10 градусів морозу
Фаренгeйта.

Вперше вони зустрілись 23 жовтня
2019 року у Вашингтоні, а сьогодні, 31
січня, державний секретар США завітав
до головного храму ПЦУ Михайлівського
собору й мав особисту розмову з
митрополитом Епіфанієм.
Показово, що навіть президент України
Володимир Зеленський, який сьогодні
також прийме Помпео, таких особистих
зустрічей з держсекретарем США ще не
мав.
Чому ж для США так важливо
спілкуватись
з
предстоятелем
автокефальної Православної церкви
України, якій виповнилось всього рік?
Сам Епіфаній натякає – щоб вплив Росії
в Україні був не такий сильний.
У
Михайлівському
соборі
митрополит Епіфаній показав Помпео
Томос
А Майк Помпео пізніше на зустрічі із
Володимиром Зеленським особливо
наголосив на важливості розвитку ПЦУ.
“Мені дуже приємно те, що Грецька
та Олександрійська Церкви визнали
ПЦУ як автокефальну. Росія ніколи не
повинна стояти на заваді захисту
фундаментальних прав українців”, –
заявив у Києві Помпео.
Минулого жовтня Предстоятель ПЦУ
під час зустрічі з Помпео розповів йому
про
проблеми
розвитку
Церкви,
“зокрема, про ганебну ситуацію зі
свободою релігії і віросповідання на
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окупованих територіях Донбасу й
анексованого Криму”.
Тоді Епіфаній подякував американцям
за двопартійну підтримку України, а
Помпео заявив, що США будуть
захищати право кожної людини на
свободу віросповідання.
Цього разу тема розмови була
схожа.
Митрополит Епіфаній говорив про те,
що Росія має припинити систематичне
обмеження прав духовенства і громад
ПЦУ на окупованих територіях на
Донбасі та в Криму.
Він подякував США за підтримку
України і закликав продовжувати і
посилювати санкції проти Росії задля
звільнення
українських
територій.
“Щоб не було такого сильного
впливу Росії”
Показово, що через зустріч Епіфанія з
Помпео у США ж не відбулась розмова
державного секретаря з головою відділу
зовнішніх церковних зв’язків РПЦ
митрополитом Іларіоном. Що викликало
певний скандал у церковних колах.
“З інтерв’ю митрополита Іларіона
видно, що за годину до початку його
зустрічі з Помпео вона була скасована,
а для Епіфанія влаштували таку
“торжественную встречу”, – розповідав
нещодавно в інтерв’ю ВВС митрополит
Епіфаній.
За його словами, ці зустрічі з Помпео
свідчать, що ПЦУ “визнають як суб’єкт”.
“Ми, спілкуючись із держсекретарем,
говорили про те, що ми в Україні
прагнемо
мати
свою
помісну
Православну Церкву, це право кожного
громадянина української держави”, –
розповідав Предстоятель ПЦУ.
Російська Православна Церква та
підпорядкована їй в Україні УПЦ МП
(РПЦвУ) не визнають Православну
Церкву України.
Нинішнє
керівництво
України

порівняно прохолодно ставиться до неї,
а голова СБУ публічно заявляв, що він є
парафіянином саме РПЦвУ.
Це суттєво контрастує зі ставленням
до
ПЦУ
Петра
Порошенка.

На цьому фоні багато експертів,
зокрема, і російських, говорять про
сприяння ПЦУ з боку США. І тиск цей
може проявлятись у тому, що США
можуть сприяти визнанню ПЦУ з боку
інших Православних Церков.
“Я би не сказав, що відбувається
якийсь тиск з боку США. Звичайно, Росії
вигідно завжди списувати на когось свої
поразки. Зараз ми від них чуємо, що
ПЦУ – це був “політичний проєкт
попередньої влади та проєкт США”, –
вказував ВВС Епіфаній.
Але, як він наполягає, – “це не
відповідає дійсності”.
“Інша держава не має можливості
впливати на релігійні процеси в нашій
країні – це було прагнення українського
народу. Ми торували цей шлях протягом
останніх трьох десятиліть”, – вважає
Предстоятель ПЦУ.
Але врешті митрополит Епіфаній
визнав, що підтримка США незалежній
від Росії Українській Церкві була, і
пояснив чому.
“Була, можливо, підтримка США та
інших країн, які вболівають за те, щоб
Україна була незалежною державою і не
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було такого сильного впливу з боку РФ”,
– пояснив митрополит Епіфаній.

ПОСМЕРТНИЙ СПОМИН ПРО
ЄВГЕНА РУДЕНКА

Сьогодні ми зібралися вшанувати
дорогого нам, в Бозі спочилого Євгена
Руденка. І в молитві до Всевишнього,
провести душу його в оселю, де всі
праведники спочивають.
Він залишає земне життя, а разом з
тим засмучену родину, друзів і громаду,
в якій він був для всіх нас близький,
шаноблений і вподоблений, якого ми
здрібніло називали – Женя. Від нас
відійшла чудова людина, а з нею велика
втрата не лише для родини, а для всієї
громади
парафії
Святого
Андрія
Первозванного.
В нашій громаді не було людини, яка б

носила в серці якесь незадоволення або
якусь жаль супроти Жені. Він до всіх був
уважний і ввічливий. В людях бачив
лише позитиви, не виявляв гніву і нікого
не осудив. З його чеснот, найбільш
яскрава це – любов до рідного Краю і
свого страдницького народу. Окреслити
його переконання чи ідейний нахил до
якогось політичного угруповання, одним
словом сказавши, Женя був чесним
українцем.
В церквоній політиці, Женя стояв
осторонь. Невпинно й наполегливо
вкладав все своє зусилля і працю на
підтримку своєї Церкви, Святого Андрія,
і ніколи її не покидав. Любив рідну
Церкву, переживав за її буття і був
щедрий у своїх пожертвах задля
розквіту та її зростання. В його розумінні
пожертви оцінюються не відповідними
сумами грошей, а тим скільки ти відірвав
від себе і своєї родини та настільки то
було відчутно на власних потребах.
Яке ж було особисте й родинне життя
Жені та його активність в Америці? Про
це я мігби написати цілу книжку, бо обоє
ми, напочатку належали і співали в
церковному хорі – він басом, я тенором
– в катедрі Святої Покрови, згодом в
катедрі Святого Володимира в Чікаго, а
до тепер в катедрі Святого Андрія
Первозванного.
Зупинюсь на діяльності Жені в Церкві
Святого
Андрія.
Женя
ретельно
відвідував служби Божі, був солістом в
церковному хорі, всі співочі твори знав
напам’ять, завжди був на співанці хору,
читав часи перед службою Божою і
перед святою Євангелією-Апостола.
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При потребі, дякував підчас Служби
Божої і відправ Треб. Єдиний на всю
парафію – член Братства і Сестрицтва.
Спитати, чому Сестрицтва? На кухні є
різного роду праця і деякі з них не
посилі жінкам. Женя сам відкрив таку
необхідність. На церковній посилості
Женя походжав як хазяїн: на цвинтарі
копав ями для фундаменту пам’ятників,
підрізав сухі гіляки на деревах і на
ялинках ті, що торкалися землі і багато
інших робіт, яких не перелічити. І все це
він робив без ніякої винагороди – за
спасибі.
Женя на протязі всього свого життя
тяжко працював фізично. Виховав трьох
синів, любив їх і дбав про їхнє буття.
Любив свою дружину – Людмилу і був
вірний їй. При тяжкому захворюванні
Люди, він не віддав її на чужі руки, а
доглянув до самої смерти.
У зверненні до Євгена ім’ям Женя не є
пониженням. В тому імені втілена
велика пошана, любов і визнання. І
звучить воно промовисто й змістовно.
Не через титул, чи наділене високе
звання, а через чесноти і людську
гідність.
Яскравим і цікавим явищем був
випадок, підчас святкування Храмового
Свята нашої парафії, який підсилює моє
розуміння щодо звернення до Євгена
словом Женя. При насвітленні важливих
подій в житті парафії та діяння
прицерковних організацій ,
мимоволі,
ненароком, на екрані появилась постать
Жені. І спонтанно пролунали в залі
веселі вигуки гучні «Женя, Женя!» й
послідували оплески рясні.
Женя за свої старання не сподівався
похвали. Навпаки, по своїй скромності
соромився, коли хвалили його і уникав

бути центром уваги, або опинитися
навиду при якійсь похвальній нагоді.
При кожній імпрезі, церковного свята,
громадських ювілеїв, ніколи не квапився
до мікрофону і не мостився у крісло за
престижовим столом.
Проважаючи покійного Женю у вічне
життя, де немає ні смутку, ні зітхання, я
не можу змиритись з тим, що його нема
серед нас. Ні в церкві, ні в залі, ні в
кухні, ні в будинку емеритів, ані на хорах
на крайньому кріслі лівого крила – Жені
нема...
І при згадці цього, в душу мою запали
невмирущі слова нашого славного поета
Василя Симоненка з поезії «Дід Умер»:
Поховали хорошу людину,
повернули навіки у лоно землі.
Та невже ж
помістились в тісну домовину
всі турботи його,
всі надії, жалі?
Та невже ж то
йому все віднині байдуже —
чи світитиме сонце,
чи ніч напливе?
Біль у душу мою закрадається вужем,
Відчай груди мені розпанахує, рве.
Я готовий
повірити в царство небесне,
бо не хочу,
щоб в землю ішли без сліда
безіменні,
святі,
незрівнянно чудесні,
горді діти землі,
вірні діти труда.

Пам’ять про Тебе, друже, вічно житиме
в серцях рідних, друзів і в кожного
співучасника спільного буття.
Нехай Господь оселить Тебе в
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пристінках Царства Небесного, там де
всі праведники спочивають.
Тарас Кохно
ДО РЕЧІ: В сороковий день упокоєння
бл.п. Євгенія, прот. Віктор Полярний
звершив
Заупокійну
Панахиду,
в
присутності
рідних
та
приятелів
покійного, де всі ревно молилися, щоб
Господь Бог оселив душу спочилого
раба Божого Євгенія там де праведні
перебувають.
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЙОМУ
ПАМ’ЯТЬ!

ГРОМАДА СВЯТОГО АНДРІЯ
ВШАНУВАЛИ ГЕРОЇВ ЯКІ
ВІДДАЛИ СВОЄ ЖИТТЯ ЗА
ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ
27 січня 2020 року у Катедрі Святого
Апостола Андрія Первозваного прот.
Віктор Полярний в сослужінні ієрея
Михайла Лещишина молилися за
кращих дітей української нації.
Після Божественної Літургії і перед
початком Заупокійної Панахиди прот.
Віктор Полярний виголосив слідуючу
доповідь:
Дорогі брати і сестри!
Слава Ісусу Христу!
Сьогодні Громада Святого Андрія
Помісної
Української
Прaвославної
Церкви в місті Блумінгдейл відзначає
героїчні події місяця січня з нагоди
відзначення і Відродження Української
Державности.
22 січня 1918 року перший український
парламент – Українська Центральна
Рада
–
Четвертим
універсалом

проголосив незалежність Української
Народної Республіки. Через рік – 22
січня 1919-го – на Софійській площі
урочисто
проголосили
об’єднання
Української Народної Республіки і
Західноукраїнської Народної Республіки
в єдину Українську державу.
Дата 22 січня є другою за значенням
датою після 24 серпня 1991 року – Дня
Незалежності України.
Дата 22 січня нагадує нам про про те,
що сила нашої держави залежить від
єдності українських земель.
Як
раз
через
тиждень
після
проголошення Незалежності України 22
січня 1918 року на столицю України
насувалася озброєна
більшовицька
навала.
Київські студенти та гімназисти,
прагнучи захистити молоду Українську
державу, організували Курінь січових
стрільців, щоб дати гідну відсіч
загарбникам.
Їх було триста. Курінь, що налічував
300 душ, складався із студентів
Українського народного університету,
Університету Святого Володимира та
учнів
старших
класів
Української
Кирило-Мефодіївської гімназії.
Юні захисники, пройшовши лише
семиденну військову підготовку, без
сумнівів і вагань вирушили в похід проти
російської армії на станцію Крути, що
розташована на залізничній лінії Москва
– Бахмач – Київ.
Проти них ішла навала – солдатів,
фронтивиків та матросів більшовицької
армії. Нерівний бій під Крутами, який на
декілька днів віддалив захоплення
Києва.
П’ять
годин
безперестанку
студентський курінь стримував наступ
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червоних, втрачаючи молоді життя, під
градом куль і гранат. Московські
солдати
без
жалю
багнетами
проколювали юначі груди, прикладами
рушниць розбивали голови, добивали
поранених – розповідали очевидці тих
трагічних подій.

28 студентів потрапили в полон.
Муравйовці
цілу
ніч
по-звірячому
мордували їх, а на світанку повели на
розстріл. У зимове холодне небо злетіли
звуки гімну „Ще не вмерла Україна”.
Пролунала кулеметний звук… 29 січня
було вбито останнього з трьохсот
крутівських героїв. Більшовицькі кати
заборонили місцевим селянам поховати
за
християнським
обрядом
тіла
захисників Києва, залишивши їх на
засніженому полі.
У
березні
1918
року
військо

Української
Народної
Республіки
столицю України звільнило Київ від
московських загарбників.
Тільки тоді почали розшукувати тіла
молодих людей, які загинули під
Крутами. Юних героїв Крут урочисто
поховали у братській могилі у Києві на
Аскольдській горі.
„Стримайте ж ваші сльози, які
котяться: ці юнаки поклали свої голови
за визволення Вітчизни, і Вітчизна
збереже про них вдячну пам’ять на віки
вічні”, — сказав Президент УНР
Михайло
Грушевський
під
час
поховання героїв.
Ця героїчна й водночас трагічна подія
знаменувала початок нової епохи
національного пробудження українців,
усвідомлення нашого права жити на
власній землі та святого обов’язку —
боронити її. „Понад все вони любили
свій коханий край”, — писав Павло
Тичина. Визначально, що ця жертовна
любов зародилася в серцях молодих
людей,
найкращих
представників
українського студентства.
День пам’яті героїв Крут – 29 січня
став одним із символів боротьби
українського народу за свободу і
незалежність.
Україна
пишається
молодими
Героями. Пам’ять про них, як і та
велична слава, за яку вони боролися –
невмируща. Царство їм небесне і вічна
їм слава, а ми помолимося, щоб
Господь Бог оселив душі славних
лицарів там де праведні перебувають.
Слава Богу і слава всім Героям
України, які пожертвували своїм життям
за волю і свободу українського народу.
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«ХТО ВМИРАЄ В БОРОТЬБІ, У СЕРЦЯХ ЖИВЕ НАВІКИ»

8-го лютого 2020 року під патронатом
Організації Оборони Чотирьох Cвобід
України (ООЧСУ) українці зійшлися в
Українськім центрі, у місті Палатайн,
Ілліной, США, щоб гідно вшанувати
Героїв Української Нації, які поклали
свої
голови
на
Жертівнику
Незалежности Української Держави.
В програмі брали участь ООЧСУ 31
Відділ,
українсько
американські
ветерани, церковний хор Святого Андрія
Помісної
Української
Православної
Церкви, вокальна студія від церкви св.
Йосифа, школа українознавства і СУМ
м. Палатайн, хор «Водограй», вокальна
студія від Громади Святої Покрови м.
Чикаго, танцювальний ансамбл ”Іскра”
м. Палатайн, вокальна студія «Елегія»
та інші.
Українсько-американські
ветерани

урочисто занесли до залі американський
і український прапори і під звуки гімнів
обох
держав
розпочалося
свято
вшанування кращих
дітей
Матері
України, які поклали свої буйні голови на
жертівнику Свободи і Незалежности
України.
Заупокійну Панахиду очолив Владика
Венедикт в сослужінні прот. Віктора
Полярного, прот. Ярослава Мендюка,
прот. Михайла Кузьми, ієрея Михайла
Лещишина та ієрея Андрія Кузняка і
відповідні піснеспіви вміло і жалібно
виконував хор Громади Святого Андрія
під керуванням регента Тараса Ркденка.
Відзначення роковин Героїв Небесної
Сотні
нерозривно
сполучені
з
Революцію Гідності
та Захисникам
Державности України, які між собою і
символізують зв’язок поколінь, славної
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пам’яті наших батьків, дідів та прадідів,
які поклали свої голови на жертівнику
Свободи і Незалежности України.
І сьогодні у сучасних нелегких
обставинах життя українського народу
ми завжди молимося з проханням та
благословенням
про
мир,
добро,
благополуччя,
про
злагоду,
братолюбство, одномислення і про
щасливе життя українського народу.
Ми завжди молимося, щоб Господь
Бог,
послав
своє
божественне
благословення всім хоробрим лицарям,
що сидять в окопах на Донбасі та
жертвують своїм життям за Соборність і
Незалежність Української Держави.
Ми зібралися в Українськім центрі,
щоб в скорботі схилити наші голови
перед пам’яттю Героїв Визвольних
змагань
українського
народу
і
вшанувати кращих дітей української
нації та постійно прищеплювати любов
до
України,
щоб
Україна
була
українською.
Від
імені
Помісної
Української
Православної Церкви та від від імені
Вікаріату
Помісної
Української
Православної Церкви в Сполучених
Штатах Америки та Канади, як також від
імені Громади Святого Андрія вітаємо
учасників торжества, всіх громадян
України,
гідних нащадків великих
прадідів, у чиїх жилах, за словами
нашого Пророка Тараса Григоровича
Шевченка, тече свята і чиста українська
кров і правдивий дух героїчних змагань
попередників українського народу!
Пам'ятний День
Героїв
Небесної
Сотні закарбований у наших серцях і
офіційно
встановлений
указом
Президента України Петра Порошенка,
від 11 лютого 2015 року де сазано: «Про

вшанування
подвигу
учасників
Революції гідності та увічнення пам'яті
Героїв Небесної Сотні» «з метою
увічнення
великої
людської,
громадянської і національної відваги та
самовідданості, сили духу і стійкості
громадян, завдяки яким змінено хід
історії
нашої
держави,
гідного
вшанування подвигу Героїв Небесної
Сотні, які віддали своє життя під
час Революції гідності (листопад 2013
року — лютий 2014 року), захищаючи
ідеали демократії, відстоюючи права і
свободи людини, європейське майбутнє
України».
Відзначаючи День Героїв України ми
повинні завжди пам’ятати нашу історію,
найперше для того, щоби зробити з неї
висновок, що до подвигу Героїв
Небесної Сотні багато кращих дітей
нашої Матері України поклали свої
голови на жертівнику Державности
України під час Визвольних Змагань у
лавах Петлюрівської Армії, у лавах
Української Повстанської Армії і окремих
жертв змагань під Крутами та Базаром.
Ми тішимося коли на нас накидають
ярлики Петлюрівець, Бандерівець чи
Націоналіст – бо це означає, що ми
йдемо
патріотичним
шляхом,
протоптаним нашими прадідами, дідами
та батьками. Царство Небесне і Вічна їм
пам’ять!
Сьогодні перед нами стають виклики
збереження єдності і державності
України. Сьогодні нам потрібно мудрості
від Бога, зваженості та далекоглядності,
щоби
гідно
в
єдності
всього
українського народу зміцнити нашу
спільну остаточну мету, а не похитнути
його чварами й розбратом.
В єдності сила народу, Боже нам
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єдність подай!
Слава Ісусу Христу і Слава Україні!

ЛИСТ ДО ПРЕЗИДЕНТА
"Доброго
дня,
Володимире
Олександровичу!
Доброго, якщо він добрий. На жаль, як
романіст-сатирик,
автор
понад
10
сатиричних романів, колега Ваш по лінії
сатири і гумору та як письменник і
громадянин, змушений вдруге звернутися
до Вас листовно. Як до президента і
головнокомандувача держави Україна.
Не знаю, як Ви, а я щодня слухаю новини
з фронту. Там щодня стріляють і майже
щодня гинуть наші воїни. Ніяка "формула
Штайнмаєра"- акціонера "Газпрому" - не
працює. Працює тільки на користь агресора,
яким є, якщо Вам досі не відомо, Російська
Федерація на чолі із всесвітнім убивцею і
брехуном Путіним, який цинічно корчить із
себе миротворця.
Відведення наших військ - це насмішка
над
українцями
і
їхньою
одвічною
ментальною
довірливістю.
Це
наша
трагедія: довірятися солодким словам, які
потім
стають
гіркішими
редьки.
З такою всеукраїнською довірлиивістю і
"формулою Штайнмаєра" завтра танки
Путіна опиняться біля офіса Президента
України!!!
Вам,
Володимире
Олександровичу,
випала історична місія стати президентом
однієї із найбільших європейських держав
(принаймні
за
територією)
і
головнокомандувачем її військ. Сьогодні
наші війська - у жалюгідній ситуації: взводи,
роти, батальйони, полки відступають
внаслідок бездарної і підступної формули, а
колаборанти і "іхтамнєти" уже вселяються у
наші бліндажі й передові позиції, де погосподарськи українцями були облаштовані
на зиму укріплення. Там воїни- українці,
готуючись до зими, вже висівали на
клаптиках не проданої Московії землі свіжу
зелень. Це не натяк на Ваше прізвище чи
Ваше керування державою. Я маю на увазі

зелену цибульку, яку ми вирощували і
взимку 2014 року в центрі Києва, на
Майдані.
Володимире Олександровичу, де Ваші
актуальні заяви на ту чи іншу трагічну
подію? Майже щодня гинуть наші хлопці й
дівчата на передовій. Де Ваші радники?
Невже
усі
займаються
підвищенням
власних мільйонних зарплат, замовленням
повій по телефону і фінансовими схемами?!
Може, час не відмовчуватися. Україна над
прірвою?! Ви хочете (мені так думається)
увійти в історію як президент, що вивів
державу на високий рівень добробуту,
справедливості і миру? Чи Ви хочете увійти
в неї руйнівником? Руйнівником однієї з
найбільших європейських держав і народом
з древньою тисячолітньою історією?!
Руйнівником Держави, що охрестила пів
Європи. В тому числі і азіатську Московію,
колишню Тартарію, пізніше Татарію, ще
пізніше - Золоту Орду, а ще пізніше Московію, яку тільки у 1721 році Петро 1
назвав Росією.
З того часу Росія користується украденою
у нас назвою Русь (англійською - RUSsia),
щоб маніпулятивно стверджувати, що дочка
Києва - Московія старша від матері - РусиУкраїни!
Війна з Московією ніколи не закінчиться.
Москві довіряти не можна. Ви пам'ятаєте,
що сказав творець Німецької імперії Отто
фон Бісмарк свого часу: "Угоди з Росією не
варті паперу, на якому вони написані". Ці
слова можна віднести і до "формули
Штайнмаєра", який, очевидно, не знає
безсмертної цитати про Московію свого
імператора. Росія ніколи не зупиниться і
нічого вірити в доброго царя. Треба
будувати
міцну
українську
державу.
Припинити її розвалювати із середини, як
це робиться сьогодні не обдуманими
порадами Ваших бездарних у своїй
більшості радників (та і членів команди), які
вважають, що схопили Бога за бороду і
живуть одним днем.
У ці Дні ми згадуємо криваву війну
Московії проти першої в новітній історії
незалежної Української держави - УНР, яку
понад 100 років тому російські червоні
більшовики потопили у крові. Через 100
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років, так само віроломно, Московія знову
пішла війною на Україну. Ця, нинішня війна,
триває вже довше, ніж війна проти
фашистської Німеччини. В цій війні на
сьогоднішній
день
(за
приблизними
підрахунками) загинуло більше людей, ніж в
Афганській війні.
Заграючи з Московією, Ви, як і канцлер
Німеччини
Франк-Вальтер
Штайнмаєр,
історично
помиляєтеся,
наївно
сподіваючись, що досягнете миру в
українській
землі,
не
враховуючи
ментальності прямих нащадків Орди. Орді
потрібен не тільки Крим і Великий
Козацький Луг (Донеччина). Орді потрібна
вся Україна. УНР на чолі з істориком
Грушевським іменували себе Центральною
Радою (Совєтами) на зразок більшовицьких
Совєтів, свято вірячи, що Совєти не
нападуть на "Совєтів"(Раду), і гірко
помилилися. Центральна Рада дуже швидко
упала, розпустивши армію, під багнетами
Леніна-Муравйова, які принесли "культуру в
Україну" на кінчику своїх кривавих багнетів,
як нині "русскій мір". На згадку про це з
болем у серці і гіркотою в душі, хтось з
великих (Герцен, Леся Українка, Бердяєв,
Вернадський, Ленін, Винниченко, можливо, і
Грушевський) повторили безсмертну фразу
"Російський демократ закінчується там, де
починається українське питання". В дію
вступає загарбницька Орда.
Володимире
Олександровичу,
запамятайте: війна з Московією - це вічна
війна. Хтось один має впасти. Або Московія
розвалиться на свої понад 20 автономних
республік-держав, або їх з'їсть Китай.
Третього не дано. Нам слід оборонятися, а
не слухати акціонерів "Північного" чи
"Південного" потоків. В іншому випадку і
Україна піде за газом і вже навряд чи
колись повернеться до своєї державності,
якщо Ви повторите "подвиг" горе-керівників
столітньої
давності
(1920
рік).
Пам'ятайте, Володимире Олександровичу,
історія має погану звичку повторюватися.
Не повторіть і Ви її, якщо хочете увійти в
історію
будівником
України,
а
не
руйнівником її.
Закликаю Вас також нейтралізувати
діяльність 5-ї колони в Україні та їхніх

інформаційних рупорів, але не за рахунок
"приборкання" всіх медіа, що критикують
діяльність органів влади.
Закликаю Вас не продавати наше основне
національне багатство - землю, щоб ми не
опинилися на "нашій не своїй землі".
Закликаю
Вас
не
підмінювати
децентралізацію централізацією.
Закликаю Вас зупинити пускати з молотка
стратегічні підприємства, які є власністю
всього українського народу всіх поколінь.
Не дайте розпродати Україну! Адже Ваш
головний президентський обов'язок гарантувати
додержання
Конституції
України.
Олег Чорногуз
письменник і громадянин

В ПЦУ назвали
«нікчемними» вчинені
Філаретом свячення та
закликали одуматися
Прес-служба ПЦУ 29 грудня поширила
Заяву
щодо
антиканонічних
дій
Почесного Патріарха Філарета і його
оточення.
У заяві усі єпископські свячення, які
останніми часами здійснював Філарет,
названо недійсними.
В ПЦУ закликали Почесного Патріарха
Філарета і його нинішнє оточення
«зупинитися, одуматися, повернутися
від обраного ними шляху неправди та
омани — на шлях істини, припинити
спроби за участю російських та
проросійських
діячів
руйнування
Помісної Церкви на радість ворогам
України».
Духовенство і мирян в ПЦУ застерегли
від співучасті у беззаконних діях.
Подаємо текст заяви
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Щодо антиканонічних дій Почесного
Патріарха Філарета і його оточення
28 Грудня 2019
Незважаючи
на
всі
спроби
Православної Церкви України в дусі
поваги до похилого віку та минулих
заслуг Почесного Патріарха Філарета
спонукати
його
до
припинення
самоізоляції та до виконання соборної
волі Помісної Церкви, — на жаль слід
констатувати,
що
він
продовжує
порушувати канони і церковний Статут.
Священний Синод на своєму засіданні
24 червня 2019 р. визначив (п. 4
Журналу №30): «Констатувати, що
Почесний
Патріарх
Філарет
залишається
у складі
єпископату
Православної Церкви України, однак
втратив канонічні права і обов’язки,
пов’язані з управлінням єпархією».
Отже, будучи фактично архієреєм на
спокої, він не має жодних канонічних і
статутних
прав
на
скликання
і
проведення церковних зібрань, на
обрання і рукоположення архієреїв.
Однак Почесний Патріарх Філарет
продовжує вчиняти дії, які суперечать
соборній волі Помісної Української
Православної
Церкви,
канонам
і
Статуту.
У зв‘язку з цим слід нагадати, що на
підставі 4 правила ІІ Вселенського
собору, в якому сказано: «Про Максима
Кініка, і про вчинені ним безчинства у
Константинополі: оскільки Максим не
був і не є єпископом, отже поставлені
ним на який би то не було священичий
ступінь, і зроблене для нього, і зроблене
ним, усе нікчемне» та авторитетних
тлумачень цього правила — всі дії,
вчинені
Почесним
Патріархом
Філаретом всупереч канонам і Статуту
Церкви є нікчемними.
Тому
кожна
особа,
оголошена
«єпископом» у незаконний спосіб з боку

Почесного
Патріарха
Філарета
і
«призначена», зокрема, на кафедру, де
вже є законний архієрей – не є
єпископом. Відтак поставлені такою
особою «на який би то не було
священичий ступінь, і зроблене для
нього, і зроблене ним, усе нікчемне».
Закликаємо
Почесного
Патріарха
Філарета і його нинішнє оточення
зупинитися, одуматися, повернутися від
обраного ними шляху неправди та
омани — на шлях істини, припинити
спроби за участю російських та
проросійських
діячів
руйнування
Помісної Церкви на радість ворогам
України.
Застерігаємо також духовенство і
мирян від співучасті у беззаконних діях,
за які настане відповідальність перед
Богом та Церквою.
Від Секретаріату
Священного Синоду
28 грудня 2019 р.

Святійший Патріарх Філарет
привітав Блаженнійшого
митрополита Епіфанія з
Днем народження та
першою річницею
інтронізації
Дорогий Владико!
Від імені Української Православної
Церкви Київського Патріархату та від
себе особисто вітаю Вас з Днем
народження та першою річницею Вашої
інтронізації!
Вітаючи Вас, бажаю мудрості у
звершенні важкого і відповідального
служіння. Багато ззовні в ньому бачать
почесті, але насправді це – важкий
тягар. Не забувайте про це.
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Бажаю Вам йти шляхом правди і
достойно звершувати покладені на Вас
обов’язки та жертовно служити Церкві
та українському народу.
Молитовно прошу Всемилостивого
Бога, щоб Він укріпив Ваші душевні та
тілесні сили та дарував Свою допомогу
у
подальшому
звершенні
архіпастирського служіння.
З любов’ю у Христі,
Філарет
Патріарх Київський
і всієї Руси-України
Прес-центр Київської Патріархії 03.02.2020

ВІДІЙШЛА У ВІЧНІСТЬ
ГАЛИНА ДУБРОВСЬКА

26 січня 2020 року, на 92 році свого
трудолюбного життя, упокоїлася бл.п.
Галина Дубровська (з роду Олійник),
довголітня
парафіянка
і
Голова
Сестрицтва Громади Святої Покрови
Помісної
Української
Православної
Церкви в Чикаго.
Залишила у великім смутку і горем
прибитих дочку Женю і сина Леона,
Сестру Тамару з їхніми родинами,

рідних та приятелів.
Під час панахиди, в похоронному
приміщенні
Marozzo Funeral Home,
Hoffman Estates прот. Віктор Полярний
звернувся до присутніх слідуючими
словами:
Dear Erika, Leon, Heidi, Nikolas, Tyler,
Dylan, Tamara, John, Nadia, Nina with
your families.
Dear relatives and friends of newly
departed servant of God – Halyna
Dubrovsky!
Praise the Lord! Слава Ісусу Христу!
You have lost the dearest member of
your family – loving Mother, сherished
grandmother – and a great-grandmother, a
loving sister, dear aunt and a true friend
and a constant advisor.
Our Church teaches us to believe and to
love our Lord Jesus Christ and to follow
His teachings in order to gain the salvation
of our souls.
Our Lord Jesus Christ assures us: “I am
the resurrection and life, he who believes
in Me has the eternal life”.
In the Holy Gospel our Lord God does
not guarantees us a certain number of
years in this world. God only guarantees
us that those that believe in teaching of our
Lord Jesus Christ and love Him shall live
with Him forever in Heaven.
It is very difficult for us humans to fully
comprehend the importance what one has
accomplished rather than how long one
lives on this earth.
Seems that we give more importance on
life longevity rather than on the quality and
essence of our accomplishments during
our lives.
Our beloved sister in Christ Halyna fell
asleep in the Lord on January 26, 2020
and our Heavenly Father took her weary
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soul into His Kingdom of Heaven to be
together with her parents Ivan and Marta.
The eternal life that God has prepared for
us in heaven is impossible even to
imagine.
As St. Paul wrote to Corinthians, he said:
“Eye has not seen nor ear has heard, not
has it entered into the heart of man, what
things God has prepared for those that
believe in Him and love Him.
Further St. Paul wrote: “I have fought a
good fight, I have finished the race, I have
kept my faith. Henceforth, there is laid up
for me the crown of righteousness, which
the Lord, the righteous judge, will award
me on that Day, and not only to me but
also to all who have loved His appearing”.
We know that in the court of heaven we
shall see God face to face.
And what are the conditions that must be
fulfilled so one can enter the gates of
heaven?
Speaking of the Last Judgment our Lord
says:”Then the King will say to those at His
right, “Come, O blessed of My Father,
inherit the Kingdom prepared for you for I
was hungry and you gave me food, I was
thirsty and you gave me drink, I was a
stranger and you welcomed Me, I was
naked and you clothed Me, I was in prison
and you came to visit Me”.
These,
then,
are
the
entrance
requirements that must be presented at the
gates of heaven. Feeding the hungry,
welcoming a complete stranger, clothing
the poor, visiting the sick – in short,
expressing our faith through the deeds of
Christian love.
We are absolutely sure that our departed
sister Helen fulfilled all of these
requirements.
Our sister Halyna takes nothing with her

in the way of material possessions. None
of us can. She leaves behind something
more important than material possessions:
a good name and a fine family.
Halyna Oliynyk was born on October 15,
1928 in the Сity of Dnipropetrovsk,
Ukraine. Those were very hard times ro
raise a family.
In fact in years 1932-1933 10 million
Ukrainian people died from starvation
caused by Moscow Communist Regime.
At that time Halyna was 4 years old and
by the grace of God little Halyna survived
the great Holodomor or as we call today
genocide of the Ukrainian people by the
repressive Moscow regime.
Then in June 1941 Germans invaded
Ukraine and again the Oliynyk family faced
starvation and lack of basic necessities. In
order to protect they family Ivan and Marta
with their children were forced to leave
Ukraine and procure a better life outside
the borders of Ukraine.
By late 1943 the Oliynyk family relocated
to Germany and until 1945 the Oliynyk
family lived in a forced laborers camp.
Then after the end of world war two
around June 1945 they found shelter in the
refugees camp or displaced persons camp
in Hannover, Germany.
At the end of 1948 they immigrated to
Brazil to the city of Sao Paulo, and God
blessed the Dubrovskyy marriage with
daughter Erica and son Leon.
10 years after arriving in Brazil the
Dubrovskyy family resettled in Chicago
and Halyna became a very active member
of St. Pokrova Ukrainian Orthodox Church
in Chicago in fact, for many years, she was
the President of the Sisterhood of St.
Pokrova Parish.
Halyna lived in her home on Sayre
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Avenue where she enjoyed her yard, with
many flowers and spending time with her
neighbors. She lived in that home for 56
years.
Her favorite and the only granddaughter,
Heidi, moved in with her in 2015 and the
two were room mates for the past 5 years.
Halyna suffered a stroke in November
but had her friend and wonderful caregiver,
Tanya took care of her in the final year of
her life.
We shall pray that the Merciful God
accepts the soul of the newly-departed
servant of God – Halyna into His Heavenly
Kingdom, where we shall one day meet
again.
May her memory be eternal and may she
rests in peace!
Похоронні Богослужіння звершив прот.
Віктор Полярний в Катедрі Святого
Андрія в м. Блумінгдейл в сослужінні
прот. Анатолія Басараба та з участю
церковного
хору
парафії Святого
Андрія,
під
керівництвом,
Тараса
Руденка.
Тлінні останки поховані на Elmwood
Cemetery
з
частиною
рідної
дніпропетровської землі.
Царство небесне і вічна їй пам’ять!

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 –
Помісної
Української
Православної
Церкви.
Також, можна складати Ваші пожертви
на адресу парафіяльного управління
або через Інтернет:
https://www.gofundme.com/UOCKPcath
edral/donate
НАШЕ ВЕЛИКЕ і ЩИРЕ СПАСИБІ!
Дорогі
читaчі
та
жертводавці
Інформаційного Бюлетня ми 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 402-е число нашого видання.
Парафія Святого Андрія Первозваного в
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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.
Сердечно дякуємо жертводавцям на
видавничий фонд “Інформаційного
Бюлетня”:
26,180 Марія і бл.п. Іван Гнип
12,500 Надя і Юрій Федорів
5,300 Володимир і бл.п. Раїса Братків
1,000 Володимир і Тамара Братків
4,560 Тереза і Стефан та бл.п. Володимир Бакум
3,465 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
2,420 Марія Товстопят
2,405 Марія Савеленко Гнип
2,250 Лариса і бл.п. Андрій Івашко
2,235 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
1,990 Іванка і бл.п. Іван Богданів
1,825 бл.п. Ляля і бл.п. Юрій Вибачинський
1,800 бл.п. Паша і Микола Таран
1,725 Люба і бл.п. Володимир Шипілка
1,650 Катя і др. В’ячеслав Вестон
1,405 Анна і Олег Федак
1,395 бл.п. Галина і бл. п. Олексій Воскобійник
1,375 бл.п. Галина Черінь Паньків і Інна Момотюк
1,355 Галина і др. Михайло Темник
1,350 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій
Крамаренко, Maрія і бл.п. Петро Салівон
1,270 бл.п. Марія і бл.п. Василь Кушнір
1,240 Галина і Петро Слюсаренко
1,230 бл.п. Олена Зубенко
1,200 Ліда і др. Василь Трухлий, 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 бл.п. 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
665 бл.п. Іван і Сусана Білобронь
651 бл.п. Катерина Васильченко
650 Ольга Петрончак, Петро Корнієнко
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 Ліда і Тарас Кохно, 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 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, бл.п. 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, прот. 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,
бл.п. Лідія Щербак, Тамара і бл.п. Бруно Моске, Іван
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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 Віра Руденко, 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
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,
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 прот. Павло Королюк, др. Андрій Олесюк,
Галина Бистрицька, Антоніна Леcь
25 Валентина A. Lapierre, Галя Савеленко, Ольга Кобзяр,
Ярослав Цетенко, Наталка Рибій, Уляна і Роман Романів,
Наталка Погребінська, Любомир Кульчитський, п/м. Лідія
Ковальчук, Микола Криворук, Євгенія Мельничук, бл.п. Юрій
Благодатний
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